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ÖZ 
 

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA KANAL SEFERLERİ (1915–1916) 

İSMET ÜZEN 

 
 Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti, bağımsızlığını korumak ve hayatta 

kalabilmek, Almanya ise üzerindeki İngiliz ve Rus birliklerinin yükünü hafifletmek 

istiyordu. Bu iki devletin çıkarları birbirleriyle ittifak kurmalarına yol açmıştı. 

Osmanlı Devleti ile Almanya arasında 2 Ağustos 1914’te bir ittifak anlaşması 

imzalandıktan sonra, Almanya Uzak Doğudan Fransa’ya daha fazla İngiliz 

kuvvetinin gönderilmesinin engellenmesi veya geciktirilmesi için Osmanlı 

Devleti’nden acilen İngilizlerin “Şah damarı” olan Süveyş Kanalına bir saldırı 

yapmasını istemişti. Fakat 2/3 Şubat 1915’teki ilk Kanal Seferi başarısızlıkla 

sonuçlandı ve Türk ordusu su, erzak ve cephane sıkıntısı nedeniyle geri çekildi. 

 Daha sonra Türklerin ve İngilizlerin kuvvetlerinin çoğunu Çanakkale ve 

Gelibolu savaşları nedeniyle bölgeden çekmeleri üzerine Sina çölünde savaş 

durakladı. Yine de Türkler 1915 yılında Kanala baskın ve mayınlar koymak suretiyle 

Çanakkale’ye Kanaldan İngiliz birliklerinin geçişini engellemeye veya geciktirmeye 

çalıştılar. Bir yandan da Kanala karşı yeni bir saldırının alt yapısını hazırlamaya 

uğraştılar. 

 Çanakkale cephesinin kapanması üzerine Türkler Kanala ikinci bir saldırının 

hazırlığını yaparken, İngilizler Kanalı Türk topçusunun menzilinden uzak tutmak 

için Sina’nın Kuzey rotasında güçlü savunma mevzileri ile bu saldırıyı karşılamaya 

karar verdiler. Sonuçta Türkler ikinci seferde de başarısız oldu ve böylece Kanal 

seferleri sona erdi. 

  Bu çalışmada Kanal seferleriyle ilgili ağırlıklı olarak Türk, İngiliz, 

Avustralya ve Yeni Zelanda resmi yayınları ile konu hakkında yazılmış yerli ve 

yabancı eserlerin karşılaştırılmasına çalışılmıştır. 

 

 Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti, İngiltere, 

Süveyş Kanalı, Sina, Cemal Paşa, Kress von Kressenstein, IV. Ordu, General John 

Maxwell, General Archibald Murray, Katya, Romani, Senusiler, Darfur. 
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ABSTRACT 
 

CANAL CAMPAIGNS in THE FIRST WORLD WAR (1915–1916) 

İSMET ÜZEN 

 After an alliance was signed between the Ottoman Empire and Germany in 2 

August 1914, Germany urgently began to want a serious Turkish attack on Suez 

Canal in order to prevent or to delay Indian and ANZAC soldiers from passing Suez 

Canal. Thus, these soldiers would not be sent to the Western Front and burden of 

Germany would be reduced in this Front. But the First Turkish attack on Suez failed 

because of lack of water, ammunition and food. 

 Due to Gallipoli war the Turks and British reduced their number of troops in 

Palestine, Syria and Egypt. In order to prevent more British soldier coming to 

Gallipoli, the Turks began smaller raids and to put mines in Suez Canal in 1915. On 

the other hand the Turks tried to construct new railway and roads for second great 

attack on Suez. 

 After Gallipoli, while the Turks were preparing for second attack on Suez, the 

British began to prepare new strong defensive line in Sinai and to meet a new 

Turkish attack on the ground of defensive line. This defensive line would keep the 

Turkish artillery enough away from Suez Canal. After Romani war in 4 August 1916, 

the Turks failed to reach Canal. Turkish attack on Suez came to end due to failure of 

second attack on Suez and afterwards the British advance began attacking on 

Palestine. 

 

 Keywords: The First Wold War, The Ottoman Empire, Britain, Germany, 

Suez Canal, Sinai, Djemal Paşa, Kress von Kressenstein, General John Maxwell, 

General Archibald Murray, The Fourth Army, Katia, Romani, Sanusi, Darfur. 
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ÖNSÖZ 
 

Birinci Dünya Savaşı Avrupalı devletlerin kendi iç çelişkileri sonucu 

doğmuştu. 1871’de Almanya’nın siyasi birliğini sağlaması ve ardından Alman 

Başbakanı Bismark’ın yarattığı ittifak sistemi karşısında başka bir ittifak sisteminin 

oluşması 1914’te dünyayı bir büyük genel savaşa sürüklemişti. Şüphesiz bu savaş 

dünyanın paylaşılması konusundaki amansız yarıştan doğmuştu. Büyük güçler bu 

amansız yarışın bir savaşa neden olacağını biliyorlardı. Zaman zaman uzlaşarak ve 

geri adımlar atarak bunu mümkün olduğu kadar erteliyorlardı. Ama Saraybosna olayı 

üzerine Ağustos 1914’te bundan daha fazla kaçamadılar ve zincirleme olarak 

birbirlerine savaş açtılar. 

  Osmanlı Devleti de bu savaşın dışında kalamamış ve savaşın seyri kendisini 

de içine çekmişti. Savaşa kadar İngiltere ve Fransa ile ittifak yapmaya çalışarak 

bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü garantiye almak istemişti. Savaş çıktığında 

tarafsız kalmakla, savaş sonunda kesinlikle topraklarının bölüşüleceğine inanan 

Osmanlı karar vericileri, İtilaf grubundan bu konuda olumlu cevap alamamış ve 

Almanya ile anlaşmak zorunda kalmıştı.  

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı boyunca Almanya ve Avusturya’nın 

bir müttefiki olarak yer aldı. Savaştan yenilgi ile çıkmasına rağmen Türkler, Dünya 

Savaşında dikkate değer bir rol oynadılar. Doğrudan olmasa bile en azından hem 

savaşın uzamasına hem de çeşitli cephelerin açılmasına neden oldular. Osmanlılar 

coğrafi konum, halifelik kurumu ve askeri güçleri ile daha çok Avrupa’da Almanya 

ve Avusturya’ya karşı kullanılacak oldukça büyük İngiliz ve Rus kuvvetlerini Asya 

ve Afrika’da oyalayarak paratoner vazifesi görmüşlerdir. Daha da önemlisi Boğazları 

kapatarak Rusya ile müttefikleri arasındaki iletişimi de otomatik olarak kesmişlerdir. 

Her ne kadar Türklerin savaşı sürdürebilmesi Almanya’dan gelecek mali ve askeri 

yardıma bağlı ise de, Türkiye’nin savaşa girmesi İttifak devletleri için bir avantaj 

olmuş ve yapabildikleri kadar sonuna kadar dayanmışlardır. 

Birinci Dünya Savaşında Osmanlı cepheleri üzerinde çok sayıda çalışmaya 

rastlamaktayız. Fakat Sina Cephesi de denilen Kanal Seferleri şimdiye kadar yeterli 

ilgiyi görmemiştir. Bu cephe özellikle Çanakkale, Kafkas ve Irak cephelerinin 
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gölgesinde kalmıştır. Oysa ki anlatmaya çalıştığımız üzere, Kanal Seferleri sadece 

Osmanlı cepheleri üzerinde değil Avrupa Savaşı üzerinde de büyük etkiye sahipti.  

Bu çalışma, Almanların isteği ile Osmanlı ordusunun Süveyş Kanalı trafiğini 

engellemek üzere 1915–1916 yıllarında giriştiği iki büyük seferi konu almıştır.  Bu 

seferler sırasındaki Osmanlı-İngiliz ilişkileri askeri tarih açısından ele alınmıştır. Her 

iki tarafın bu cephedeki amaçları, hazırlıkları, avantaj, dezavantajları ve sonuçları 

özellikle iki tarafın olaylara bakışı ve verileri kıyaslanmaya ve açıklanmaya 

çalışılmıştır. Bu anlamda iki tarafın bakış açısından konu hakkında bütünlük 

sağlanmaya gayret edilmiştir. 

Bu cephedeki askeri operasyonları uygulama görevi verilen IV. Ordu 

mıntıkası dâhilindeki Ermeni ve Arap meseleleri üzerinde durulmamıştır. Arap isyanı 

ile ilgili olarak konumuzla bağlantılı olan olaylar yeri geldikçe verilmiştir. Diğer 

yandan konumuz ile doğrudan ilgili olarak Kanal Seferleri sırasında Senusilerin ve 

Darfur Sultanı Ali Dinar’ın İngilizlerle olan mücadelelerine yer verilmiştir. 

Bu çalışmada, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, sefere katılanların hatıraları, 

araştırma ve inceleme eserleri yanında Sina Cephesi ile ilgili İngilizce olarak 

yazılmış İngiliz, Avustralya ve Yeni Zelanda resmi tarihleri ile araştırma ve inceleme 

eserlerden de yararlanılmıştır. Özellikle Almanca ve Fransızca –biri hariç- hatta 

Arapça eksikliğimizden dolayı bu dillerdeki eserlerden yararlanılamamıştır.  

Çalışmanın her aşamasında danışmanım Doç. Dr. Halil Bal’ın çok değerli 

yardımları olmuştur. Ayrıca, Prof. Dr. Mehmet Saray, Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu, 

Prof. Dr. Cezmi Eraslan ve Prof. Dr. Ali Arslan’ın tavsiye ve yönlendirmelerinden de 

çok yararlandım. Bu nedenle kendilerine teşekkürü bir borç bilirim. M. Larcher’in 

La Guerre Turque Dans La Guerre Mondiale adlı Fransızca eserinin ilgili 

kısımları tevazu göstererek isimlerinin yayınlanmasını istemeyen iki Fransızca 

okutmanı arkadaşım tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Bunun için de kendilerine 

teşekkürlerimi bir borç bilirim. 

Diğer yandan, İ.Ü. Merkez Kütüphanesi, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi 

Kütüphanesi, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi, 

İSAM, İ.B.B. Atatürk Kitaplığı ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi çalışanlarına da 

teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Çalışmamdaki hatalar sadece bana aittir. 

        İsmet Üzen 
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KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Bugüne kadar konu ile ilgili yapılan çalışmalar genellikle resmî nitelikte 

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay yayınları ve sefere katılanların daha sonra geniş 

makaleler düzeyinde hazırladıkları eserlerin yayınlanmasından ibarettir. Yine sefere 

katılanların hatıraları konu hakkında önemli kaynaklardır. Neredeyse tek sivil 

çalışma Cemil Çelik’in 1999 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü’nde hazırladığı Birinci Dünya Savaşında Sina Filistin Cephesinde 

Birinci Kanal Seferi adlı Yüksek Lisans Tezidir. Eser Sina Cephesinin birinci 

aşamasını incelemektedir ve ağırlıklı olarak ATESE arşivine dayalı bir çalışmadır. 

Ancak Kanal Seferiyle ilgili karşı tarafın görüş, düşünce, yaklaşım ve kaynaklarını 

kullanma durumu neredeyse yok denecek kadar azdır. Bu da muhtemelen İngilizce 

eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla karşı tarafın bilgileriyle kıyaslama 

imkânından yoksundur. 

İngiliz, Avustralya ve Yeni Zelanda resmî tarihlerinden neredeyse yararlanan 

yok gibidir. Türk kaynakları dışında yabancı kaynağa başvurma sorunu daha çok M. 

Larcher’in 1926’da yayınlanan La Guerre Turque Dans La Guerre Mondiale adlı 

Fransızca eserinin, “Büyük Harbde Türk Harbi” ismiyle 1927-1928’de Mehmet 

Nihat tarafından yapılan ve Matbaa-i Tarih-i Askerî’de basılan 3 ciltlik –çalışmamızla 

ilgili bilgiler ikinci cildinde bulunmaktadır- Türkçe çevirisi ile giderilmeye 

çalışılmıştır. Bu Türkçe çeviri eserden konu hakkında çalışanların tümü yabancı eser 

olarak faydalanmak zorunda kalmıştır. Bunun dışında çalışmamızda yer alan İngilizce 

eserlerin neredeyse tamamı göz ardı edilmiştir.  

Bu eksikliklerden yararlanarak 1914–1916 yılları arasında bu cepheyi iki 

tarafın verdiği bilgilerle kıyaslamaya çalıştık. Bu bağlamda yaptığımız çalışma 

Türkiye’de bu yöndeki bir boşluğu doldurduğuna inanıyoruz. Ayrıca bundan sonra 

konu ile ilgilenecek olanlara bir fikir vermek suretiyle bu alandaki çalışmalara bir 

yardım olacağını düşünüyoruz.  

Çalışmamızla ilgili olarak tarafların Sina cephesi hakkında yararlandığımız 

esas resmî yayınları şunlardır: Yahya Okçu-Hilmi Üstünsoy’un hazırladığı Birinci 

Dünya Harbinde Türk Harbi Sina-Filistin Cephesi (Harbin Başlangıcından 
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İkinci Gazze Muharebeleri Sonuna Kadar) adlı Türk resmî yayını, MacMunn G.-

Cyril Falls’ın hazırladığı Military Operations; Egypt & Palestine, adlı İngiliz 

resmî yayını, H. S. Gullett’in hazırladığı The Australian Imperial Force in Sinai 

And Palestine 1914–1918 Avustralya resmî yayını ve C. Guy Powles’in hazırladığı 

The New Zealanders in Sinai and Palestine Yeni Zelanda resmî yayınıdır. 

Çalışmamızda, Mısır’a komuta eden Maxwell ve Murray’ın dönemimizle ilgili 

İngiliz Harbiye Nezaretine gönderdikleri geniş raporlardan da yararlandık. 

Türk, İngiliz, Avustralya ve Yeni Zelandalıların resmî savaş tarihi yazımında 

bazı farklar göze çarpmaktadır. Türk resmî tarihi daha çok olaylar kronolojik olarak 

ve neredeyse tümüyle ATESE Arşivindeki belgelerin transkirib edilerek -kimi zaman 

belgelerin tamamı veya çok uzun belgelerin özet halinde verilmesiyle-

düzenlenmiştir. Yorum olayı neredeyse yok gibidir. Türk resmî yayınında, İngiliz 

resmî yayınının yazarları, eser adı ve sayfasından bahsedilmeden sadece İngiliz resmî 

yayını diye kullanılmıştır. Bundan muhtemelen ATESE Arşivinde İngiliz resmî 

yayınının bir nüshası veya Türkçe çevirisi bulunduğu anlaşılmaktadır. İngiliz, 

Avustralya ve Yeni Zelanda resmî eserleri Türk resmî yayını gibi belgeye 

boğulmamıştır ve hatta içinde belge bulmak güçtür. Fakat bunların arşiv belgelerini 

kullanmadan hazırlandığı şeklinde düşünülmemelidir. Eserleri tümüyle arşiv 

belgelerine dayanarak hazırlandığı gibi olaylar, belgeler göz önünde tutularak akıcı 

ve sade bir şekilde anlatılmıştır. Ama Türk resmî tarihi kendi arşiv kodlarını vermiş 

ise de, diğer resmî tarihlerde kendi arşiv kodlarını kaynak göstermek gibi bir durum 

yoktur.  

Avustralya ve Yeni Zelanda resmî tarihleri konumuzla ilgili olarak bütünüyle 

Çanakkale savaşından sonra Mısır’a gönderilen ve ara dönem ve İkinci Kanal Seferi 

adını verdiğimiz dönemlerle ağırlıklı olarak Ekim 1918’e kadar olan Filistin ve 

Suriye cepheleri ile ilgilidir. Birinci Kanal Seferi ile ilgili resmî tarihlerinde ve diğer 

eserlerinde bilgi bulmak zordur. Nedeni de ANZAKların Sina, Filistin ve Suriye 

cephelerinde etkin rol oynamalarının Çanakkale cephesinin kapanmasından sonra 

olmasıdır. Dolayısıyla Birinci Kanal Seferi ile ilgili daha çok İngiliz resmî tarihine 

bağlı kalmak zorunluluğu doğmuştur. Yine de Avustralya resmî tarihi İkinci Kanal 

Seferini İngiliz resmî tarihinden daha fazla ayrıntılı anlatırken Yeni Zelanda resmî 

tarihi İkinci Kanal Seferini özet olarak vermiştir.   
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İngilizler Birinci Dünya Savaşı hakkındaki resmî yayın serisini 1920–1930 

arasında Türklerden 50–60 yıl önce yayınlamıştır.  Çalışmamızla ilgili İngiliz resmî 

yayını ilk kez 1928’de, Yeni Zelandalıların 1922’de, Avustralyalıların 1941’de 

yayınlanmışken, Türk resmî yayını hayli geç bir dönemde 1979’da yayınlanmıştır. 

Benzer bir şekilde, Birinci Dünya Savaşı hakkındaki resmî yayınlarını Avusturya 

1930’da,  Fransa 11 cilt halinde 1922–1937 arasında, Almanya da 14 cilt halinde 

1930–1944 arasında yayınlamıştır.  

Çalışmamızda konu ile ilgili İngilizce olarak sadece resmî yayınları değil çok 

sayıda hatıra, araştırma-inceleme ve tez de kullandık. Dolayısıyla konu hakkında 

tümü olmasa bile İngilizce eserlerin çoğunu kullanmayı başardık. 

Çalışmamızda Osmanlı Devleti’nin müttefiki olan Almanya ve Avusturya ait 

resmî tarihler ile İngiltere’nin müttefiki Fransa’nın resmî tarihi Fransızca ve 

Almanca eksikliğimiz nedeniyle kullanılamamıştır. Üzülerek bunun büyük bir 

eksiklik olduğunu kabul ediyoruz. Bunun yerine ancak, Sina cephesinde önemli 

görevler yapan Alman Kress von  Kressenstein ve Türkiye’deki Alman Askerî Islah 

Heyetinin Başkanı olan Liman von Sanders ve Avusturya İstanbul askerî ataşesi 

Joseph Pamiankowiski’nin Türkçeye çevrilmiş hatıralarını kullanabildik. Kress’in 

anıları hariç Sanders ve Pamikowiski’nin anıları konumuzla ilgili askerî harekâttan 

ziyade İstanbul-Berlin-Viyana arasındaki siyasî ilişkileri anlatmaktadır. Diğer bir 

eksiklik de, daha sonraki dönemlerde Mısır’da belki bu konuda yapılmış çalışma 

veya çalışmalar varsa bunlara ulaşılamaması olmuştur.    

Birinci Kanal Seferi ile ilgili olarak yararlandığımız hatıralar şunlardır: IV. 

Ordu Harekât Şubesi Müdürü Ali Fuad Erden’in Paris’ten Tih Sahrasına ve Birinci 

Dünya Harbinde Suriye Hatıraları, VIII. Kolordu Kurmay Başkanı Kress von 

Kressenstein’in, Türklerle Beraber Süveyş Kanalına, Münim Mustafa’nın 

Cepheden Cepheye. Sefere katılan bazı subayların Askerî Mecmua’da yayınlanan 

makaleleri hatıra olmayıp konuyu incelemeye yöneliktir. Bunlar Çöl Menzil 

Komutanı olan Albay Behçet’in “Büyük Harpte Mısır Seferi”, bir topçu subayı olarak 

görev alan Muzaffer’in, “Büyük Harpte Mısır Seferi Çerçevesi İçinde Birinci Kanal 

Akını”, İstihkâm subayı olarak görev yapan M. Celaleddin Sorguncu’nun  “1915 

Senesi Başındaki Süveyş Kanalı Geçit Harekâtı ve İstihkâm Birliklerinin 

Kullanılması hakkında Bir Tetkik” adlı eserlerdir. Cemal Paşanın hatıratında Birinci 
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Kanal Seferi çok fazla bir yer tutmazken,  İkinci Kanal seferine adeta hiç önemi 

yokmuş gibi az bir yer vermiştir. 

Ara dönem ve İkinci Kanal Seferi ile ilgili hatıra eserler şunlardır: Kress’in 

adı geçen eseri, Erden’in Birinci Dünya Harbinde Suriye Hatıraları ile bu 

hatıraların devamı olan ve Ekim-Kasım 1955 tarihinde Dünya gazetesinde 

yayınlanan “Çölde Son Türk Destanları”, 32. Alay 1. Tabur 2. bölük komutanı 

Muallim Şükrü Fuad Gücüyener’in Sina Çölünde Türk Ordusu ve Birinci Dünya 

Harbinde Tanıdığım Kahramanlar ve Şerif Güralp’in Çanakkale Cephesinden 

Filistin’e adlı hatıralardır. 

Seferlere katılan üst düzey komutanlarından çoğunun konu hakkında 

hatıralarını yazmamaları büyük bir eksiklik oluşturmaktadır. Örneğin, 25. Tümen 

Komutanı Ali Fuat Cebesoy –Milli Mücadele Hatıraları adlı eserinin başında 

kısaca bilgi vermesine rağmen çok yetersizdir-, 3. Tümen Komutanı Refet Bele ve 

VIII. Kolordu Komutanı Mersinli Cemal Paşa gibi.  

 Sina Cephesinde Türk ve İngiliz ordularında çeşitli milletler birlikte 

çarpışmıştır. Türk ordularında Türkler, Araplar, Almanlar ve Avusturyalılar, İngiliz 

ordularında İngilizler –ki diğerlerine göre sayıları daha azdı- Hintliler, 

Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar görev almıştı. Türk ve İngiliz kavramlarını genel 

ve üst kimlik olarak aldık ve yerine göre diğer milletlerin adı yerine daha çok bu üst 

kavramlarını kullandık. 

Resmî yayınlarda konu ile ilgili bir hayli teknik detaylar, raporlar, emirler 

bulunmaktadır. Kaçınılmaz olarak biz bunları yeri geldiğinde özet olarak vermeye 

çalıştık. İnsan unsurunu elden geldiği kadar öne çıkarmaya çalıştık. Yer yer bireysel 

faaliyetlere yer verdik. Özellikle Türk askerlerinin bu cephedeki kahramanlıklarını 

vurgulamaya çalıştık ki bu da hak ettikleri bir şeydi.  

Türk resmî yayınında Romani savaşı ile ilgili bilgiler Kress’in hatıratından 

pek farklı değildir. Sadece biraz daha geniştir. Erden’in Romani Savaşı ve sonrası ile 

ilgili kullandığı bazı belgeler Türk resmî yayınında yer almamaktadır.  

Çalışmamızda kullanılan Türk ve Karşı tarafın eserlerinde rakamlar açısından 

bazen küçük bazen de büyük farklılar olduğu görülecektir. Yine iki tarafın kaynakları 

içinde bir tarafın olmuş gösterdiği olayı diğer tarafın aynı olay hakkında hiçbir bilgi 
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vermediği görülecektir. Bunları kıyaslama imkânına sahip değiliz. Ama buna rağmen 

var olduğu iddia edilen olaylara da yer verdik. 

Çalışmamızda Türk ölçüleriyle farklı olan yard, mil, inç gibi İngiliz uzunluk 

ve ölçü birimleri anlamayı kolaylaştırmak açısından Türkiye’de kullanılan ölçülere 

uygun olarak çevrilerek verilmiştir.   

Çalışmamızda geçen yer isimleri bakımından Türk resmî yayını ve hatıralarda 

geçtiği şekliyle kullanıldı. İngiliz resmî yayını ve diğer eserlerde geçen yer isimleri 

Türkçe yayınlarda farklı olanlar ya olduğu gibi ya da dilimize uygun hale getirilerek 

kullanılmıştır. 

Çalışmada az da olsa arşiv vesikası bulunmaktadır. Bunlar da Başbakanlık 

Osmanlı Arşivi’nde bulunanlardır. Bunlar doğrudan askerî harekâtla ilgili olmayıp 

seferlerin geneli içinde bir takım ayrıntılara aittir. Çünkü askerî harekâtla ilgili 

vesikalar tamamen Ankara Genelkurmay Arşivinde bulunmaktadır.  

Çalışmamızda Genelkurmay Arşivi ile ilgili belge bulunmamasının nedeni, 

çalışmamızın tamamlandığı sırada hala araştırma izin talebimize ne olumlu ne de 

olumsuz bir cevap verilmemesidir.  

ATESE Arşivinden kaynaklanan boşluğu bir ölçüde dolduracağına 

inandığımız ve IV. Ordunun önemli belgelerine sahip olduğunu düşündüğümüz Ali 

Fuad Erden’in evrakına veya koleksiyonuna ulaşma çabalarımız sonuçsuz kalmıştır. 

Erden’in torunu olan Bedia Çiğdem Ökmen Hanımefendi ile görüşme ve kendisinde 

olduğunu tahmin ettiğimiz belgeleri elde etme imkânı olmamıştır. 

Basın konusunda dönemin 3 gazetesine - Tanin, İkdam, ve Tasfir-i Efkâr- 

ve 2 mecmuaya - Harp Mecmuası ve Sebilürreşad- bakılmıştır. Dönemin diğer 

gazetelerine İstanbul’daki kütüphanelerde bulunmaması veya kullanılmayacak kadar 

tahrip olmasından veya talep ettiğimiz zamanda CD’ye çekildiği ve bu yüzden 

verilemeyeceği yolundaki mazeretlerden dolayı yer verilememiştir. Dönemle ilgili 

daha sonraki yıllarda gazetelerde yayınlanan hatıralardan da yararlanılmıştır. 

Çalışmamızın geneli ile ilgili olarak Türk basını hakkında biraz bilgi 

vermekte yarar vardır:  

Osmanlı Devleti savaşa girinceye kadar Türk basını genellikle Almanların bu 

savaştan galip çıkacağı, artık Müslümanların kurtuluş zamanının geldiği ve İslam 

âleminin ayaklanmak için Halifenin çağrısını beklediği yönünde savaş yanlısı ve 
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Cihad düşüncesi etrafında yayınlar yapmıştır. Gazetelerde Alman ve Avusturya 

ordularının doğu ve batı cephelerindeki zaferlerin haberleri ile komutanlarının 

resimleri de geniş bir yer bulmuştur. Gazetelerin yanında mecmualar da aynı 

çizgideydi. Neredeyse tüm basın Almanya yanlısı yayınlar yapmıştır. Bunun yanında 

Türk dünyası ve Mısır dâhil İslam âleminin kurtuluşunun yakın olduğu hakkında 

yazı, yorum ve şiirler yer alıyordu. 

Gazete haberlerinin bir kısmı tarafsız devletler ile az da olsa rakip devletlerin 

basınından alınmıştır.  Ama çoğunluğu Alman ve Avusturya kaynaklıdır. Bunlardan 

bazıları tarafsız ülkelerin basınından alıntı olarak verilmiştir. Savaş dönemi ve sansür 

olduğu için doğal olarak tek taraflı ve propagandaya yönelik haberlerdir. Bunların 

çoğunluğunun doğruluğundan ciddi şüphelerimiz vardır. Çalışmamızla ilgili haberler 

şu konular etrafında olduğu görülür: Mısır’ın ahvali, İngilizlerin Kanal savunması ile 

ilgili aldığı tedbirler, Mısır’ın batı sınırında Senusilerin faaliyetleri ve Osmanlı 

ordusunun sefer hazırlıkları ve çölde ilerleyişi. Haber ve yorumlarda sık sık şunlar 

vurgulanmıştır: Osmanlıların Mısırı ele geçirmesine İngilizler engel 

olamayacaklardır ve Mısır kesin olarak fethedilecektir. Osmanlı ordusu Kanala 

yaklaştığı ve Kanalı geçtiği takdirde Mısır halkının ayaklanması kesindir. Mısır 

halkının Osmanlı ordusuna meyli çok fazladır. Senusiler Mısır’ın batı yönünde 

ilerlemektedir. Bununla ilgili haberler Cihad ilanı ve katılımın önemini vurgulamaya 

yöneliktir. İngilizler Mısır halkını yanına çekmek ve pasifize etmek için birçok metot 

uygulamaktadır. Bunun yanında abartılan çok şey de dikkatimizi çekmektedir. 

Osmanlı ordusu ve Senusi kuvvetleri, bazen hiç olmayan çatışmalar ile düşmana ait 

verilen ölü, yaralı ve esir sayısı, düşman safından Türk ordusu ve Senusilere 

katılanların sayısı gibi. Şunu belirtmeliyiz ki, özellikle Senusiler Şubat 1915’te Nuri 

Bey’in Libya’ya gelip Senusi şeyhini İngilizlere karşı kışkırtma çabalarına rağmen 

savaşa girmemesi üzerine, Senusiler ile İngilizler arasında savaş çıkartmak zorunda 

kalmıştır. Bu da ancak Aralık 1915’te mümkün olmuştur. Dolayısıyla,  basınımızın 

Aralık 1915’e kadar İngilizlere karşı Senusi eylemleriyle ilgili verdiği haberlere 

dikkatli yaklaşmak gerekir. Çalışmamızın Üçüncü Bölümünde bu konu bütün 

açıklığı ile ortaya konacaktır.  

Çalışmamızda daha çok 1914–1916 arasında basına verilen resmî tebliğlerden 

yararlandık. 



 7

Yine Türk ordusunun Osmanlı Devleti’nin Kasım 1914’te Birinci Dünya 

Savaşına girmesinden 2/3 Şubat 1915’teki saldırısına kadar geçen sürede Kanalın 

doğusundaki çatışmalarla –özellikle İngiliz kayıplarıyla- ilgili basında yer alan 

haberlerde abartılar görülmektedir. Savaş dönemi olduğu için propaganda amaçlı 

olarak haberlerin abartılmasını olağan karşılamak gerekir. Gazete haberleri 

değerlendirilirken propagandanın nereye kadar gerçek, nereye kadar gerçek dışı 

olduğu hakkındaki ince çizginin iyi bilinmesinde fayda vardır. 

Osmanlı Genelkurmayı Kanal Seferi için hazırlanan ve harekete geçen ordusu 

hakkında seferin selameti açısından doğal olarak hiçbir bilgi vermezken, dış kaynaklı 

diye verilen haberler Kanal Seferi düşüncesinin gizliliğini ortadan kaldırmış ve 

Matbuat Umum Müdüriyeti bu Batı kaynaklı haberlerin verilmesinde sakınca 

görmemiştir. Bu da, İngilizlerin iyice Sina ve Suriye’ye dikkatlerini iyice 

vermelerine neden olmuştur diyebiliriz.  

Çalışmamızda Sina cephesiyle ilgili gazete ve mecmualardaki çok sayıda 

haberlerden doğruluğu çalışmamızda yer alan yerli ve yabancı kaynaklar tarafından 

desteklenenlere yer verilmiştir. Bunun yanında yararlandığımız kaynaklarda yer 

almamasına rağmen doğruluğuna kanaat getirdiğimiz haberlere de –ki çok azdır- yer 

verdik. Çalışmamızda doğru olması mümkün olmayan çok sayıdaki gazete haberine 

–bir kaç istisna hariç- yer verilmemiştir.  

Çalışmamızla ilgili basında yer alan haber ve yorumların yoğunluğu 

dönemlere göre değişmektedir. Başından Birinci Kanal Seferine kadar olan bilgiler 

seferden çok şey beklendiği için oldukça yoğundur. İki Kanal Seferi arası döneminde 

bilgilerin oranında neredeyse %50 oranında bir düşüş görülmektedir. Çalışmamızın 

son bölümünde ise bu oran iyice düşmektedir ve daha çok resmî tebliğlerde konu ile 

ilgili bilgi bulanabilmektedir. 

1914–1916 yılları arasındaki gelişmeleri politik ve askerî açıdan –özellikle 

taktik ve strateji açısından- tüm ayrıntısı ile incelemeye gayret ettiğimiz bu çalışma 4 

ana bölümden oluşmaktadır.  

Birinci Bölümde, Osmanlı Devleti’nin çöküş süreci hakkında kısa bilgi 

verdikten sonra Ağustos-Ekim 1914 arasında Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya 

Savaşına giriş süreci üzerinde detaylı durulmuştur. Bölümün ikinci kısmında Süveyş 

Kanalına sefer düşüncesinin temelleri ve olgunlaşma süreci incelenmiştir. 
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İkinci Bölümde, Birinci Kanal Seferinin hazırlıkları, uygulanışı ve sonuçları 

incelenmiştir. 

Üçüncü Bölümde, İki Kanal Seferi arası dönemde Osmanlıların Kanala karşı 

yeni bir saldırının hazırlıkları, seferin Çanakkale Savaşı nedeniyle ertelenmesi, 

bunun yerine Kanala baskın ve mayın koyma çabaları, Çanakkale Savaşı sonundaki 

hazırlıklar ve buna karşılık İngilizlerin Kanala muhtemel bir Türk saldırısı hakkında 

Kanalı savunma tedbirleri incelenmiştir. 

Son Bölümde, Osmanlıların Kanala yönelik tehdidinin sona ermediğini 

göstermek için düzenledikleri Katya baskını, İngilizlerin Kanalı savunmak için Sina 

çölünde kurdukları güçlü mevziler, İkinci Kanal Seferi veya Romani Savaşının 

sebep, uygulanışı ve sonuçları üzerinde durulmuştur. 
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GİRİŞ 
 

Tarih boyunca kanallar sulama amaçlı yanında gemilerin de geçebileceği 

büyüklükte hem ticarî hem de askerî amaçlarla ulaşımda kullanılması için açılmıştır. 

Ulaşımı kolaylaştırmak için başlangıçta bir nehrin denize yakın bir noktasında başka 

bir denizle veya iki komşu nehrin birbirine en çok yaklaştığı noktada kanal açılarak 

birleştirilmesi düşünülmüştür. Zamanla ticarî ve askerî ihtiyaçlar nedeniyle iki denizi 

birbirinden ayıran kara parçasının en yakın noktaları arasında bir kanal açılması 

düşüncesi doğmuştur. Bunlardan ilki olan Süveyş Kanalı, sadece bulunduğu 

coğrafyayı değil bölge ve daha da ileri giderek tüm dünyayı siyasî, askerî ve 

ekonomik yönden etkileyecek önemli sonuçlara yol açmıştır. 

Eski çağlarda Süveyş berzahı Asya ve Afrika arasında bir köprü vazifesi 

gördüğü gibi Akdeniz ile Kızıldeniz dolayısıyla Hint Okyanusu arasındaki deniz 

ticareti için önemli bir aktarma bölgesi idi. Bu berzah Asya ile Afrika’yı birbirine 

bağlarken, Akdeniz ile Kızıldeniz’i birbirinden ayıran bir özelliğe sahipti. Süveyş 

berzahı bu özel konumu sebebiyle Asya’dan istilalara maruz kaldığı gibi, Mısır’da 

kurulan devletler de Suriye, Filistin ve Anadolu’ya buradan yayılma imkânı 

bulmuştur.  

1498’de Ümit Burnunun dolaşılması Doğu ticaretinde önemli bir bölge olan 

Hindistan’a ulaşım konusunda Avrupa’yı Akdeniz’e bağımlı olmaktan kurtarmıştı. 

Bu yeni rota ile ticarî avantajlarını kaybeden Akdeniz devletleri, ticarî üstünlüğü 

tekrar geri kazanmak için yeni alternatif ulaşım yolları aramışlardır. Bu konuda en 

uygun aday coğrafya Mısır idi. Akdeniz’i Kızıldeniz ile birleştirme düşüncesine 

siyasî amaçlar da eklenince bölge için uluslararası ilişkiler alanında birçok problemin 

de ortaya çıkması doğaldı. Düşünülen proje, yıllarca süren bölgedeki zayıf bir 

devletin sınırları içinde olmasından dolayı 19. yüzyılın ikinci yarısı ve sonrasında 

uluslararası politik sorunlara neden olmuştur. Bu konuda ilk önemli örnek olan 

Süveyş Kanalı, 19. yüzyılın ikinci yarısında açılmasına rağmen o coğrafyanın asıl 

efendilerinin eline geçinceye kadar üzerindeki nüfuz ve mücadele 100 yıl kadar 

devam etmiştir. 
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Asya ve Afrika’yı birbirine bağlayan Süveyş berzahı Hindistan yolu üzerinde 

bulunmasından dolayı önemli bir yere sahipti. Bütün önemi, 19. yüzyılda sanayi 

devrimiyle birleşen Avrupa sömürgeciliği ve buharlı gemilerin gelişmesi dönemine 

rastlamasından, buna bağlı olarak uzak doğu ile ulaşımı yarı yarıya azaltmasından ve 

Avrupa’nın hammadde ve yeni pazarlara olan ihtiyacının artmasından 

kaynaklanıyordu.   

1. İlkçağ ve Ortaçağda Süveyş Kanalı  
Mısır’da M.Ö. 2000–1800 arasında bir kanalın var olduğu ve Senusret (I. 

Ramses) tarafından yapıldığı bilinmektedir. Kanal Bubastis’ten (bugünkü Zagazig 

yakınında) başlıyordu ve o dönemde hâlâ Süveyş körfezinin bir parçası olan Büyük 

Acı Gölde bitiyordu.  Anlaşıldığına göre, Bubastis’teki Kanalın başı Akdeniz ve 

Kızıldeniz’e aynı mesafedeydi. Yine, Kızıldeniz’in kumla kapanmadan önce Acı 

göllere kadar uzandığı kabul edilmektedir. Büyük Acı Göl ile Kızıldeniz arası kumla 

dolduktan uzun bir süre sonra II. Nekos (II. Ramses) (M.Ö. 609–594) Kanalı tekrar 

açmaya çalıştı ama bitiremedi1. M.Ö. 460’da Mısır’ı ziyaret eden Heredot’a göre, 

Kanalı açma işine ilk başlayan II. Nekos’dur. Kanalın uzunluğu gemi ile 4 günlük 

mesafe idi ve karşılıklı 2 geminin geçebileceği genişlikte idi. Bu iş sırasında 120.000 

işçi ölmüştü2. II. Nekos, babasının kurduğu güçlü orduya güçlü bir donanma da 

eklemişti. Dış politikası Suriye ve Filistin ile sınırlı kalmayıp Akdeniz ve Adalar 

denizini de kapsadığı için, Nil ile Süveyş arasındaki Kanalın ıslahı da bu politikanın 

ürünüydü3.  

Pers kralı Darius (M.Ö. 521–486) zamanında ticaretin geliştirilmesi için 

Nekos’un tamamlayamadığı Kanal tamamlandı. Günaltay’a göre, böylece o dönemde 

gemilerin Akdeniz’den Kızıldeniz’e ve buradan Hint denizine geçmeleri sağlanmış 

oldu. Kanalın açılması ile Mezopotamya, artık Yakın Doğu ile Hindistan arasındaki 

tek geçit yolu olmak ayrıcalığını kaybetti. Bu deniz yolu zamanla karayolunu gözden 

                                                 
1 André Siegfried, Suez and Panama, Translated from the French by H.H. & D. Hemming, London, 
Jonathan Cape Ltd., 1940, p.38; Arnold T. Wilson, The Suez Canal: Its Past, Present and Future, 
London, Oxford University Press, 1939, p.4. Bazı yayınlarda M.Ö. XIV. asırda II. Ramses’in 
Bubastis’ten Kızıldeniz’e doğru bir kanal açmak için hazırlıklara başladığı ve hatta bir kısmının inşa 
edildiği iddia edilir. Danyal Bediz, “Süveyş Kanalı’nın Önemi”, A.Ü. Dil Tarih Coğrafya Dergisi, 
C.10, S.3, Ankara, TTK Basımevi, 1951, s.331.  
2 Heredotos, Heredot Tarihi, Çev. Müntekim Ökmen, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1973, s.161. 
3 Y.Z. Özer, Mısır Tarihi, Ankara,TTK Yay., 1987, s.308. 
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düşürecekti. Daha önce Mezopotamya’ya refah sağlayan ticaret yolu artık Mısır’a 

kayıyordu. Mısır doğu ile batı arasında birleşme merkezi olacaktı4.  

Daha sonra Ptoleme Philadelphus (M.Ö. 285–246) zamanında ihmal 

yüzünden işlev dışı kalan Kanalı yeniden açtırdı. Kanal Nil’den Arsinoe’ye (bugünkü 

Süveyş) varıyordu. Kanal bir süre tekrar ihmal edildi ama Romalı Trajan veya 

Hadrianus (M.S. 98–117) onu tekrar açtı. Ondan sonra Trajan’ın Kanalı olarak anıldı. 

M.Ö. 60’da Mısır’ı ziyaret eden Didero, Darius’un, Kızıldeniz’in seviyesi yüksek 

olduğu ve Kanalı açarsa Nil Deltası su altında kalacağı için Kanalı bitirmediğini 

belirtir5. M.Ö. 40’ta Mısır’ı ziyaret eden Strabo’ya göre, Kanal en büyük gemiler için 

yeterince genişti6. Pliny’e göre, Kanal yaklaşık 30 m. geniş, yaklaşık 12 m. derin ve 

Acı göllere kadar 37.500 adım uzunluktaydı. Bildirdiğine göre, Mısırlı yöneticiler 

Kızıldeniz’in 3 m. yüksek olması nedeniyle ve Mısır’ı su basacağı korkusuyla işe 

devam etmediler. Mısır kraliçesi Cleopatra Roma’ya karşı Actium’da aldığı yenilgi 

üzerine, Kızıldeniz’e kaçmak istediğinde, Kanal yeterli su seviyesine sahip olmadığı 

için gemilerini karadan yürütmek zorunda kalmıştı7. 19. yüzyılın ikinci yarısına 

kadar Kızıldeniz’in Akdeniz’den yüksek olduğu fikri sürekli olarak karşımıza 

çıkmıştır.   

Halife Ömer zamanında Mısır’ı fetheden Amr bin As 642’de o sıralarda 

ihmalkârlık ve kum fırtınaları nedeniyle kapanmış olan Kanalı yeniden açtı. Hatta iki 

denizi doğrudan birleştirmeyi istediyse de, Halife Hz. Ömer Bizans’ın gemilerine 

Arabistan’ı açık bir tehdit altında bırakacağından endişe ederek reddetti8.  

Sonunda, Kanal 767’de Abbasi Halifesi Ebu Cafer el Mansur tarafından 

kapatıldı. Sebebi de, o sırada Mısır’dan tümüyle yiyecek ithaline bağlı olan ve isyan 

halinde bulunan Mekke ve Medine’yi açlığa mahkûm etmekti. Yine de Nil’den Acı 

                                                 
4 M. Ş. Günaltay, İran Tarihi Eski Çağlardan İskender’in Asya Seferine Kadar, C.1, Ankara, 
TTK  Yay., 1987, s.188. Mısır ve Mezopotamya’nın hinterlandı ile ilgili ticarî faaliyetler için bkz. 
Siegfried, a.g.e., p.42-48.  
5 W. F. Longgood, Suez Story: Key to the Middle East, New York, Greenberg, 1957, p.3; Siegfried, 
a.g.e., p.39. 
6 Strabon, The Geography of Strabo, Vol.8, with an English Translation by H. L. Jones, London, 
Harward University Press, 1917, p.77–79. 
7  Siegfried, a.g.e., s.40-41; Wilson, Pliny’nin verdiği bu ölçülerin açıkça hatalı olduğunu, o dönemde 
böyle bir mühendisliğin mümkün olamayacağını ileri sürmektedir. Wilson, a.g.e., p.4. 
8 Wilson, a.g.e., p.5; Siegfried, a.g.e., p.39; 
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göllere giden bölüm sonradan kum bütün yapıyı örtene kadar uzun bir süre 

kullanımda kaldı9.  

Venedikliler 15. yüzyılda bir kanal açmak istediler ama tek başlarına finanse 

edemedikleri gibi Memluklar da bunu faydalı görmedikleri için bu fikir 

gerçekleşemedi10.  
2. Osmanlı Dönemi  
Mısır 1517’de Yavuz Sultan Selim zamanında fethedilerek11 beylerbeyliği 

haline getirildi12 ve Padişah tarafından atanan valiler tarafından yönetilmeye 

başlandı. Ama kimisi merkez yönetime isyan etmiş ve kimisi de yerli Kölemen 

beyleri tarafından devrilmiştir. Sonunda Başkent zor kullanarak valiliği ele 

geçirenleri vali olarak tanımağa mecbur kalmıştır. Mısır’daki iktidar mücadelesi 

valiler ile Başkent, valiler ile yerli nüfuz sahibi beyler arasında buranın Fransızlar 

tarafından 1798’de işgaline kadar devam etti. Mısır’da merkezi ve etkili bir yönetim 

kurulamamış ve genel olarak kendi haline bırakılmıştır13. 

XV. yüzyılın sonuna kadar Müslüman tüccar ve gemicilerinin Hindistan ve 

çevre ülkelerden Akdeniz ve Mısır limanlarına getirdikleri baharat Venedik ve 

Cenovalı gemiciler ile Avrupa’ya taşınıyordu. Batılılar için bu ticaret yolunun ele 

geçirilmesi gittikçe önem kazanmaya başladı. 1498’de Vasco da Gama Ümit 

Burnunu dolaşarak Hindistan’a ulaştıktan sonra Portekiz donanması Hint 

okyanusuna hâkim oldu ise de Hindistan’ın iç kısımlarına hâkim olamadı. Bu yeni 

deniz rotası en çok Portekiz, Hollanda ve İngiltere için verimli olurken Akdeniz 

limanlarına sahip Osmanlılar ve İtalya için zararlı oldu. Aynı dönemde 1526’da 

Babür Şah Hindistan’da kendi devletini kurdu. Torunlarından Cihangir döneminde 

(1605–1627) İngiltere, Portekiz ve Hollanda Hindistan kıyılarını ele geçirmeye 

başladılar. Daha sonra başa geçen Türk yöneticileri İngilizlerin Hindistan’a yavaş 

yavaş yerleşmesine engel olamadı. Böylece İngiltere için Doğu ticareti ve 
                                                 
9 Siegfried, a.g.e., p.40; Wilson, a.g.e., p.5. 
10 Wilson, a.g.e., p.6. 
11 T.C. Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Osmanlı Devri: Yavuz Sultan 
Selim’in Mısır Seferi, Mercidabık (1516) ve Ridaniye (1517) Meydan Muharebeleri, Ankara, 
Genelkurmay Basımevi, 1990. 
12 Seyyid Muhammed es-Seyyid Mahmud, XVI. Asırda Mısır Eyaleti, İstanbul, Marmara 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yay., 1990.   
13 J. H. Kramers, “Mısır”, İA, C.8, İstanbul, MEB, 1979, s.243-248; Seyyid Muhammed es-Seyyid, 
“Mısır” (Osmanlı Dönemi), TDV İA, C.29, İstanbul, 2005, s.563-565. 
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Hindistan’ın güvenliği ön planda gelmeye başladı. 1850’de ise bütün Hindistan 

İngilizlerin kontrolüne girdi14.  

Ümit Burnunun dolaşılmasından sonra Osmanlı Devleti Doğu Akdeniz 

ticaretindeki üstünlüğünü kaybetmeye başladı. Osmanlılar Portekizlerle siyasî ve 

ticarî alanda mücadele edebilmek için eskiçağ kanalı yerine Akdeniz ile Kızıldeniz 

arasında yeni bir kanal inşası için işe koyulmuştur. II. Selim döneminde Hint 

denizinde Portekiz’e karşı verilen mücadelede başarısız olunması üzerine Akdeniz ile 

Kızıldeniz’i bir suyolu ile birbirine bağlamaya girişildi. Amaç bölgede bir kanal 

açtırarak Hint ticaret yolunu tekrar Akdeniz’e yöneltmek ve hacıların güvenle 

seyahat etmelerini sağlamaktı. Bu konuda 1568’de Mısır Beylerbeyinden, Portekiz 

saldırılarından dolayı donanmanın Kızıldeniz’e geçmesinin kaçınılmaz olduğu, bu 

nedenle, çok acele olarak mimar ve mühendisler görevlendirip Akdeniz ile Süveyş 

arasının incelenmesini, bir kanal için gerekli mesafenin ve kanala kaç geminin 

girebileceğinin bildirilmesi istenmiştir. Ancak bundan sonra fazla bir gelişme 

olmamıştır. Muhtemelen Don-Volga nehirlerinin birleştirilmesi düşüncesine öncelik 

verilmesinden dolayı Süveyş Kanalı düşüncesi ertelenmiş ve aynı anda iki kanal 

açmak işinin zorlukları nedeniyle Don-Volga Kanalına ağırlık verilmiş olmalıdır15. 

Yine, Hadis-i Nev adlı eserin 19. sayfasında, Padişah III. Murad’ın rakip devletlere 

karşı daha güçlü olmak için Süveyş Kanalını açmayı istediği belirtilmektedir16. III. 

Mustafa döneminde Osmanlı Devleti’nin hizmetine girmiş olan Baron de Tott Kanal 

konusunu incelemesi ve bir rapor hazırlaması için Mısır’a gönderilmiştir. Ama yerine 

geçen I. Abdülhamit konuyla ilgilenmediği için proje yarım kalmıştır17. 

16. Yüzyılın başında Venedikliler kaybettikleri ticareti geri almak için 

Mısır’da bir kanal açmayı amaçladılar. Mısır valisi Ali de aynı yüzyılın sonunda 

özellikle Türk donanmasının Kızıldeniz’e geçebilmesi için bir Kanal düşüncesine 

                                                 
14 Hindistan’ın İngiltere için  önemi için bkz. Samet Ağaoğlu, İngiltere ve Hindistan, İstanbul, 
Cumhuriyet Matbaası, 1929, s.14 vd.; Hubert Deschamps, Sömürge İmparatorluklarının Çöküşü, 
Çev. Oktay Akbal, İstanbul, Kitapçılık Limited Ortaklığı Yay., 1966, s.27 vd.; Fahri Belen “İngiltere 
ve Yakın Şark”, Askerî Mecmua, S.111, 1 Birinci Kanun 1938, s.1067-1072. 
15 İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.III, K.1, Ankara, TTK Yay, 1983, s.33; Hüseyin Işık, “Süveyş 
Kanalı’nın Geçmişi ve Geleceği”, Stratejik Etütler Bülteni, S.68, Ekim 1978, s.21; Tuğrul Tuna, 
“Süveyş Kanalı I”, Ortadoğu, S.9, Ocak-Şubat 1962, s.9. 
16 Bediz, a.g.m., s.344 
17 “Baron de Tott’un Hatıraları 200 Yıl Önce Türkiye”, Hayat Tarih Mecmuası, C.1, S.1, 1 Şubat 
1965, s.20; Tuna, a.g.m., s.10. 
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inanmıştı. Papa V. Sixtus da misyonerlerin yolunu kısaltacağı için Kanal projesiyle 

ilgilenmişti. Ama hiçbir şey yapılamadı18.  

3. Fransa’nın Mısır’ı İşgali  
17. yüzyılda birkaç Kanal projesi ortaya atılmıştı. 1672’de Alman filozofu 

Leibnitz çok dindar bulduğu Fransa Kralı XIV. Louis’e bu fikri tavsiye etmişti. Ama 

asıl amacı Almanya sınırında toplanan büyük Fransız kuvvetlerini Almanya 

sınırlarından uzak tutmaya ve Mısır’ı işgal ettirmeye yönelikti19. J. Savary da “Le 

Parfait Négociant” adlı eserinde iki deniz arasını doğrudan bir hatla görsel hale 

getiriyordu. 1783-1784’te Mısır’ı ziyaret eden Volney, yazdığı eserde, doğrudan bir 

hat şeklinde değil de Nil vasıtasıyla eskiçağ yolunu izleyerek bir kanal 

yapılabileceğini belirtiyordu. Fransızlar Mısır ve Bağdat yoluyla Hint ticaretini 

geliştirmeye çalışırken İngilizlerin Hint okyanusunda görünmesi olayı daha da politik 

bir hale getiriyordu. Marsilya tüccarları Meclis’ten Kızıldeniz limanlarının Fransız 

gemilerine açılması ve Hint mallarını Süveyş’e getirmelerine izin verilmesinin 

sağlanmasını istiyorlardı20. 

XVI. Louis döneminde Türk ordusunda öğretmen olarak bulunan Baron de 

Tott Fransız hükümeti tarafından 1777’de Mısır’a kanal incelemesi için gönderildi. 

Tott Mısır’ın içinde bulunduğu kargaşa ortamı ve Mısır’ın ele geçirilmesi için gerekli 

olan yöntemler yanında, eskiçağ ve Halifeler dönemi suyolunun tekrar açılması 

lehinde hükümetine rapor verdi. Padişah’tan bu konuda bir de söz almasına rağmen 

gerçeğe dönüşmedi21.   

Bütün bunlardan dolayı Fransa’nın Mısır seferi için atmosfer hazırdı. 

Talleyrand burada en önemli rolü oynuyordu. Ona göre, Mısır 15.000 asker 

gönderilerek Kahire ve Süveyş yoluyla İngilizleri Hindistan’dan çıkarmanın bir 

aracıydı22. Süveyş yolunun açılması, Ümit burnunun 16. yüzyılda Venedik ve 

Cenova’ya yaptığının aynısını İngiltere’ye yapacaktı. Eğer Fransa Süveyş rotasına 

sahip olursa, Ümit Burnunun önemi azalacaktı. Bu inanç Napolyon dâhil birçok 

                                                 
18 Siegfried, a.g.e., p.52. 
19 E.Z. Karal, Fransa-Mısır ve Osmanlı İmparatorluğu (1797-1802), İstanbul, İstanbul Üniversitesi 
Yay., 1938, s.29. 
20 Lord Kinross, Between Two Seas, London, The Camelot Press Ltd, 1968, p.8; Siegfried, a.g.e., 
p.52-53; 
21 Kinross, a.g.e, p.10, Karal, a.g.e., s.30-31. 
22 H. L. Hoskins, British Routes to India, London, F. Cass, 1966, p.55.  
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Fransız tarafından paylaşılıyordu. Napolyon Ağustos 1797’de Direktuvar 

hükümetine yazdığı yazıda, “İngiltere’yi gerçekten yok etmek için Mısır’ı ele 

geçirmenin gerekli olduğunu ve bunun için zamanın çok uzak olmadığını” 

savunuyordu23. Sonunda Direktuvar İngiltere’nin Doğu ticaretindeki etkinliğine son 

vermek ve İngiltere’yi yeniden bir “Ada devleti” haline getirmek için Mısır seferine 

karar verdi ve bu iş için Napolyon görevlendirildi. Napolyon’a göre, “Mısır’ın 

efendisi Hindistan’ın da efendisiydi”24. Böylece Mısır’ın önemi hakkında İngilizlerin 

dikkatini çeken ilk kişi Napolyon olmuştur25. Onunla beraber Mısır’a çıkan uzman 

heyet içindeki J.M. le Pére’nin Ocak 1799’da hazırladığı rapora göre, Kanal 25–30 

milyon Franka mal olurdu. Ayrıca iki deniz arasında yaklaşık 10 metre yükseklik 

farkı vardı. Daha sonra 30 yıl kadar sürdürülen diğer çalışmalar da aynı görüşü 

bildirecekti26. Sonradan de Lesseps Pére’nin çalışmasından büyük oranda 

faydalanacaktı. Sonuç olarak, Napolyon’un Mısır seferi başarısızlıkla sonuçlandı ve 

el-Ariş sözleşmesi ile Fransız ordusu silahları ile birlikte Mısır’ı boşalttı. Osmanlılara 

yardım için gelen İngiliz kuvvetleri de Mart 1803’te Mısır’dan çekildi27. Zor 

kullanarak Hindistan’a ulaşmak isteyen ilk Fransız girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. 

Ama Napolyon Mısır seferinden vazgeçmemişti. 1812’de şartlar uygun olursa bir 

sefer daha yapmayı düşünüyordu. Ama 1812’deki Rusya seferi felaketle 

sonuçlanınca bu düşünce ertelenecekti28.  

Mart 1807’de bu kez İngiltere Mısır’ı işgal etmeğe kalkışmıştı. Bu sırada 

Avrupa Napolyon istilası ile uğraşıyordu. Mısır’da güçlü bir iktidar yoktu ve 

İngilizler bazı Kölemen beyleri ile anlaştığından Mısır’ı kolayca ele geçireceğini 

umuyordu. 6.000 kişiye sahip olan bir donanma kuvvetiyle önce 17 Mart 1807’de 

                                                 
23 Hoskins, a.g.e., p.55. 
24 Longgood, a.g.e., p.4; B. Waylet-E. Jackh, İmparatorluk Stratejileri ve Ortadoğu: Doğu’da 
İngiliz Alman Rekabeti ve Balkan Savaşlarından Sonra Almanya, Çev. Vedat Atila, İstanbul, 
Chiviyazıları Yayınevi, 2004, s.44-45.  
25 Peter Mansfield, The British in Egypt, Newyork, Holt, Rinehart & Winston, 1972, p.1. 
26 Siegfried, a.g.e., p.54-56; Wilson, a.g.e., p.7; Longgood, a.g.e., p.5; J. Marlowe, A History of 
Modern Egypt and Anglo-Egyptian Relations 1800-1953, New York, Praeger, 1954, p.61; Hoskins, 
British Routes …, p.56-58. 
27 Geniş bilgi için bkz. Karal, a.g.e.; E.Z. Karal, III. Selim’in Hattı Hümayunları, Ankara, TTK 
Yay., 1999; T.C. Genelkurmay Başkanlığı, 1798-1802 Osmanlı Fransız Harbi (Napolyon’un Mısır 
Seferi), Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1987; Abd al-Rahman Jabart-i, al-Jabart-i's Chronicle of 
the First Seven Months of the French Occupation of Egypt, Muharram-Rajab 1213, 15 June-
December 1798, Edited and translated by S. Moreh. Leiden, E.J. Brill, 1975.  
28 Hoskins, a.g.e., p.61-63. 
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İskenderiye işgal edildi. Fakat Mısır içinde ilerlemeye kalkışmaları üzerine ağır 

kayıplarla karşılaştılar. İngiliz işgali ve ilerleyişine karşı Mehmet Ali (Paşa) ve Mısır 

ileri gelenleri birlikte hareket ettiler. İngilizler bekledikleri Kölemen desteğini de 

göremediler. İngiltere’den yeterli destek de alamadıklarından Mehmet Ali ile 

anlaşmak zorunda kaldılar. 19 Eylül’de tümüyle Mısır’dan çekildiler. Böylece, aynı 

dönemde İngilizlerin Fransızlar gibi Mısır’da kalıcı bir işgal girişimi başarısızlıkla 

sonuçlandı29.  

4. 19. Yüzyılda Süveyş Kanalının İnşası  
1801’de Fransızların Mısır’dan tümüyle çıkarılmasından sonra Osmanlı 

valileri ile Kölemen beyleri arasında nüfuz mücadelesi yeniden başladı ve 1805’e 

kadar devam etti.  Mısır’ı Fransızlardan kurtarmak için gönderilen Osmanlı 

kuvvetleri arasında bulunan, sonradan vali olacak olan ve modern Mısır’ın kurucusu 

olarak kabul edilen Mehmet Ali de bulunuyordu. 4 yıllık bir mücadeleden sonra 

1805’te Mısır valisi olmayı başardı. Gerçekleştirdiği reformlar ile güçlü bir ordu ve 

ekonomi yarattı. Daha sonra 1832–1839 yılları arasında Osmanlı merkezi yönetimini 

birçok sıkıntıya sokacak olan isyana girişti. Oğlu İbrahim Paşanın komutasındaki 

kuvvetler Kütahya’ya kadar geldi. İsyanı uluslar arası bir sorun haline geldi ve 

özellikle İngiltere’nin başarılı diplomasisiyle geri adım atmak zorunda kaldı. 

Kütahya Anlaşması ile Mısır sorununun birinci aşaması böylece sona erdi. Haziran 

1839’da başlayan ikinci aşamada Nizip savaşında Osmanlı Devleti mağlup olmasına 

rağmen İngiltere, Rusya, Avusturya, Prusya’nın ortak baskısı ve Mısır kuvvetlerinin 

Suriye’de mağlup olması, İngiltere’nin İskenderiye önlerine bir donanma göndermesi 

ve Fransa’dan yeterli desteği görmemesi üzerine Mehmet Ali Paşa uzlaşmak zorunda 

kalmıştır. 15 Temmuz 1840’ta Londra’da Osmanlı Devleti, İngiltere, Rusya, 

Avusturya ve Prusya arasında imzalanan anlaşma şartlarını kabul etti. Buna göre, 

Mısır yönetimi Mehmet Ali Paşa ailesine bırakılıyor, ailenin en yaşlı üyesi vali olma 

hakkını elde ediyordu. O sırada 90.000 kişiye varan Mısır ordusu da 18.000’e 

indiriliyordu. 24 Mayıs 1841 tarihli ferman ile bu haklar onandı30. 

                                                 
29 Şinasi Altundağ, “Mehmed Ali Paşa”, İA, C.7, İstanbul, MEB, t.y., s.567-568, Süleyman Kocabaş, 
Hindistan Yolu ve Petrol Uğruna Yapılanlar, İstanbul, Vatan Yay., 1985, s.23-24. 
30 Mısır valisinin isyanı ile ilgili olarak bkz. Hariciye Nezareti, Mısır Meselesi, İstanbul, Matbaa-i 
Amire, 1334, s.4-28; Afaf Lutfi Al-Sayyid Marsot, Egypt in the Reign of Muhammad Ali, Vol.1-2, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1984; Şinasi Altundağ, Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı: 
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Mehmet Ali Paşa dönemindeki Kanal girişimlerine gelirsek; 1834’te Fransız 

Fournel, Mehmet Ali Paşaya başvurmuş ama ret cevabı almıştı31. Daha sonra bir 

başka Fransız Enfantin bir kanal projesi sunmuş ama Mehmet Ali Paşa kanalın ikinci 

bir Haliç –yani Boğazlar- olmasından ve Mısır’ın bağımsız kalmasına izin 

vermeyeceğinden korktuğu için reddetmişti32. Diğer yandan, Kanalın Mısır’a bağlı 

olduğuna inandığı Suriye ve Arabistan’ı Mısır’dan ayıracak sonuçlar yaratacağından 

endişe ediyordu. Ayrıca Kanal projesine karşı olan İngiltere ile bu konuda ihtilafa 

düşmek istemiyordu33. İngiltere bir demiryolu, Fransızlar kanal istiyordu Mısır 

keşfedilmişti ve artık Batı onun yalnız kalmasına asla izin vermeyecekti. 1829’da 

İngiliz Peninsular and Oriental Steam Navigation Company (P.O.S.N.C.) Hindistan’a 

postalarını Mısır yoluyla göndererek 60 gün zaman kazandı. 10 yıl sonra da 

karayoluna bağlantı olarak 2 gemiyi hizmete koydu34.  

Kanalın ticarette zaman ve masraf açısından sağlayacağı avantajlar göz önüne 

alınırsa; buharlı gemilerle 4 ay süren yolculuk kanalla 6 haftaya, uzaklık da 11.600 

km.ye düşecekti. Ümit Burnu yoluyla 16.400 km. olan Liverpool ve Bombay 

arasında mesafe, Kanal açıldığında 10.000 km.ye düşecekti. Bu da zamandan % 42–

44 oranında bir tasarruf demekti. Asya ve Avrupa’nın okyanus kıyısındaki limanları 

arasındaki mesafe %20–40, Akdeniz limanları ile Asya arasındaki mesafe de % 40–

                                                                                                                                          
Mısır Meselesi 1831-1841, Ankara, TTK Yay., 1945; Muhammed H. Kutluoğlu,  The Egyptian 
Question, 1831-1841 The Expansionist Policy of Mehmed Ali Paşa in Syria and Asia Minor and 
the Reaction of the Sublime Porte, İstanbul, Eren Yayıncılık, 1998; Atilla Çetin, Kavalalı Mehmed 
Ali Paşa'nın Mısır Valiliği Osmanlı Belgelerine Göre, İstanbul, Fatih Ofset, 1998; P. J. Vatikiotis, 
The History of Egypt from Mohammad Ali to Mubarak, London, Weidenfeld and Nicolson, 1985; 
P. M. Holt, Egypt and the Fertile Crescent 1516-1922, London, Longmans Green and Co. Ltd, 
1966; Şinasi Altundağ, a.g.m., s.568-579; M. H. Kutluoğlu, “Kavalalı Mehmed Ali Paşa”, İA TDV, 
C.25, Ankara, 2002, s.62-65.  
31 Marlowe, a.g.e., p.62. 
32 Longgood, a.g.e., p.6; Marlowe, a.g.e., p.62; Raymond Flower Napoleon to Nasser: The Story of 
Modern Egypt, London,Tom Stacey, 1972, p.86. Wilson, Mehmet Ali Paşanın Süveyş’ten Kahire’ye 
bir kanal lehinde olduğunu, 1834’te İngiliz Hint Masası ve Dışişlerinin de ilgilendiğini ama projenin 
Kahire’den Süveyş’e demiryolu düşüncesi yüzünden rafa kaldırıldığını söylemektedir. Wilson, a.g.e., 
p.7. Mehmet Ali Paşanın “Boğazlar Devlet-i Osmaniyyenin sebeb-i felaketi oldu. Ben de Mısır’da bir 
Boğazlar Meselesi ihdas etmek istemem” dediği kayd edilmiştir. Hariciye Nezareti, a.g.e., s.32. 
33 Hoskins, British Routes …, p.303-304. 
34 Siegfried, a.g.e., p.57. Longgood, a.g.e., p.11; D.A. Farnie, East and West of Suez, London, 
Oxford University Press, 1969, p.7-30. 1830’da Ümit Burnunu dolaşan yelkenli gemiler Hindistan’a 7 
ayda varabiliyordu. Bediz, a.g.m., s.331. 
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65 oranında kısalacak, bundan başka, gemi kira ve yolcu ücretleri ucuzlayacak, 

yakıttan önemli tasarruflar sağlanacaktı35.  

1830’da İngiliz topçu subayı F.R. Chesney, İstanbul’daki İngiliz elçisi 

tarafından Mısır ve Mezopotamya’ya karadan Hindistan’a alternatif yollar bulması 

için gönderildi. Mısır’daki gözlemini bitirdiğinde iki deniz arasında önemli bir fark 

olmadığı sonucuna vardı ama bu bilgi önemli bir kabul görmedi36.  

1839’da İngilizler, Akdeniz ve Kızıldeniz arasında karadan bir karayolu 

rotasını kurmayı başardılar. Bu temelde posta ve yolcular için uygun ise de küçük 

ölçekte değerli mallar hariç ticarî malların ulaşımına uygun değildi. İngilizler kanal 

yerine, Akdeniz’den Suriye ve Mezopotamya üzerinden İran körfezine bir 

güzergâhla ilgilendiler. Doğuya giden yolu tekelinde bulunduran bir millet için 

Kanaldan fayda yoktu. Kanal Doğuya uzaklığı ve zamanı kısaltmasına rağmen aynı 

zamanda Kanala İngiliz adasından coğrafi olarak daha yakın olan yeni rakipler 

yaratacak ve Avrupa’nın ekonomik ve politik dengesini ciddi bir biçimde 

etkileyecekti37.  

Mısır, Afrika, Kuzey Amerika, İngiltere ve Akdeniz’le Asya arasındaki en 

kısa ticaret yolu İskenderun-Basra hattıdır. Avrupa’nın bütün sanayi ürünleri 

İskenderun limanından Hindistan’a ve Çin’e gideceği gibi Irak, Hindistan, Çin, 

Japonya ve diğer Asya ülkelerinin de dışsatım malları İskenderun limanından 

Avrupa’ya taşınacaktır. Dünyada başka hiçbir liman bu işlevi göremezdi38.  

1841’de Süveyş Kanalı lehinde olan İngiliz şirketi P.O.S.N.C. yöneticisi A. 

Anderson İngiliz başbakanı Palmerstone’ye açılacak kanalın maliyetinin bir milyon 

Sterlin tutacağını, mesafenin binlerce mil kısalacağını söylüyordu. 2 yıl sonra 

Anderson’un görüşleri bir broşür halinde yayınlanınca kamuoyunda önemli bir etki 

bıraktı ama İngiliz hükümeti muhalefetini sürdürmeye devam etti39. Palmerstone, 

kanal inşa edilirse, İngilizlerin onu kontrol edemeyeceğini ve Hint yolu tekelini 

kaybedeceklerinden korkuyordu. Bunun başka, Kanal “ikinci bir Haliç” yani Türk 

                                                 
35 Hoskins, British Routes …, p.293; Tanoğlu, a.g.m., s.42; Bediz, a.g.m., s.340.  
36 Wilson, a.g.e., p.7; Longgood, a.g.e., p.7; Hoskins, British Routes …, p.293-294; Lord Kinross, 
a.g.e., p.34. 
37 H.L. Hoskins, The Middle East Problem Area in World Politics, Vol.I, New York, Macmillan, 
1954, p.40. 
38 Waylet-Jackh, a.g.e., s.52 
39 Wilson, a.g.e., p.8; Hoskins, British Routes …, p.295; Lord Kinross, a.g.e., p.36. 
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sorunundan başka bir de Mısır sorunu çıkacaktı. İngiliz yönetimi Avrupa barışı ve 

İngiliz halkının güvenliğini bu projeye muhalefette gördü. Bu nedenle iki deniz 

arasında bir kanal yerine demiryolu projesini savundu. Kahire’den Süveyş’e 

yapılacak bir demiryolu Mısır’ın coğrafi yapısını değiştirmeyecek ve böylece uluslar 

arası sorunlar yaratmayacaktı. İngilizler demiryolu, Fransa ve Avusturya kanal için 

bastırırken, Mehmet Ali Paşa iki tarafın düşmanlığını kazanmaktan çekindiği için 

ölünceye kadar bir karar vermedi. İngilizler muhalefette yalnız kalmalarına rağmen 

deniz üstünlüklerine ve Bab-ı Ali’deki nüfuzlarına güveniyorlardı. Mısır’daki İngiliz 

Konsolosuna da demiryolunun daha pratik ve ucuz olduğu hakkında Mısır Valisini 

ikna etme görevi verilmişti40.  

1846’da başında Enfantin’in bulunduğu bir grup Fransız Paris’te “Société 

d’études du Canal de Suez”i (Süveyş Kanalı Araştırma Cemiyeti) kurdular. 1849’da 

Mehmet Ali Paşa ve oğlu İbrahim birkaç ay arayla ölünce yerine geçen Abbas Paşa 

Fransız yerine İngiliz çıkarlarını gözetmeye başlamış ve 6 yıllık valiliği döneminde 

Kanal hakkında az şey duyulmuştur. Onun yerine Süveyş-İskenderiye demiryolunun 

bir parçası olan İskenderiye-Kahire demiryolu 1851’de başladı. 2 yıl sonra bir kısmı 

çift bir kısmı tek hatlı ve her mili 11.000 Sterlin maliyetle 140 mil uzunluğunda 

demiryolu inşa edildi. 1854’te iki kölesi tarafından öldürülen Abbas Paşanın yerine 

geçen Said Paşa zamanında Fransız danışmanlar ön plana çıkmasına rağmen Kahire-

Süveyş demiryolu inşası durmadı ve 1858’de tamamlandı. Bu arada Abbas Paşa 

döneminde Fransız kamuoyu yapılacak bir kanalın İngiliz çıkarlarına darbe 

vuracağını vurgulamaya devam ediyordu41. Fransızlar İstanbul’da Mısır Valisini 

görevden aldırmak ve İngiliz nüfuzunu kırmak için çok uğraştılarsa da başarılı 

olamadılar42. 

7 Kasım 1854’te Süveyş Kanalının Vasco Da Gama’sı olacak43 Ferdinand de 

Lesseps beraberinde Kanal projesiyle İskenderiye’ye çıktı. Bu andan itibaren, bu 

Fransız ile Kanal tarihi bir ve aynı şey olacaktı. Lesseps’in babası Mısır’da görev 

yapan Fransız ajanlarından biriydi ve Mehmet Ali Paşa ile arası iyiydi. Lesseps ilk 
                                                 
40 Longgood, a.g.e., p.12-13; Hoskins, British Routes …, p.296-297; Hoskins’e göre, bu muhalefet 
genel kabul gören basit bir İngiliz kıskançlığından ziyade Kanal projesinin başarısının getireceği 
problemlere göre değerlendirilmelidir. Hoskins, The Middle East …, p.41. 
41 Wilson, a.g.e., p.11; Longgood, a.g.e., p.13; Hoskins, British Routes …, p.301-302. 
42 Hoskins, British Routes  …, p.301. 
43 Lord Kinross, a.g.e., p.33. 
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gençlik yıllarını Said ve Mehmet Ali Paşa ailesiyle yakın geçirdi. Said gençliğinde 

çok şişman olduğu için onun zayıflaması için Lesseps diyetine yardımcı olmuştu. 

Lesseps Kanal ve demiryolu projesiyle uğraşanların hepsiyle ilişki içindeydi. Daha 

sonra, Fransa ve Cezayir’de görev yaptı ve 50 yaşında emekli oldu. Cezayir’de 

ikamet ederken Said’in başa geçtiğini öğrenince hemen Mısır’a koştu. 15 Kasım’da 

konuyu açtı ve düşüncesini kabul ettirmeyi başardı. Said de her konuda kendisine 

dayanabileceğini söyledi. 30 Kasım’da da kanal imtiyazını imzaladı. Said’in imtiyazı 

okumadan imzaladığı yolundaki dedikodu da yanlıştır44. Lesseps imtiyazı aldığı 

zaman İngilizler kendilerine şunu sormaya başladılar: Niçin Napolyon’u mağlup 

etmek için o kadar uğraştık? Niçin 1840’ta diğer Avrupalı güçleri Fransa ve Mehmet 

Ali Paşa aleyhine topladık? Niçin Kanal inşası düşmanı olan Vali Abbas’ı 

destekledik?45 İmtiyaz alındıktan sonra İstanbul’daki İngiliz elçisi, Said Paşanın 

bağımsızlık peşinde koştuğu yolunda ihbarlarda bulunmasına rağmen Osmanlı 

Devleti’ni harekete geçirecek bir sonuç alamamıştır46. 

Süveyş rotasının Ümit Burnundan daha kısa ve tercih edilebilir olduğu zaten 

kabul edilmişti. Avrupa dünyanın atölyesi olmuştu ve hızlı ulaşımın önemli bir 

gereklilik olduğu biliniyordu. Ayrıca Doğu ticaretinin doğası baharattan ağır ve 

büyük sanayi ürünlerine dönmüştü. Bu yüzden özellikle büyük fayda sağlayan ve 

henüz önemli olmaya başlayan buharlı gemiler için bir kanala ihtiyaç vardı. Kanalın 

siyasî yönü de şekil aldı. Uzun süre tek bir gücün tekelinde olamazdı. Eğer kanal 

inşası birine karşı inşa edilmiş olsaydı, örneğin, Fransa’nın Hindistan’a sahip olan 

İngiltere’ye zarar vermeye çalışması gibi çok üzücü olurdu. Bu bakış açısından 

Napolyon’un Mısır seferi yanlış bir yoldu ve Thiers’in Mısır’da 1840’ta anti-İngiliz 

manevraları bile akıllıca değildi47.  

Kanalın insancıl yönü ön plana çıkarıldı. Aksi halde İngiltere, Fransa’nın 

doğrudan veya dolaylı olarak İngiltere’ye karşı kanalı kapatmasına izin vermeden 

önce son gemisine kadar savaşacaktı. Bütün insanlık bu Doğu Sorunuyla 

ilgileniyordu. Ne Fransız ne de Avrupalı ama uluslar arası olan Akdeniz bir ticaret 

                                                 
44 Wilson, a.g.e., p.11; Longgood, a.g.e., p.16; Flower, a.g.e., p.87. 
45 Lord Kinross, a.g.e., p.66. 
46 Hariciye Nezareti, a.g.e., s.32. 
47 Siegfried, a.g.e., p.59. Adolphe Thiers, 1840’ta Mısır valisi M. Ali Paşa olayında valinin yanında 
yer alan  Fransa  Başbakanıydı. 
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aracı olmalıydı. Yine kanal bir Fransız girişimi değil uluslar arası bir girişim 

olacaktı. Sonuç olarak, Hint ve Çin buharın keşfi ve Süveyş rotasının bir sonucu 

olarak Avrupa’ya 5 ay daha yakın olacaktı. Bu da Anadolu ve Afrika ile ilişkileri 

canlandıracak ve ayrıca bütün evreni dini, sanayi ve politik olarak bir bütünlük içinde 

kaynaşmaya yardım edecekti. De Lesseps dahi bu düşünceye yakındı ve Liberalizmin 

zirvesinde olduğu 19. yüzyılda ürettiği en iyi şeydi48.   

Hidiv, Lesseps’in birinci Kanal İmtiyaz Sözleşmesini 30 Kasım 1854’te 

imzalamasından sonra49, ikinci Kanal sözleşmesi 5 Ocak 1856’da imzalar. Buna 

göre, elde edilecek kârın % 15’i Mısır Hükümetine, % 10’u kuruculara ve % 75’i 

hisse sahiplerine bölünüyordu. Kanal Şirketi “Evrensel” olarak tanımlanıyordu ve bu 

da açıkça bencil milliyetçi tasarıların tehlikesini tümüyle ortadan kaldırmak için 

vurgulanmıştı. Kanaldan geçiş bütün milletler için eşit olacaktı ve hiçbirinin diğerine 

karşı bir avantajı olmayacaktı. İmtiyazın süresi 99 yıldı ve kanalın açıldığı tarihten 

itibaren başlıyordu. Bu sürenin sonunda Mısır hükümeti, Şirkete hakem tarafından 

belirlenecek bir tazminat ödedikten sonra Kanalı geri alacaktı. Her olasılık dikkate 

alınmış ve her şey iyi düzenlenmişti. Önemli bir çekince eklenmişti. Bab-ı Ali 

sözleşmeyi onaylayıncaya kadar kazı işi başlamayacaktı. Lesseps hemen işe koyuldu. 

İlk sermaye her birinin 5000 Frank vereceği 100 kadar üye arkadaşından geldi. Ek 

olarak Lesseps moral kadar materyal ve destek açısından Hidive güvenebilirdi50. 4 

Aralık 1854’te Said Paşa Padişahtan, birbirine karşı kullanmak üzere hem Kahire-

Süveyş demiryolu hem de Kanal imtiyazını onaylamasını istiyordu51. Şirketin ofisi 

Paris’te, yönetimi İskenderiye’deydi. Şirket Fransız ve Türk yasalarına bağlı olmakla 

beraber, milli ve uluslar arası kontrol açısından bağımsızdı. Şubat 1866’da Şirket 

Kanalı koruma ve savunma hakkını aldı. Kanalın Mısır toprağı olduğu konusunda bu 

devirde bir şüphe yoktu52.  

Lesseps proje konusunda teknik desteğe ihtiyaç duyduğu için 1855 sonunda 

uzmanlardan oluşan bir heyeti çağırdı. Heyet çalışmasını Ocak 1856’da tamamladı. 

Heyetin raporuna göre, iki deniz arasında yükseklik olarak bir fark yoktu. İlk görev 

                                                 
48 Siegfried, a.g.e., p.60; Hoskins, British Routes …, p.305. 
49 İmtiyaz Sözleşmesinin Fransızca metni için bkz. Wilson, a.g.e., p.173-179. 
50 Wilson, a.g.e., p.15; Longgood, a.g.e., p.18-23; Siegfried, a.g.e., p.65; Farnie, a.g.e., p.32-54. 
51 Hoskins, British Routes …, p.307. 
52 Hoskins, The Middle East…, p.42. 
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Nil’den tatlı su getirmek için ikinci bir kanal yapmaktı. Aksi halde berzah iskân 

edilemezdi. Bütün çalışmanın 6 yıl süreceği ve 200 milyon Franka mal olacağı, 

kanaldan trafiğin yıllık olarak 3 milyon ton olacağı tahmin ediliyordu ve bu tahmin 

gelecekte fazlasıyla gerçekleşmiştir53. Heyetin raporu üzerine İngiltere, İstanbul’daki 

elçisine Padişahı Kanal aleyhine baskı altında tutması talimatını verdi54.   

Lesseps işe başlamaya hazırdı ama bu büyük girişimde teknik detaylar 

üstesinden gelinecek güçlüklerin sadece küçük bir kısmıydı. Şubat 1855’te İmtiyaz 

Sözleşmesinin onayı için İstanbul’a vardığı zaman Türkler olumlu bakıyordu. Ama 

İngiliz elçisi Lord Stratford de Redcliffe demiryolunun avantajlarını ısrarla 

vurguluyor ve onay verilirken İngiltere’ye danışılması gerektiğini söylüyordu. Bu 

elçinin İstanbul’daki ağırlığından dolayı kendisine “Sultan Stratford” unvanı 

verilmişti. Bu nedenle, Osmanlı Sadrazamı Reşit Paşa Lesseps’e Kanal izni için 

resmî tavır almaya güçleri olmadığını söylemek zorunda kalacaktı. Sorunun merkezi 

böylece Avrupa’ya taşındı. Fransız imparatoru ve resmî çevrelerden tam destek 

gördü. Ama İngiltere’nin ikna edilmesi gerekiyordu. Lesseps Temmuz 1855’te ve 

ertesi yıl Nisan ve Mayıs’ta da İngiltere’ye gitti. Onun propagandası gayet basitti. 

Parlamento, Doğu Hindistan Şirketi, şehir tüccarları, Ticaret Merkezi Üyeleri, finans 

çevreleri, büyük sanayici, banker, Hint, Uzak Doğu ve Avustralya ile ticaretle 

uğraşanlara birer açık mektup gönderdi. Ardından ayrıntılı harita ve grafikleriyle 

sadece Londra’da değil, büyük sanayi şehirlerinde toplantılar yaptı. Kraliçe, prens, 

Palmerston, Gladstone gibi etkili isimleri ziyaret etti ve birçok sosyal faaliyete 

katıldı. Yine de İngilizleri etkilemeyi başaramadı. Palmestone, Lesseps’e olaya ticarî 

olarak değil politik baktıklarını, Kanal düşüncesinin İngiltere’nin sahip olduğu ticarî 

konumunu ve Fransa ile dostça ilişkilerini tehlikeye atacağını söylüyordu. 

Palmerston, 14 Ağustos 1856’da Türk hükümetine imtiyazı onaylamamasını 

öneriyordu ve bunun İngiltere’ye değil kendisine zarar vereceğini söylüyordu. 

Düşünülen Kanal Osmanlı bütünlüğüne bir saldırıydı. Çok sık olduğu gibi İngilizler 

davranışlarının arkasındaki gerçek sebepleri gizli tuttular. Sorun birkaç enayi 

kapitalisti koruma veya Osmanlı Devleti’nin bütünlüğü değildi. Ama gerçekte 

İngiltere’nin ulaşım hatlarının güvenliğiydi. Asıl düşündükleri temelde emperyaldi. 

                                                 
53 Marlowe, a.g.e., p.64-65; Siegfried, a.g.e., p.65; Hoskins, British Routes …, p.315-316. 
54 Hoskins, British Routes …, p.317. 
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Ümit Burnu yoluyla Hindistan’a ulaşım şüphesiz çok uzundu ama güvenliydi ve 

İngiltere bunu kolayca kontrol edebilirdi. Süveyş yolu kesinlikle kısa bir yoldu ama 

eğer Mısır bazı Avrupalı güçlerin eline düşerse orada İngilizlerin kontrolü sağlama 

sorunu çıkacaktı. Ticaretin Akdeniz’e taşınmasından ve hele bir Fransız girişimi 

olmasından dolayı kanalın açılmaması daha iyi olacaktı. 1857’de Palmerston, Avam 

Kamarasında, kanalın Fransa için faydalı ama İngiliz çıkarlarına düşman olduğunu 

söylemiştir55. 1 Ocak 1858’de Stratford, eğer Türkiye kanala onay verirse, Mısır’ın 

Türkiye’den ayrılacağını, bu yüzden bütünlüğünü koruması için yardım 

beklenmemesini Bab-ı Ali’ye bildirmiş, Bab-ı Ali de İngiltere’nin rızası alınmadan 

imtiyazın verilmeyeceğini söylemek zorunda kalmıştır. 1858 ortasında İngilizler hâlâ 

demiryolu projesinden yana olmuşlardır56. Osmanlı Devleti de bir ölçüde Kanal 

projesine muhalifti. Çünkü Doğu Akdeniz’de geniş bir sınıra ve ticaretinde önemli 

bir yere sahip olan limanlara sahipti. Kanalın açılması Doğu Akdeniz’deki ticareti 

daha da batıya kaydıracak ve limanlarının önemini daha da azaltacaktı57. 

1856 sonunda Kahire-Süveyş demiryolu bitmişti. Bu arada başka bir İngiliz 

şirketi Akdeniz’den İran körfezine bir demiryolu projesiyle ilgilenmeye başladı. Bu 

demiryolunun Mısır’daki Kanal ve demiryolundan daha hızlı bir ulaşım sağlayacağı 

iddia ediliyordu. Fırat Vadisi Demiryolu Projesi adını alan bu proje bir süre gündemi 

meşgul etmesine rağmen çok fazla bir gelişme göstermemiştir58. Ama bu, uzun bir 

süre sonra Bağdat Demiryolu projesinin temellerini oluşturacak ve Almanlar 

tarafından inşası gerçekleştirilecekti. 

1857’de Hindistan’da çıkan isyan nedeniyle İngiliz hükümeti askerlerini 

Mısır’dan göndermiştir. Daily News’e göre, böylece İngiliz hükümeti Süveyş 

rotasının Hindistan için en iyi ulaşım yolu olduğunu kabul etmişti. 1858 başında 

İngiltere, İstanbul’daki kanal yönündeki baskısını devam ettiriyor ve İngiltere onayı 

olmadan imtiyazın verilmeyeceğine dair sözünü hatırlatıyordu. Yine, Haziran 

                                                 
55 Wilson, a.g.e., p.17-20; Siegfried, a.g.e., p.66-69; Longgood, a.g.e., p.25-31; Marlowe, a.g.e., p.64; 
Hoskins, British Routes …, p.312-314; Farnie, a.g.e., p.32-54; J. C. B. Richmond, Egypt 1798-1952, 
London, Methuen, 1977, p.92. Ş. Z. Devrin, İngiltere’nin Haricî Siyaseti, İstanbul, Sertel Matbaası, 
1939, s.71. 
56 Wilson, a.g.e., p.20; Longgood, a.g.e., p.31. 
57 A. Tanoğlu, Mısır ve Süveyş Kanalı, İ.Ü. Coğrafya Enstitüsü Dergisi, C.2, S.3-4, İstanbul, 1952-
1953, s.34; Işık, a.g.m., s.22; Stratejik Etütler Bülteni, “Süveyş Kanalı Yeniden Açılırken”, Stratejik 
Etütler Bülteni, S.43, Haziran 1974, s.36. 
58 Hoskins, British Routes …, p.318-319. 
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1858’de Kanalın Türkiye ve Mısır’ı böleceğini iddia ediyordu. Gladstone ise bunun 

tersine Kanal kazılırsa Mısır’ın İngilizlerce ilhak edileceğinde ısrar ediyordu59 

 Diplomatik görüşmelerden sonunda İngiltere ve Fransa, Türkiye ve Mısır’ın 

verdiği karara karışmamaya ve bütün meseleyi sanayi ve ticarî mecrasında 

bırakmaya karar verdi. Yine de İngiltere’nin muhalefeti devam etti ve bu özellikle 

Türkiye tarafından göz ardı edilemezdi. Türkiye ürkek bir şekilde davranarak 

imtiyazı uzun bir süre onaylamayacaktı. İmtiyazın Hidivden alınmasından beri 4 yıl 

geçmişti. Sonunda Lesseps inisiyatifi ele alıp her şeye rağmen ilerlemeye devam etti. 

Gelinen noktada işin maliyeti 160 milyon Frank, 40 milyon Frank da faizi olacağı ve 

yapımın 9 yıl süreceği tahmin ediliyordu60.  

200 milyon Frank nereden bulunacaktı? Bunun için İngiliz banker 

Rothschild’e başvurdu ama bir sonuç alamadı. Fransız halkından Şirkete üye kaydına 

karar verdi. 5–10 Kasım 1858’de 25.000 üye kaydetti. Şirketin 400.000 hissesinden –

her hisse 500 Frank idi-  207.111’ini Fransız halkı satın aldı. Osmanlı Devleti ve 

Hidive 96.517 hisse verildi. Diğer ülkelere de küçük hisse satışından sonra geriye 

blok olarak 85.506 hisse kaldı ki Şirket bunu İngiltere, A.B.D., Avusturya ve Rusya 

için ayırmıştı. Fakat bunlar isteksiz davranınca Hidiv bunları satın aldı ve en büyük 

hissedar haline geldi. Şirket 15 Aralık 1858’de toplanarak yönetim kurulu 

başkanlığına Lesseps’i seçti. Fakat İngiltere hâlâ barış yapmaya niyetli değildi61.  

Osmanlı onayının gelmemesi hâlâ önemli bir sorundu. Sonunda, Şirket bu 

onayın çok gerekli olmadığına inandı. Çünkü izin almadığı halde İngilizlerin de 

İskenderiye-Kahire demiryolunu tamamladığını görmüşlerdi. İlk kazma işi 25 Nisan 

1859’da yapıldı. Hidiv kırbaç ve angarya ile 20.000 Mısırlıyı zorla çalıştırarak işin 

ilerlemesine yardımcı oldu. 2 Şubat 1862’de Tatlı Su kanalı bitirildi ve 18 Kasım’da 

da Akdeniz’in suyu Timsah gölüne aktı62. 1863–1868 arasında ölen işçilerin oranı 

şöyleydi: 1863’te 1.40, 1864’te 1.36, 1866’te 2.49 (işçi sayısı 18.605), 1867’de 1.85 

(işçi sayısı 25.770), 1868’de 1.52 (işçi sayısı 34.258)63. 

                                                 
59 Longgood, a.g.e., p.31-32. 
60 Siegfried, a.g.e., p.69-70. 
61 Wilson, a.g.e., p.22; Longgood, a.g.e., p.36; Siegfried, a.g.e., p.70-71; Marlowe, a.g.e., p.65-66. 
62 Siegfried, a.g.e., p.72; Wilson, a.g.e., p.23; Longgood, a.g.e., p.41. 
63 Wilson, a.g.e., p.31. 1865 yılın ait rakamlar verilmemiştir. 
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İngilizler açık muhalefetin yanında Kanalı geciktirme taktiklerine 

başvurmaya başlamıştı. İstanbul’daki İngiliz elçisi H. Bulurer 1862–1863 kışında 

Mısır’a bir ziyaret yapmıştı. Kanal inşaatının aldığı mesafeyi ve Kanal Şirketinin 

Mısır Hükümeti üzerindeki etkisini görünce şaşırmıştı. Elçi Şirketin 2 zayıf noktası 

olduğunu görmüştü. İlki, Şirketin tehlikeli malî durumuydu. Said aldığı ekstra 

hisselerin parasını henüz ödememişti. İkincisi de, zorla çalıştırılan işçilerin 

durumuydu. Bu insanlık dışı olmakla kalmayıp ayrıca tarım ekonomisine de zarar 

veriyordu. 60.000 kişi belirli sürelerle 20’şer bin kişi halinde çalışıyordu. Elçi, Mısır 

ziyaretinden sonra Bab-ı Ali’nin borçlanarak Fransa’nın hisselerini satın alması için 

ikna edilmesini önerdi. Böylece, Kanal Padişahın yetkisinde olacak ve Mısır 

Hükümetince inşa edilecekti. III. Napolyon ve Lesseps gibi İngiltere Hükümeti 

henüz bu teklifi kabul etmeye hazır değildi. İngilizlere göre, Ocak 1863’te Said’in 

ölümüyle zorla işçi çalıştırma meselesi ve malî sıkıntı Şirketin planlarını geciktirecek 

gibi görünüyordu. Ama yerine geçen İsmail Paşa Kanalın ilerlemesi konusunda 

hevesliydi ve Kanalı Mısır için çok önemli görüyordu. İsmail’in genel politikası Bab-

ı Ali’ye karşı Mısır’ın bağımlılığını zayıflatmaktı. Böylece Mısır tek başına ayakları 

üzerinde duracaktı.64. 

İsmail Paşa. Osmanlı Padişahından daha fazla imtiyazlar koparmaya çalıştı. 

Bunun için Padişah Abdülaziz’i Mısır’a davet ettiği gibi İstanbul’da bazı Osmanlı 

bürokratlarına rüşvet ve hediyeler dağıttı. Padişah daveti kabul ederek 7–17 Nisan 

1863’te Mısır’a bir gezi yaptı65. Abdülaziz’in saltanatı sırasında Mısır valisi İsmail 

Paşaya Hidiv unvanını vermesi ve buna bağlı olarak imtiyazlarını son derece 

arttırması, ayrıca veraset usulünü babadan oğla geçecek bir şekilde değiştirmesi 

Mısır’ın daha sonraki dönemlerde Osmanlı devletinden daha da uzaklaşmasına bir 

zemin hazırlamıştır66.   

Hidiv ve Dışişleri bakanı Nubar İngiliz yanlısı idi. İngilizlerin kışkırtmasıyla 

Şirkete bahşedilen toprakların geri verilmesi ve zorla çalıştırılanların sayısının 
                                                 
64 Richmond, a.g.e., p.95. 
65 Geniş bilgi için bkz. Ali Kemali Aksüt, Sultan Aziz’in Mısır ve Avrupa Seyahati, İstanbul, 
Ahmed Saidoğlu Kitabevi, 1944, s.3-79; Hariciye Nezareti, a.g.e., s.34-35. Ayrıca bkz. Yahya 
Bağçeci, “Sultan Abdülaziz’in Mısır Seyahati”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, E.Ü. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003. 
66  “Türkler”, İA, C.12/II, İstanbul, MEB, 1988, s.359-360. 
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6.000’ne indirilmesi konusunda Bab-ı Ali’den yetki alındı. İngilizler Kanal 

inşaatında zorla işçi çalıştırılmasını insanlık dışı uygulama ile suçlarken, Lesseps, 

bunun Mısır’ın iç meselesi olduğunu, İngilizlerin şikâyete hakkı olmadığını, çünkü 

demiryolu yapımında kendilerinin de zorla işçi çalıştırdıklarını, aynı şikâyetin niçin 

Amerika ve Rusya’daki uygulamalar için yapılmadığını soruyordu. Yine, 

P.O.S.N.C.’nin Süveyş’te ücret ödemeden kargo taşınmasında işçileri kullandığını, 

oysa kanalda çalışan işçilerin iyi ücret, yiyecek ve sağlık hizmeti aldıklarını 

savunuyordu. Sorun tekrar Avrupa’ya taşındı. Nubar ve Lesseps III. Napolyon’un 

hakemliğini kabul etti. 4 Temmuz 1864’te Napolyon orijinal sözleşmenin birkaç 

önemli noktasını değiştirerek yeniden düzeltti. Buna göre, Şirket Mısır’dan işçi 

sağlama imkânını kaybetti. Orijinal İmtiyazda kendisine verilen yaklaşık 

607.028.463, m² üzerindeki toprağı geri vermeye zorlandı. Her ne kadar Tatlı Su 

Kanalını kullanma hakkına sahipse de onun da mülkiyet hakkını kaybediyordu. Ama 

Şirket bunun karşılığında 84 milyon Frank tazminat alıyordu. Çeşitli görüşmelerden 

sonra Bab-ı Ali sonunda 19 Mart 1866’da 12 yıl sonra imtiyazı onaylıyordu. Lesseps 

bunu büyük bir zafer olarak görüyordu67.  

  Uzlaşma sağlanınca çalışmalar yeniden başladı. İşçi eksikliği yüzünden 

Akdeniz bölgesinde Fransız, İtalyan, Dalmaçyalı, Arap ve Suriyeli 15.000 işçi 

sağlandı. 19 Mart 1869’da Akdeniz suyu Acı Göllere aktı ve 15 Ağustos’ta da iki 

deniz birleştirildi. Buna rağmen Lesseps’in uğraşması gereken bazı sorunlar vardı. 

Yapım sırasında başlangıçtaki tahminler kısmen zorla çalıştırılan işçiler yüzünden 

yanlış çıkmıştı. 1868’de toplam 85 milyon Frank gerekiyordu ama Şirket kaynakları 

da tükenmişti. Londra’da hisseler üzerinde de spekülasyonlar yapılıyordu. 100 

milyon tahvil satışı da başarısız olmuş ve sadece 1/3 oranında satılabilmişti68.  

Mısır’da bu gelişmeler olurken, 11 Ağustos 1869’da Sadrazam Ali Paşa, 

Mısır’ın Osmanlı Devleti’ni tamamlayan bir bölge olmadığını tersine “yaşama sebebi 

olan kısmı” olduğunu belirterek Osmanlı Devleti için Mısır’ın önemini anlatıyordu69. 

                                                 
67 Wilson, a.g.e., p.25-27; Siegfried, a.g.e., p.73; Longgood, a.g.e., p.40-45; Marlowe, a.g.e., p.68-69; 
Hoskins, British Routes …., p.365-370; Flower, a.g.e., p.91; Tuna, a.g.m., s.14-15; Şükran Hakkut, 
“Bir Kanalın Öyküsü”, Yıllarboyu Tarih, S.5, Ağustos 1978, s.42. 
68 Siegfried, a.g.e., p.74. Longgood, a.g.e., p.47; İki deniz arasında yapılan kazıda 75 milyon 
metreküp kum çıkarılmıştı. Wilson, a.g.e., p.37; Longgood ise, 97 milyon metreküp rakamını verir. 
Longgood, a.g.e., p.46. 
69 Mahmut Muhtar Paşa, Maziye Bir Nazar, Haz. E. Kılınç, İstanbul, Ötüken Neşriyat, 1999, s.71. 
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Ama “yaşama sebebi olan” bölgeye o dönemin şartları yani Devletin gücü sahip 

çıkmakta yetersiz kalacaktı. 

Kanalın açılışı 17 Kasım 1869’da yapıldı70. Açılışa Kral, kraliçe, prens ve 

prensesler davet edildi. İngiltere ise törene katılmamıştır. Kutlamaların 4. gününde 

50’si savaş gemisi olmak üzere 80 gemi Kanaldan Kızıldeniz’e geçti. Artık 

Lesseps’in kendisi yeni rotanın yani Kanalın kendisi idi. Macellan ve Vasco da 

Gama ile aynı yere sahipti. Lesseps bir uzman, mühendis, finansör ve yönetici 

değildi. Sadece bu fikre inanmış, üzerinde çalışmış ve onu gerçekleştirmiş biriydi. 

Belki de asıl gücü gerçekte paraya ilgi duymamasından kaynaklanıyordu71. Şimdi 

Kanal, Fransız ustalığının en büyük ve tek parça bir şaheseriydi72. Açılıştan sonra, 

Port Said’te bir liman inşası için taşa ihtiyaç duyulmuştu. Bunun için İskenderiye 

yakınındaki bir taş ocağından yararlanıldı. Taşların her bir bloğu 22 tondu ve 

bunlardan yaklaşık 30.000 tane kullanıldı73.  

Kanal açıldığı zaman 161 km. idi ve daha sonra Akdeniz ve Kızıldeniz 

girişlerinde yeni düzenlemelerle Kanal uzunluğu 169 km.ye ulaştı. Genişliği 60–100 

m. arasında iken, bu rakam 120–200 m. ulaştırıldı. Derinliği de ilk açıldığında 8–9 

m. iken, daha sonra 12–13 m. çıkarıldı.  İlk zamanlar geceleri kanaldan teknik 

nedenlerden dolayı geçiş yasaktı. Daha sonra elektrik aydınlatması, fenerler ve gemi 

projektörlerinden yararlanma sayesinde gece geçişine de izin verildi. 1880’de 

gemiler Kanaldan 53 saatte geçebilirken daha sonra bu süre Kanaldaki 

iyileştirmelerle daha kısa bir süreye -1950’de bu süre 13 saat idi- indi74. Yine ilk 

zamanlarda Kanal sadece bir vapurun geçmesine yetecek genişlikte inşa edilmişti. Bu 

sorunu çözmek için her 5 km.de bir karşıdan gelen vapura geçecek bir mesafe 

bırakmak için bekleme yerleri inşa edildi75. 

                                                 
70 Süveyş Kanalı bibliyografyası için bkz. Munir D. Ahmed-Gesa Mertins, Suezkanal-Bibliographie,  
Hamburg, German Orient Institute Middle East Documentation Center, 1974. Yakın zamanda Süveyş 
Kanalı üzerine yapılan bir çalışma için bkz. Zachary Karabell, The Creation of Suez Canal, New 
York, A.A. Knopf, 2003.   
71 Siegfried, a.g.e., p.75-76. İngiliz Times gazetesi de geçmişteki muhalefet için Lesseps’ten özür 
diliyordu. Wilson, a.g.e., p.40. 
72 Johnson Paul, The Suez War, y.y., ve y.t. yok, p.9. 
73 Longgood, a.g.e., p.49. 
74 Tanoğlu, a.g.m., s.43. 
75 Bediz, a.g.m., s.334 
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Kanal açılması Ümit Burnu rotasını öldürmüş ve Avrupa ile Doğu arasında 

ticaret yolu olarak onun yerine geçmişti. Kanal açılmadan önce de yolcu ve posta 

ulaşımı için Mısır’dan karayoluyla daha uygundu. Ama ağır ticarî malların masrafı 

yüzünden Ümit Burnu yoluna meydan okuyabilecek durumda değildi. Kanal açıldığı 

zaman Fransız diplomasisi geçici olarak İngiliz diplomasisini yenmişti. Sadece 

Kanalın sahipliği ve işletmecisi olarak değil Mısır Hükümeti üzerinde politik 

üstünlük sağlamıştı. Bu politik üstünlük Kanal inşasını mümkün kılmıştı ama bu 

üstünlüğün devamını garantilememişti76.  

Kanal Şirketi Yönetim Kurulunun 32 üyesi vardı ve buna yabancı olarak 1 

Amerikalı, 1 Avusturyalı, 1 Portekiz, 1 İspanyol, 1 Rus, 1 İngiliz, 1 Belçikalı, 1 

Hollandalı, 1 Mısırlı ve 2 İtalyan dâhildi77. Kanal açıldıktan bir yıl sonra 486 gemi ve 

436.609 ton geçmiş, bundan 4.345.758 Frank sağlanmıştı. Oysa Lesseps 1 yıl için 1 

milyon ton kargo umut etmişti. 200 milyon Frank olarak tahmin edilen maliyet de 

ikiye katlanmıştı. Gerçekte 1869’da maliyet 432.807.882 Franka ulaşmıştı. İngiliz 

Sterlini ile 6 milyon yerine 16 milyon Sterline ulaşmıştı78. Kanal açılmasına rağmen 

hâlâ tamamlanmamış işler vardı. Örneğin bazı yerlerde derinlik uygun seviyede 

değildi. Sinyal sistemi bitirilmemişti. Son olarak Kanalın uluslar arası statüsü de bir 

sorun olarak ortada duruyordu79. 

Kanalın açılması İngiltere’nin Mısır ile doğrudan ilgilenmesini arttırdı. 

Uluslar arası kontrol biçimi olmadan Mısır’ın tarafsızlaştırılması imkânsızdı. 

Yabancı güçleri dışarıda tutmakla önceleri Mısır’ı tarafsız kılmak mümkündü. Fakat 

şimdi yabancı bir güç içerdeydi. Bu gücün etkisi başka bir karşı eşit güçle veya 

güçlerin birleşmesiyle dengelenebilir veya yok edilebilirdi. Yabancı müdahalesinin 

sonradan gelmesinin gerçek nedeni Kanalın varlığının kendisi idi. 1871’de Kanal 

hisseleri 500 Franktan 208 Franka düştü. İngiliz Hükümetine Kanal hisselerini alması 

önerildiğinde reddetmişti. Belki de malî hisse sahipliğin etkili ve kesin bir kontrol 

                                                 
76 Marlowe, a.g.e., p.70-71. 
77 Siegfried, a.g.e., p.77-78. 
78 Longgood, a.g.e., p.59; Marlowe, a.g.e., p.71. 
79 Hoskins, British Routes …, p.453. 
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aracı olmadığını gördüler. 1875’te Hidivin hisselerini satın aldıkları zaman hisse 

değeri 422 Frank olmuştu80. 

1872’de Mısır’ın Osmanlı hazinesine katkısı yıllık 376.000 Sterlin iken 

İsmail Paşa bunu veraset usulünde değişiklik yapmak ve en büyük oğlunu yerine 

geçirmek için 720.000’ne çıkardı. Ayrıca vali unvanı yerine “Aziz-i Mısır” unvanı 

almak için de ayrı ödemeler yaptı. Padişah anlamına da geldiği için kendisine bu 

unvan yerine 8 Haziran 1867’de “Hidiv” unvanı verildi81.  

İmtiyazdaki eşitlik ve evrensellik ilkesine rağmen bu sadece imzacıları yani 

Bab-ı Ali, Mısır ve Kanal Şirketini bağlıyordu. Lesseps Kanalın tarafsızlığını uluslar 

arası bir belge haline getirmek istiyordu. 1870 Prusya-Fransa savaşı ve 1877 Türk-

Rus savaşında tarafsızlığını kanıtladı ise de hala uluslar arası konuma sahip delildi. 

Bu arada bir Güç Kanalı dikkatli gözlerle izliyordu. Bu da İngiltere idi ve özellikle 

de politik nedenlerden dolayı. Hint yolu üzerinde bulunması ve diğer milletlerden 

daha fazla Kanalı kullanması bunu gerektiriyordu. Sonuçta, yönetimde ve 

kontrolünde yer almayı istemesi kaçınılmazdı. Bunu da Hidivin hisselerini satın 

alarak ve 1882’de Mısır’ı işgal ederek sağlayacaktı82.  

1 Aralık 1875’te Hidiv İsmail’in borçları 80–100 milyon Franka -3 milyon 

980 bin Sterline- ulaşmıştı. Hidiv, Mısır’ı bir Avrupa devleti düzeyine çıkarmak 

düşüncesiyle çoğunluğun görevi maaş almaktan ibaret olan yüzlerce memuru çeşitli 

unvanlarla görevlendirmişti. Gereksiz subay tayin etmesi ve terfiler, demiryolu 

hatlarını genişletmesi, limanlar, deniz fenerleri, dalga kıranlar opera ve tiyatro 

binaları yaptırması, Padişahtan imtiyazlar koparmak için masraflarda bulunması ve 

nihayet Sudan’ın fethi için seferler yapması bu borç miktarının artmasının 

nedenlerindendi83. Tek çare Kanal hisselerini satmasıydı. Said Paşadan kalanlar ve 

                                                 
80 Marlowe, a.g.e., p.73; 1932’de de bir hissenin değeri 15.000 Franka çıkmıştır. Şinasi Altundağ, 
“Sa’id Paşa”, İA, C.10, İstanbul, MEB, 1988, s.88. 
81 Longgood, a.g.e., p.64; Şinasi Altundağ, “İsmail Paşa”, İA, C.5/II, İstanbul, MEB, 1987, s.1115-
1119; Atilla Çetin, “İsmâil Paşa”, TDV İA, C.23, İstanbul, 2001, s.117-119; Tuğrul Tuna, “Süveyş 
Kanalı II”, Ortadoğu, S.10 Mart 1962, s.16. Hidiv Farsça bir kelimedir. Vezir, imtiyazlı vali, kavmin 
büyüğü, emîr anlamlarına gelir. Protokollerde Sadrazam ve Şeyhülislamdan sonra bulunurdu. İsmail 
Paşadan sonraki Mısır yöneticileri de bu unvanı kullandı. 18 Aralık 1914’te İngilizler bu unvana son 
verirken Türkler bu makamı 24 Temmuz 1923 Lozan antlaşmasına kadar tanıdılar. 
82 Siegfried, a.g.e., p.78.  
83 Hariciye Nezareti, a.g.e., s.38-47. Yaptırdığı opera binasında, Kanalın açılışı sebebiyle operayı 
dönemin ünlü sanatçısı Verdi’ye sipariş vermiş ve Aida Operası bu tarihi açılışın ürünü olarak 
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sonradan satın alınanlarla beraber Şirketin 400.000 hissesinin 177.000’ine yani 

neredeyse Şirketin yarısına sahipti. Kasım 1875’te İskenderiye’deki Fransız Banker 

Eduard Dervieu konuyla ilgilendi. Hidivin hisselerinin satın alınması için sonradan 

Dışişleri bakanı olacak Dük Decazes’e yalvardı. Fakat olumlu cevap alamadı. 

Fransızların buna yanaşmamasının nedeni politik endişelerden kaynaklanıyordu. 

Eğer hisseler Fransızlar tarafından satın alınırsa Kanal Şirketi tümüyle bir Fransız 

girişimi olacaktı. Fransa’da bu konuda bir itiraz yoktu ama Kanal hisselerindeki 

böyle önemli bir değişikliğe İngiltere ne diyecekti? Hâlâ 1870 Alman yenilgisinin 

gölgesi altında bulunan ve Avrupa’da soyutlanan Fransa’nın durumu bu konuda 

önemli görünüyordu. Decazes, Almanya ile sorunlarında kendisini destekleyecek 

muhtemel bir devletle anlaşmazlığa düşmek istemiyordu. Hatta Fransızlar Hidivin 

hisselerinin satın alınması halinde neler olacağını ve İngiliz tepkisini öğrenmeye 

çalıştılar. Sonuçta İngiliz tepkisinin çok sert olacağına karar verdiler. Hidiv önce 

hisselerini ipotek ettirerek borç almaya çalıştı ama başaramadı. 18 Kasım’da İngiltere 

hükümeti hisseleri için kesin bir teklif önerdi ve Hidiv 23 Kasım’da bunu kabul etti. 

Fiyat 100 milyon Frank yani 3.976.580 Sterlin idi. Sözleşme 25 Kasım 1875’te 

imzalandı ertesi gün hisseler Kahire’de İngilizlere teslim edildi. Fransızların şaşkına 

döndüğü bu sürat karşısında Disraeli banker Rothchild ile beraber doğrudan her şeyi 

düzenlemişti. Hisselerin satın alındığı tarihte kapalı olan İngiliz parlamentosu bu fiili 

durumu 23 Şubat’ta onaylayacaktı. Çünkü burada önemli olan hızlı davranmak ve 

gemiyi kaçırmamaktı. İngiltere şimdi ticarî bir şirkete ortak olmuştu. Fransa’daki 

tepki keskin ve aşağılayıcı idi. Komşusu Kanalın inşasında hiçbir rol oynamadığı 

halde şimdi burunlarının dibinden hisseleri satın almıştı. Gelinen sonuç malî değil 

politikti84. Lesseps ise olayı farklı görüyordu. Ona göre, Fransız ve İngiliz sermayesi 

arasında güçlü bir dayanışma kurulmuştu ve bu uluslar arası Kanalı barışçı ve işe 

yarar çizgide işletecekti85.  

                                                                                                                                          
doğmuştu. N. Ahmet Banoğlu, “Süveyş Kanalı”, Yeni Tarih Dünyası, C.1, S.6, 26 Kasım 1953, 
s.263. 
84 Siegfried, a.g.e., p.79-81. 
85 Wilson, a.g.e., p.48-58; Longgood, a.g.e., p.65-71; Marlowe, a.g.e., p.74-76; Hoskins, British 
Routes …, p.458-467; Lord Kinross, a.g.e., p.267; Farnie, a.g.e., p.229-259. İngilizlerin Hidivin 
hisselerini satın alması konusunda Parlamento tutanakları için bkz. J.C. Hurewitz, Diplomacy in the 
Near and Middle East, Vol.1, New York, D. Van Nostrand Company Inc., 1956, p.177-185. Konu 
ile ilgili İngiltere’nin Kanal hisselerini satın alması üzerine, anne tarafından İngiliz Kraliçesi 
Victoria’nın torunu ve  geleceğin Alman İmparatoru olacak olan II. Wilhelm, Büyükannesini 
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Lesseps gecikmeden yeni hisse sahipleriyle görüşmelere başladı. Kanal 

sözleşmesinin 51. maddesine göre, 25 hisse sahibi olan 1 oy sahibiydi ve kimse 10 

oydan fazlasına sahip olamazdı. İngiltere’nin 177.000 hisseye sahip olması Kanal 

yönetiminde bazı düzenlemeleri gerekli kılıyordu. İngilizlere oy verme hakkı ve 

yönetimde 3 sandalye verildi. Uzun dönemde bu gelişmeler İngiltere ve Fransa 

arasında –1898’deki Faşoda krizi hariç- bağlayıcı bir halka oluşturdu ve 8 Nisan 

1904’te bir ittifak anlaşması yapmalarında önemli bir faktör oldu. Bu anlaşma ile 

İngiltere, Fransa’nın Fas’ı işgal etmesine izin vererek, onun Mısır üzerinde bir daha 

mücadele etme yolunu kapatmıştır86. Palmerston çok önceden öngörmüştü ki, Kanal 

inşa edilirse, İngiltere er veya geç Mısır’ı ilhak etmek zorunda kalacaktı 87. Bu 

düşünce de haklı idi. Çünkü Kanalı ele geçiren bir güç Hindistan yolunu ele 

geçirmiş, Ortadoğu’da önemli bir bölgeye nüfuz etmiş, Akdeniz ve Afrika 

hâkimiyetinde büyük bir avantaj elde etmiş olurdu88. 

24 Nisan 1877’de Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne savaş açması üzerine 

İngiltere, Kanalda Avrupa ile Doğu arasında ulaşımın kesilmesine girişilmesi halinde 

bunun Hindistan’a yönelik bir tehdit olarak algılanacağı uyarısında bulunmuştur89. 

5. İngilizlerin Mısır’ı İşgali 
Hidivin Kanal hisselerini satması Mısır’ın içine düştüğü kötü ekonomik 

durumu düzeltmeye yetmedi. Bunun üzerine İsmail Paşa İngiltere’den ekonomik 

durumu incelemek üzere İngiltere’den malî uzman istedi, onlar da malî kontrol 

önerdiler. İngilizler gelirleri, Fransızlar giderleri kontrol edecekti. Sonunda Hidiv 

ikili kontrolü kabul etti. Bu sayede gelirler ve vergiler arttı ama halk yoksullaştı. 

Memur ve subayların çoğu 18 aydır maaş alamamıştı. Bu da Hidivin sonu oldu. 

İngiltere ile Fransa Padişaha baskıda bulunarak azledilmesini ve yerine oğlu 

                                                                                                                                          
kutlamıştı. Mansfield, a.g.e., p.7. Gariptir ki, II. Wilhelm Birinci Dünya Savaşında Kanalın ele 
geçirilmesi için çalışacaktı. 
86 Geniş bilgi için bkz. J.J. Mathews, Egypt and the Formation of the Anglo-French Entente of 
1904, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1939, p.1-42; Cromer, Modern Egypt, 
Macmillan and Co. Ltd, London, 1911, p.763-770. 
87 Siegfried, a.g.e., p.82; Longgood, a.g.e., p.72;  
88 A. M. Tulga, “Süveyş’in Mısır’a Sağladığı İmkânlar”, Ortadoğu, S.19, Mayıs-Ağustos 1963. 
89 Hoskins, British Routes …, p.475; Farnie, a.g.e., p.260. 
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Tevfik’in atanmasını sağladılar90. İkili kontrolün bir parçası olarak 45.000 kişi olan 

Mısır ordusu 18.000’e indirildi91. Yeni Hidiv ikili malî kontrole itaat ederken “Mısır 

Mısırlılarındır”92 sloganı yükselmeye başladı. Tepki iki kesime yöneltilmişti. 

Birincisi, sahip oldukları ayrıcalıklar nedeniyle yabancılara, ikincisi, orduda yüksek 

kademeleri işgal etmeleri nedeniyle Türk ve Çerkeslere. 1879’da ordudaki 

Mısırlıların sayısının azaltılması ve 2500 subaya yarım ücret ödenmesi tepkileri 

arttırdı. Tepkinin başında Albay Urabi Paşa vardı. 1880’de hükümete ait % 15 kanal 

kârı 880.000 Sterline İngiliz ve Fransızlara satıldı. Bu Mısırlıların Kanalla son 

doğrudan bağlarının kesildiğini gösteriyordu93.  

Dünyanın önemli geçitlerinin birisinin üzerinde bulunan zayıf bir devletin 

tümüyle bağımsız kalması zordu. 1878’de Fransız-İngiliz malî kontrolünü ve 

1879’da Hidiv İsmail’in uzaklaştırılmasını bölgesel milliyetçiliğin patlamasının 

izlemesi kaçınılmazdı. Protestolar kısmen hükümet işlerini elinde tutan yabancılara 

karşı kısmen de saraya yöneltildi. Milliyetçi kızgınlığın sembolü Urabi oldu. Rütbesi 

Albay olan Urabi hızlı bir yükselişle 1882’de Harbiye Nazırı oldu. Yabancı hisse 

sahipleri borçlarının ödenmeyeceğinden ve Kanalın güvenliğinden endişe etmeye 

başladılar. Mısır’daki Batılıları korumak için İngiltere ve Fransa bir donanma 

göndermeye karar verdiler. Ardından Fransa İstanbul’da bir elçiler konferansı 

toplanmasını önerdi. Yabancılara karşı tepkiler artınca İstanbul’da bir elçiler 

konferansı toplandı. Konferans sürerken 11 Haziran 1882’de İskenderiye’de yabancı 

                                                 
90 P. Crabités, İsmail The Maligned Khedive, London, George Routledge and Sons Ltd., 1933, p.276 
vd.; Cromer, a.g.e., p.115 vd.; J.H. Kramers, “Tevfik Paşa”, İA, İstanbul, MEB, 1979, s.213-214; 
Hariciye Nezareti, a.g.e., s.51-53. 
91 Rıza Yusuf 143 İngiliz, 705 Mısırlı subay ve 17.054 erle beraber toplam 17.902 rakamını verir. Rıza 
Yusuf, Mısır ve Ordusu, İstanbul, Matbaa-i Amire, 1330, s.49. 
92Geniş bilgi için bkz. Dilek Güldeş, “Urabi Paşa Hareketi ve İngilizlerin Mısır’ı işgali (1881-
1882)”,  Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999; 
Alexander Schölch, Egypt for the Egyptians, The Socio-Political Crisis in Egypt 1878-1882, 
London, St.Antony's College, 1981; Nadav Safran, Egypt in Search of Political Community: an 
Analysis of the Intellectual and Political Evolution of Egypt, 1804-1952, Cambridge, Harvard 
University Press, 1961, p.49 vd.; D. Steele, “Britain and Egypt 1882-1914: the Containment of 
Islamic Nationalism”, Ed. Keith M. Wilson, Imperialism and Nationalism in the Middle East: the 
Anglo-Egyptian Experience 1882-1982, London, Mansell Publishing, 1983, p.1-25; Süleyman 
Kocabaş, İngiliz Tuzağı: Osmanlı’nın Yaşatılması ve Yıkılmasında İngiltere’nin Rolü 1783-1923, 
İstanbul, Vatan Yay., 2003, s.133-140.  
93 Longgood, a.g.e., p.73-76; Görünüşe göre Mısır adına kötü bir pazarlık yapılmıştı. Çünkü daha 
sonra % 15’lik bu pay yıllık olarak 500.000 Sterlin sağlayacaktı. Marlowe, a.g.e., p.77. İngiliz ve 
Fransız temsilcileri yeni mali kontrol taslağına Mısır Maliye Nazırı İsmail Sadık Paşa itiraz etmişti. 
Baskılar üzerine Hidiv Sadık’ı tutuklayıp Sudan’a sürgüne gönderdi. Bir daha da kendisinden haber 
alınamadı. Mansfield, a.g.e., p.9. 
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karşıtı bir isyan meydana geldi. Alınan tedbirlerle olay kısa sürede kontrol altına 

alındı ise de 42 yabancı ve 3 yerli olmak üzere 45 kişi yaşamını kaybetti. 36 yabancı 

olmak üzere 70’ten fazla yaralı vardı. Mısır ve Osmanlı Devleti olayı incelemek ve 

zararları tespit etmek üzere soruşturma komisyonu kurulmasını istedi. İngiltere ve 

Fransa bu teklife yanaşmasa da kurulan uluslar arası bir komisyon yabancıların 

uğradığı zararı 106.250.000 Frank olarak tespit etmiş ve bu miktar Mısır 

hazinesinden yabancılara ödenmişti94. 

Urabi muhtemel bir İngiliz istilasına karşı İskenderiye’yi tahkime başladı. 

İngiliz Amirali Seymour donanmanın güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle 19 

Temmuz’da bir ültimatom göndererek tahkimatın durdurulmasını ve kalelerin 

kendisine 24 saat içinde teslimini, aksi halde ertesi gün şehri bombalayacağını 

belirtti. Süre bitiminde İngiliz donanması şehri bombaladı95. Ama Fransız donanması 

işe karışmadı. İngiltere Fransa ile beraber Kanalı korumak için ortak hareket etmeyi 

umuyordu. Ama Fransız kabinesi zayıf bir biçimde Meclis’ten bunun için onay 

istediyse de Meclis reddetti. Kabine 1870 Alman yenilgisinin bir sonucu olarak 

büyük bir çekingenlik gösteriyordu ve bu durumda Almanların Fransa’yı işgal 

edebileceğine inanıyordu. Böylece Fransa 2. defa harekete geçme girişimde başarısız 

olmuştu. Bu arada İngilizler Fransa’nın Hidiv ve Urabi ile gizlice anlaşmaya 

vardığından şüpheleniyordu. Fransa Kanal Şirketi’nin görüşü olan, Kanala potansiyel 

tehlikenin müdahale olacağı yönündeki görüşü savunuyordu. 24 Haziran’da 

Fransa’nın Kanalı korumak için ortak teklife ret cevabı vermeleriyle şüpheleri daha 

da arttı. İngilizler Kanalın tehdit altında olduğunu iddiasıyla Fransa’dan istediği 

desteği alamayınca İtalya’dan destek istediler. Ondan da destek göremeyince, 

Hidivin onayı ile Kanalı işgal ettiler. Hidiv Urabi’yi asi ilan etti. Ama emirlere itaat 
                                                 
94 S.K. İrtem, Osmanlı Devleti’nin Mısır, Yemen, Hicaz Meselesi, Haz. O.S. Kocahanoğlu, İstanbul, 
Temel Yay., 1999, s.72 vd. 
95 Mısır kabinesi mesele üzerinde uzun tartışmalardan sonra tahkimatın durdurulmasını “onur kırıcı ve 
utanç verici olacağına” karar verdi. Urabi yargılaması sırasında Hidivin savaş çıkarsa elinde kılıç 
askerlerin önünde olacağını söylediğini, Kabinenin İngiliz Amiraline cevap olarak tahkimatın gemiler 
için bir tehdit oluşturmadığını, ilişkilerin gerilmemesi için 3 topun geri çekileceğini, eğer reddedilirse, 
İngilizlerin 5. top ateşinden sonra karşılık verileceğini, nitekim öyle de yapıldığını, İngiliz 
bombardımanının 10,5 saat sürdüğünü söylemiştir. Bombardımandan önceki gün sivil İngilizler 
şehirden ayrılmıştı. Mansfield, a.g.e, p.44. Urabi, yargılamasından sonra Seylan adasına sürgüne 
gönderilmiştir. Cromer, a.g.e., p.257-265. Gariptir ki, 20 Ağustos 1330 tarihli Sebilürreşad dergisinde 
Mısır Muharriri Abdulgani Said imzalı bir yazıda, İngiliz işgaline ortam hazırladığı için Urabi’nin bir 
“alçak” olduğu, İslam tarihinin ona sonsuza kadar “lanet” edeceği ifadeleri yer almaktadır. Abdulgani 
Said, “İngiltere ve Mısır”, Sebilürreşad, C.12, S.309, 20 Ağustos 1330, s.399. 
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etmediği için değil İngilizlere karşı İskenderiye’yi etkili bir şekilde savunmadığı için. 

30.000 kişilik İngiliz ordusu Kahire yakınındaki Tel-el Kebir’e çekilen 10.000’i 

eğitimli ve çoğunluğu düzensiz olan Mısır kuvvetlerini 15–20 dakikada mağlup 

ettiler. İngilizler Kahire’ye girdiler ve “geçici işgal” bahanesiyle girdikleri Mısır’dan 

1954 yılına kadar çıkmadılar96.  

23 Haziran–14 Ağustos 1882’ye kadar süren İstanbul Konferansının 7. 

oturumunda Batılı elçiler Osmanlı Devleti’nin Mısır’a asker göndermesine ve sefer 

masraflarının Mısır hazinesince karşılanmasına karar vermişti ama Padişah bu 

sorunda ağırdan almayı tercih etmişti. 19 Temmuz’da kuvvet göndermeyi kabul etti. 

İngiltere Urabi’nin ısrarla asi ilan edilmesini istiyordu. Sultan Mısırlıların 

direnmeleri konusundaki umudunu henüz kaybetmediği anlaşılıyordu. Ayrıca 

Fransa’nın da destek vermemesi acele davranmamasının nedenlerindendi97. Bir diğer 

neden de, II. Abdülhamid’in Müslüman bir ülkenin Batı baskısı karşısında direniş 

gösteren tebaasına karşı güç kullanmaktan kaçınmasıydı98.  

İngiltere’nin Kanal bölgesine girmesi Lesseps’in protestosuna neden oldu. O 

bunu, imtiyazda belirtilen tarafsızlığa tecavüz olarak tanımladı. Londra Hidiv davet 

ettiği için bunu yaptıklarını söyleyerek karşılık verdi ve aralarında bir süre gerilim 

tırmandı. Lord Granville bir yandan imtiyazın geri çekileceği tehdidinde bulunurken, 

diğer yandan da Kahire yoluyla İskenderiye’den Süveyş’e rakip bir kanal yapılacağı 

                                                 
96 The Earl of Oxford and Asquith K.G., Fifty Years of British Parliament, Boston, Little Brown 
and Company, 1926, p.97-100; Siegfried, a.g.e., p.83; Longgood, a.g.e., p.76-77; Cromer, a.g.e., 
p.219-233. Holt, a.g.e., p.190-211. Mısırlılar 10.000 kayıp verirken, İngilizlerin kaybı 57 ölü, 22 
kayıp idi. Mansfield, a.g.e., p.49.Farnie, 11 Haziran olaylarının Hidiv, Urabi ve ordu tarafından 
düzenlenmiş izlenimine sahiptir. Farnie, a.g.e., p.286-298. İngilizlerin Mısır’ı işgalinin hemen 
ardından Mısır’dan Suriye’ye yapılan göçler hakkında bkz. S. Tufan Bozpınar, “The Repercussions of 
the British Occupation of Egypt on Syria, 1882-83”, Middle Eastern Studies, London, January 2000, 
Vol.36, p.82-92.  
97 Hariciye Nezareti, a.g.e., s.72-73; Geniş bilgi için bkz. Süleyman Kızıltoprak, “Mısır’ın İngiltere 
Tarafından İşgali ve Osmanlı Devletinin Diplomasi Mücadelesi: 1882-1887”, Yayınlanmamış 
Doktora Tezi, İstanbul, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001; Mustafa Gençoğlu, “İngiliz 
Hakimiyetinde Mısır (1882-1914)” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi; Ankara, H.Ü. Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, 1997; Süleyman Kızıltoprak, “II. Abdülhamid’in Mısır Sorununa Yaklaşımı ve 
İstanbul Konferansı”, Türkler, C.13, Ankara, Yeni Türkiye Yay., 2002, s.57-69. Kanaatimizce II. 
Abdülhamid Mısır’a Osmanlı askerînin girmesiyle birlikte ileride İngiltere ile daha büyük sorunlar 
yaşanacağını tahmin ederek bu işte gönülsüz davranmıştır.  
98 Selim Deringil, “II. Abdülhamid’in Dış Politikası”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye 
Ansiklopedisi, C.2, İletişim Yay., İstanbul, y.t., s.293; İ. H. Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi 
Kronolojisi, C.4, İstanbul, Türkiye Yayınevi, 1972, s.324; E.A. Şam, “Mısır’ın 1882’de İngilizler 
Tarafından İşgali ve Osmanlı Devleti’nin Takip Ettiği Siyaset”, Samsun, O.Ü. Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2001. 
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tehdidinde bulunuyordu99. Lesseps daha sonra uzlaşmak zorunda olduğunu anladı ve 

uzlaşma 15 Ocak 1884’te sağlandı. Bu anlaşma ile Kanaldan geçiş kolaylaştırılacak, 

geçiş ücreti azaltılacak, İngilizler öncekilere ek 7 sandalyeye daha sahip olacak ve 

Kanal genişletilecekti. Böylece Mısır’ın yeni efendisi ile Şirket arasında barış 

imzalandı. İngiltere Kanalın tarafsızlığını prensipte kabul etmekle beraber askerî 

işgalinden dolayı bazı ayrıcalıklar elde etmeyi umuyordu. Fransa’ya gelince, İngiliz 

başarısını kıskanıyordu ve Mısır’da kalmasını sağlayacak özürlerin kalkmasını 

sağlayacak bazı uluslar arası şartların benimsenmesini umuyordu100.  

Gazi Ahmed Muhtar Paşa Eylül 1883 özel görevle Berlin’e gittiği zaman 

Bismarck, Mısır meselesi hakkında Bab-ı Ali’nin bu ülkeye tamamen el koymak için 

en iyi fırsatları kaçırdığını ve bu meseleyi çözmek için artık İngiltere ile doğrudan 

doğruya uzlaşmaktan başka çare kalmadığını söylemişti. Ek olarak,  Almanya’nın ne 

Akdeniz dengesinde ne de Mısır ile ilgisi olmadığını anlattıktan sonra, Akdeniz 

dengesinde ve Mısır’da doğrudan doğruya alâkadar olan Fransa ile işbirliğini ve 

İtalya’nın da ihmal edilmemesi gerektiğini tavsiye etmişti101. 

Aynı tarihlerde Sudan’daki Mehdi hareketinin Mısır’a yönelik tehdidi 

nedeniyle artık İngilizler için Mısır’ı terk etmek imkânsız görünüyordu. Diğer ülkeler 

işgalin ne zaman sona ereceğini sormaya başlaması üzerine İngilizler Mısır’ı ilhak 

etmeye niyetleri olmadığını ısrarla söylediler. 1885’te Kabine üyesi Lord Randolph 

Churchill, Hidiv Tevfik’in uzaklaştırılmasını ve resmî olarak Mısır üzerinde Himaye 

ilan edilmesini savunuyordu102. Bu ancak Aralık 1914’te gerçekleşebilecekti. 

22 Mayıs 1887’de İngiliz Yüksek Komiseri Drummond Wolff ve Osmanlı 

Yüksek Komiseri Gazi Ahmed Muhtar Paşa –24 Ekim 1885’te İngiltere ve Osmanlı 

Devleti arasında varılan anlaşmaya göre Mısır’a bu görevle atanmıştı- bir anlaşmaya 

vardı. Buna göre, İngiliz askerlerinin 3 yıl, Mısır ordusundaki subayların da 2 yıl 

                                                 
99 İngilizlerin Mısır’da yeni bir kanal açmak düşünceleri Avam Kamarası’nda reddedilmiştir. Lord 
Kinross, a.g.e., p.280. 
100 Siegfried, a.g.e., p.84; Wilson, a.g.e., p.64-66; Longgood, a.g.e., p.78-81; Farnie, a.g.e., p.296-323. 
101 Mahmut Muhtar Paşa, a.g.e., s.80. 
102 Longgood, a.g.e., p.81; Mansfield, a.g.e., p.84. İngilizler Mısır’dan çekilme hakkında Büyük 
Güçlere verdiği sözü 1882-1922 arasında 66 kez tekrarlamıştı. “Ama şartlar” ifadesi İngilizlerin 
iştahını asla doyurmaya yetmemişti. K. Kyle, Suez, New York, St. Martin’s Press, 1991, p.15; M.W. 
Daly, “The British Occupation 1882-1922”, The Cambridge History of Egypt, Ed. M.W. Daly, 
Vol.II, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, p.239-251. 
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içinde ayrılmasını kabul ettiler103. Ama 5. maddedeki “eğer içeride ve dışarıda bir 

tehlike görünmesi halinde” ifadesine göre, İngiliz askerleri çekilmeyecekti. Sultan bir 

ikilem karşısında kalmıştı. Eğer anlaşmayı imzalarsa devletinin diğer kısımlarını 

işgal için diğer devletlere bir örnek teşkil edecek ve boşaltmadan önce tekrar girmek 

hakkını elde edeceklerdi. Eğer reddederse, Mısır üzerindeki sözde egemenliğini 

kaybedecekti. O ikinci tercihi seçti104. Bu arada Rus ve Fransız elçileri de maddenin 

değiştirilmesi konusunda İngiltere aleyhine ortalığı karıştırmaya devam etmeleri ve 

Saraydaki İngiliz karşıtı şahısların telkinleri Padişahın bu konuda tereddütte 

kalmasına yardım etmişti105.  

Bu şartlar altında İstanbul Konferansı’nın geleceği için hazırlıklar başladı. 

İleri gelen Büyük Güçler Lesseps tarafından ortaya konan genel ilkeleri az çok kabul 

ettiler ve 1888’de imzaladılar. Tarafsızlık ilkesi ve her durumda olmasa da özellikle 

kullanım özgürlüğü genellikle kabul edildi. Kanal savaş ve barışta bayrak farkı 

gözetmeden bütün savaş ve ticaret gemilerine açık olacaktı106. Daimi istihkâmlar 

kurulmayacak, asla işgal ve kapanma olmayacaktı. Aynı şart Tatlı Su Kanalı için de 

geçerliydi. Savaş zamanında Kanalda, limanlarında her iki girişinde hatta 5 km. 

çevresinde (Türkiye dâhil) savaş gemileri Port Said, Süveyş veya kendilerine 

belirlenen yerlerde asla 24 saatten fazla kalmasına izin verilmeyecekti. Bu 

tarafsızlığın özel bir çeşidiydi. Kanal tehlikede olursa bu kuralları uygulamaya Mısır 

hükümeti sorumluydu ve ihtiyaç durumunda yardım için Osmanlı Hükümetine 

başvurulacaktı. İstanbul Sözleşmesinin süresi sınırlanmayacaktı. Eğer satır araları 

dikkatle okunursa 1882’den beri Hidiv Hükümetinin gerçekte İngiltere olduğu 

kolayca fark edilecektir107. Bununla beraber Türkiye’nin kendisi Kanala karşı bir 

                                                 
103 Belgelerle Mısır, Ermeni Kürt, Doğu Rumeli Meseleleri Kamil Paşanın Anıları II. 
Abdülhamid’in Sadrazamları Kamil Paşa ve Said Paşanın Anıları-Polemikler- Haz. G. Çağalı-
Güven, İstanbul, Arba Yay., 1991, s.17 vd.; Rıfat Uçarol, Gazi Ahmet Muhtar Paşa (1839-1919), 
İstanbul, Filiz Kitabevi, 1989, s.167 vd. İngiltere ile anlaşmaya varılması, Osmanlı Devleti’nin “geçici 
işgali” tanıdığı ve İngiltere’nin Mısır’daki konumunun meşruiyet kazandığı anlamına geliyordu. A. 
Haluk Dursun, “Akabe Meselesi”, Türkler, C.13, s.71.  
104 Mansfield, a.g.e., p.83-84. 
105 Hariciye Nezareti, a.g.e., s.106-118; Belgelerle Mısır …, s.26-27. 
106 Gerçekten güzel ifadeler. Ama 1882’de devletlerarası çıkar çatışmasının her iki dünya savaşında 
Kanalın öncelikli hedefler arasına sokacağını kim görebilirdi? Longgood, a.g.e., p.82. 
107 Wilson, a.g.e., p.92; Farnie, a.g.e., p.325-343; Hurewitz, a.g.e., p.202-205; Faruk N. Berkol, 
Süveyş Kanalının Hukuki Statüsü, Ankara, Alaeddin Kıral Basımevi, 1941, s.8-12; Siegfried, a.g.e., 
p.85-86; Şükran Hakkut, “Bir Kanalın Öyküsü II”, Yıllarboyu Tarih, S.6, Eylül 1978, s.53-54. 
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askerî operasyona kalkışırsa ne olacaktı? 1888 anlaşmasında böyle bir ihtimalin 

düşünülmediği açıktır108.  

Süveyş Kanalının açılmasına kadar geçen sürede kapalı bir deniz durumuna 

düşen Akdeniz limanları, Ümit Burnu rotası nedeniyle uğradığı kayıpları telafi etme 

imkânı doğmuştu. Ümit Burnu rotası nedeniyle önem kazanmış olan Afrika’nın 

güney ve batısındaki limanlar bu kez büyük bir değer kaybına uğrayacaktı. Marsilya, 

Venedik ve Cenova gibi limanlar eski değerlerine tekrar kavuşurken, doğu Akdeniz 

limanları Kanalın açılması ile elde edilen ticarî canlılığa ortak olamamış ve kısmen 

zarar görmüşlerdir109.  

Kanal açıldıktan sonra İngiliz politikasının hedefi yeni Hint rotasının 

güvenliğini tehdit edebilecek herhangi bir gücü buradan uzaklaştırmak olmuştu. 

Uzun yıllar Fransa asıl tehlike olarak görülmüştü. Ama 1904 anlaşması ile Fransa 

başka yerlerde meşgul edilmeye başlanmıştı. Yine uzun yıllar boyunca Rusya’nın 

muhtemel Boğazları ele geçirme endişesi vardı ama 1905’teki Mançurya yenilgisi ile 

felç olması ve 1907’de İngiltere ile anlaşma imzalaması rekabeti sona erdirmişti. 

Aman tehlike geçmemişti ve her yeni bir İngiliz nesli için yeni bir rakip çıkıyordu. 

20. yüzyılın başından itibaren önemli biçimde Alman tehdidi doğmaya başladı. Doğu 

Akdeniz’den karadan Asya’ya doğru geleneksel bir yol her zaman vardı. Türkiye bu 

yolun anahtarı ve Mısır Kızıldeniz yoluyla Hindistan yolunun anahtarıydı. Almanya 

doğuya yayılma politikası nedeniyle bu yöne bakmaya başladı. İnşasına başlanan 

Hicaz ve ardından Bağdat demiryolu Hindistan ve Mısır için çifte tehdit demekti. 

Hint yolunu korumak için 19. yüzyıl boyunca Basra körfezi ve Kızıldeniz’i bir 

İngiliz gölü haline getirmeyi başardı. Türkiye bir zamanlar Rusya’ya karşı bir kalkan 

iken şimdi Almanlara yaklaşması nedeniyle bir tehlike kaynağı olmaya başlamıştı110.  

İngilizlerin Mısır’ı işgalinden sonra ilk ciddi meydan okumayı 1898’de 

Fransa’dan görmüştür. 1898’de İngiltere Sudan’daki Mehdi hareketinin Mısır’ı tehdit 

etme tehlikesine karşı Yukarı Nil havzasına General Kitchner idaresinde bir ordu 

göndermeye karar verdiğini ilan ettikten sonra, Fransa’nın da 164 kişilik bir birliği 

Yukarı Nil havzasına göndermesi gerginliğin tırmanmasına neden oldu. Fransa’nın 

                                                 
108 I. Friedman, The Question of Palestine 1914–1918, New York, Schocken Books, 1973, p.3. 
109 Bediz, a.g.m., s.341. 
110 Siegfried, a.g.e., p.87-88. 
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amacı Mısır meselesini görüşmeye zorlamak ve görüşmelerde bir koz olarak 

kullanmak idi. Fransız birliğinin bu bölgedeki Faşoda’ya Temmuz başında 

varmasından sonra İngilizler de Eylül ortasında aynı yere ulaştı. Hindistan yolunun 

güvenliği nedeniyle Mısır’dan çıkmayı düşünmeyen İngilizlerin Mısır’a hayat veren 

Nil havzasının emperyalist başka bir güç tarafından işgaline razı olmaları mümkün 

değildi. İngilizler Fransızlardan hemen bölgeyi boşaltmalarını istedi. Cevap ret 

olmakla beraber, Fransa İngiltere’ye karşı büyük çapta bir savaşa girişmeye hazır 

değildi ve Almanya’nın da İngiltere’nin yanında yer alacağı anlaşılınca geri adım attı 

ve Fransa 3 Kasım’da Faşoda’yı boşalttı111.  

İkinci en önemli sorun, Ocak-Ekim 1906 arasında Osmanlı Devleti ile Akabe 

Meselesi –İngilizler Taba Olayı olarak anarlar- üzerine yaşanmıştır. Akabe, 

Kızıldeniz’in Akabe körfezinin kuzey ucunda önemli bir liman şehridir. 1840’da 

Mısır hacılarının güvenliği için burası dâhil birkaç noktada Mısır askerinin 

bulundurulması Osmanlılar tarafından kabul edilmişti. Süveyş Kanalı açılınca, Hac 

yolu değişti ve bu uygulamaya gerek kalmadı. 1892’de Abbas Hilmi Paşa Hidiv 

olunca, Osmanlı Devleti Hidivden Mısır askerinin Akabe’den çekilmesini istemişti. 

1892’deki bu talebin arkasında Almanya’nın İstanbul’daki elçisi Bieberstein’in 

tavsiyesi olduğu iddia edilmektedir112. Fakat 1906’ya kadar meselenin çözümü 

konusunda önemli adımlar atılmadı. 

3 Ocak 1906’da İngilizlerin Sina Müfettiş ve kumandanı J. Bramly’e 

Akabe’de küçük bir Mısır Sınır polis karakolu inşası görevi verilmişti. Yanında 4 

Mısırlı ile 5 Ocak’ta Akabe’ye vardı. Bu tarihte II. Abdülhamit Yemen’den dönerken 

Akabe’de bulunan Rüştü Beyi 2 tabur askerle Akabe’ye gönderip işgal ettirmişti. 

Rüştü Paşa bölgeyi hemen terk etmelerini isteyince Bramly Nahl’e çekildi. Bramly 4 

gün sonra İstihbarat Müdürü Owen tarafından takviye getiren Mısır sahil muhafaza 

gemisi Nur-el-Bahr’ı karşılaması için Akabe körfezine gitmesi emrini aldı. Geminin 

varmasından sonra Rüştü Bey geceleyin Akabe’nin 6–7 km. batısındaki Taba’yı da 

işgal etti. Takviye kuvvetleri hariç Akabe’deki Türk kuvvetleri 1.000 kişi idi. Bu sayı 

karşısında daha az bir kuvvete sahip olan Bramley çatışmaktan kaçınmış ve 

                                                 
111 Abdurrahman Çaycı, Büyük Sahra’da Türk-Fransız Rekabeti (1858-1911), Ankara, TTK Yay., 
1995, s.92-94.  
112 G.R. Warburg, Egypt and the Sudan, London, Frank Cass & Co. Ltd, 1985, p.94. 
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Fara’un=Firavun adasına 50 adam yerleştirmekle yetinmişti. İzleyen aylarda 

tarafların konumunda önemli değişikler olmadı. Nisan ayında İngilizler Refah’ı işgal 

etmeye çalışmış ama başarısız olmuşlardı. Padişah muhtemelen Akabe’yi elinde 

tutmak için Taba’yı pazarlık unsuru olarak işgal ettirmişti113. İngilizlere göre bu 

girişimin arkasında Almanya vardı114. Oysa ki bu girişimden Almanya hükümetinin 

haberi bile yoktu115.  

Akabe meselesinde Osmanlı görüşü, Sina yarımadasının Mehmet Ali Paşaya 

verilen ferman ve haritada belirlenen sınıra dâhil olmadığı ve sonradan Abbas Paşaya 

verilen fermanda Sadrazam Cevad Paşa tarafından Sina Yarımadasının yönetimine 

dair Hidive gönderilen 7 Nisan 1892 tarihli telgrafın Sina’nın yalnız batısını 

kapsadığı yönündeydi. İngilizler ise, Cevad Paşa telgrafının bütün Sina yarımadasını 

kapsadığını, asıl sınırın yani Hatt-ı Fasılın116 el-Ariş’in doğusundan başlayarak 

Akabe’nin batısındaki bir noktaya kadar düz bir hat olduğunu iddia etmiştir117.  

1841 tarihinde M. Ali Paşaya verilen haritada Mısır’ın doğu sınırı Süveyş’ten 

Refah’a uzanıyordu118. Dolayısıyla Akabe meselesinde Osmanlılar haklı konumda 

idi. Ama İngilizler de Kanal savunması için doğal bir engel olan Sina çölünü Mısır 

sınırlarına katmak zorundaydılar. İngilizler, iddialarını destekleyecek 1841 tarihinde 

M. Ali Paşaya verilen haritaya da sahip değildi. Mısır’a zamanında gönderilen harita 

kaybolmuştu ve 1882’den beri Mısır’ı yöneten İngilizler orijinal haritayı görmemişti. 

Haritanın kaybolması, İngiliz Yüksek Komiseri Lord Cromer’e 1841’de çizilmiş olan 

                                                 
113 A. Haluk Dursun, “Akabe Meselesi 1906: Ortadoğu’da Osmanlı-İngiliz Rekabetine Bir 
Örnek”, M.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 1994, s. 51-
62; Warburg, a.g.e., p.90-91; Hariciye Nezareti, a.g.e., s.142-142; Kocabaş, a.g.e., s.114; Danişmend, 
a.g.e., s.354. Bramley’in görevinin gerçek nedenleri ilgili olarak daha sonraki İngiliz belgelerinde 2 
sebep verilmektedir. İlki 2 Bedevinin öldürülmesi ve bölgeye güvenliği getirme düşüncesi, ikincisi, 
Sina’daki mevcut durumu değiştirmeye yönelik olan ve Akabe’den Süveyş’e doğru Hicaz 
demiryolunu uzatmak isteği nedeniyle Türkiye’ye karşı duyulan şüphe. Warburg, a.g.e., p.101. Lord 
Edward Cecil’in raporuna göre ise, Tovara kabilesi ve St. Catherine rahipleri arasındaki ciddi 
anlaşmazlığı soruşturmak Bramly’in en önemli görevleri arasındaydı. Fakat asıl görevi, Hicaz 
demiryolu şube hattının son bulacağı Akabe ve çevresinde bilgi toplamak üzere gönderilmişti. Sınır 
boyunca küçük karakollar kurması da muhtemelen Akabe’den Sina’ya Türklerin daha fazla ileri 
gitmesini önlemekti. İ. Rashid Khalidi, British Policy towards Syria & Palestine 1906–1914, 
London, Ithaca Press, 1980, p.19-20.  
114 Edward Grey, Fifty Years, V.1,  N.Y., F.A. Stokes, 1925, p.125. 
115 Hariciye Nezareti, a.g.e., s.164-165; Tahsin Paşa, Tahsin Paşanın Hatıratı, İstanbul, Muallim 
Ahmet Halit Kitaphanesi, 1931, s.283. 
116 Mısır bağımsız bir devlet olmadığı için Osmanlı-Mısır sınırı bu kavramla adlandırılıyordu. 
117 Hariciye Nezareti, a.g.e., s.162. 
118 Rüştü, Akabe Meselesi, Haz. Mustafa Öztürk, Elazığ, F.Ü. Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Yay., 
1997, s.3-4.  
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Refah-Süveyş hattı yerine Akabe-Refah hattını doğu sınır çizgisi olarak iddia etme 

imkânı tanımıştır119. Cromer, Hindistan’ın İngiliz İmparatorluğunun merkezi 

olduğunu, İngiliz politikasının temelinin Kanal güvenliğinin olduğunu, bunu 

sağlamak için tek başına Kanala sahip olmanın yetmediğini, Kanalın her iki yakasına 

sahip olmanın gerektiğini, bunun da Mısır ile Sina yarımadası ve Akabe’den el-

Ariş’e kadar olan bölge olduğunu ifade ederek bu kriz esnasındaki İngiliz politikasını 

kısaca özetlemişti120.  

Lord Cromer’e göre sorun basit bir sınır tashihi değildi ve hem Kanalı hem de 

Mısır’ı tehdit etmeye yarayacak dayanak noktası oluşturuyordu121. İngiltere 

Hindistan yolunun güvenliği ve kontrolünü gerekli gördüğü için bu krizde inat 

etmişti. Osmanlı Devleti’nin geri adım atmaması üzerine, 3 Mayıs 1906’da 10 

günlük bir ültimatom vererek Mısır sınırının Refah’tan Akabe’ye kadar olan düz bir 

hat olduğunu ve işgal edilen yerlerin hemen tahliyesini istedi. Diğer yandan da, 11 

Mayıs’ta İngiliz savaş gemilerine Midilli, Limni, İmroz, Sakız, Taşoz ve Rodos’u 

işgal ve Kanal sınırlarının ötesinde Akdeniz’deki tüm Türk deniz ulaşımının 

durdurulması emri verildi122. Bu arada Diana zırhlısı da Akabe’ye gönderildi123. 

Savaş gemilerinden oluşan bir İngiliz filosunun Akdeniz’e hareket ettikleri 

yönünde haberler gelmeye başlaması üzerine İngiltere notasına bir cevap hazırlandı. 

İngiliz elçisine verilen cevabî notada, Osmanlı Devleti’nin Mısır üzerindeki hukuku 

anlatıldıktan sonra, Akabe’yi işgal eden askerin geri çekildiği ve sınır tespiti için 

Hidivden bir heyet istenildiği ifade edilmişti. Bu cevaptan memnun olmayan 

                                                 
119 Warburg, a.g.e., p.94. 1926’dan sonra İngiltere ile Libya’yı işgal altında tutan İtalya arasında 
Mısır’ın güneybatı bölgesi üzerinde sınır sorunu yaşandı. İtalyan iddialarına karşı İngiltere, 
Türkiye’deki elçisi P. Loraine’den Osmanlı arşivlerindeki orijinal haritanın bir kopyasını bulup 
göndermesini istedi. İngiliz elçisi 1934’te Dışişlerine gönderdiği telgrafta haritanın bulunduğunu 
bildirdi. Türkiye haritanın gönülsüz olarak haritanın fotoğrafının çekilmesine izin verdi. G. Biger, 
“The First Map of Modern Egypt Mohammed Ali’s Firman and the Map of 1841”, Middle Eastern 
Studies, Vol.14, October 1978, p.323-325.  
120 Liman von Sanders, Türkiye’de 5 Yıl, Çev. M.Ş. Yazman, İstanbul, Burçak Yayınevi, 1968, s.42. 
121 Grey, a.g.e., C.1, p.120-121. 
122 G.P. Gooch-H. Temperley, British Documents on the Origins of the War 1898-1914, Vol.V, 
London, Johnson Reprint Corporation, 1928, p.189-195; Ali Kemal Meram, Belgelerle Türk-İngiliz 
İlişkileri Tarihi, İstanbul, Kitaş Yay., 1969, s.176-177; Erol Ulubelen, İngiliz Gizli Belgelerinde 
Türkiye, İstanbul, Çağdaş Yay., 1982, s.55-56. 
123 Tahsin Paşa, a.g.e., s.28; Dursun, a.g.e., s.62-63.. 
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İngiltere ikinci bir nota vermiş ve 10 günlük sürenin dolmakta olduğunu 

bildirmiştir124.  

Bunun üzerine II. Abdülhamit Alman imparatoruna şifreli bir telgraf 

çekmiştir. Telgrafta, durum kısaca özetlenerek İmparatorun görüşü istenmiştir. 

Padişah böylece Mısır üzerinde İngiliz-Alman rekabetini körüklemek istemişti. Ertesi 

günü İmparatordan gelen cevapta Taba’daki kuvvetlerin geri çekilmesini tavsiye 

ettiği görüldü. Bu cevap üzerine Akabe’de bulunan Rüştü Paşaya İngiliz gemilerinin 

tecavüzüne karşılık verilmemesi emredildi125. Mayıs 1906’da Osmanlı ve Mısır tarafı 

haritalarını ortaya koydular. Mısır tarafı Osmanlı haritasında kendilerine göre sınırın 

40 km. daha da batıya kaydırıldığını gördü. İngilizler Osmanlı iddialarını kabul 

edilemez buldular ve prensipte temel sınır değişikliğine izin vermeyeceklerini 

söylediler. Sina’nın tümü onlar için önemliydi. Çünkü Sina çölü Kanal savunması 

için stratejik bir engel olarak görülüyordu126. 

1 Ekim 1906’da 8 maddelik bir anlaşma imzalanarak sorun savaşa 

dönüşmeden çözüldü. Daha doğrusu Osmanlı Devleti geri adım atmak zorunda kaldı. 

Sonunda Türk ve Mısır subaylarından oluşan bir komisyonun yeni sınırı tayin etmesi 

kabul edildi. Varılan anlaşma ile Taba Mısır’a, Akabe Osmanlılara bırakıldı. Mısır 

sınırı Akdeniz’de Refah’tan güneye doğru düz bir hat biçiminde iniyor ve Akabe’nin 

hemen batısında sona eriyordu127.  

Osmanlı Devleti mesele hakkında İngiltere karşısında yalnız kalırken, 

İngiltere Büyük Güç olması nedeniyle istediğini elde etmiş ve tüm Sina yarımadasını 

Refah-Akabe doğrultusunda kontrolü altına almış ve böylece Kanala doğudan ve 

karadan gelecek bir tehdide karşı uzun bir mesafe bırakmış oluyordu. İkinci Bölümde 

Akabe Olayından dersler çıkaran İngilizlerin karadan muhtemel bir Türk saldırısına 

karşı Kanalı korumak için Birinci Dünya Savaşına kadar 8 yıl boyunca ne gibi 

projeler geliştirdiği üzerinde detaylarıyla değinilecektir. 

                                                 
124 Notaların metni için bkz. Tahsin Paşa, a.g.e., s.283-284; Rüştü, a.g.e., s.43-44. 
125 Tahsin Paşa, a.g.e., s.285-287; Dursun, a.g.e., s.70-72. 
126 Yitzak Gil-har, “Egypt’s Nort-Eastern Boundary in Sinai”, Middle Eastern Studies, Vol.29, 
January 1993, p.141-142; Khalidi, a.g.e., p.37-38; Warburg, a.g.e, p.91-93.   
127 Rüştü, ag.e., s.70 vd; Dursun, a.g.e., s.75-84; Azmi Süslü, “Akabe Meselesi”, TDV İA, C.2, 
İstanbul, 1989, s.211-212; Hariciye Nezareti, a.g.e., s.165; Ayrıca bkz. J.C. Hurewitz, “Egypt’s 
Eastern Boundary: The Diplomatic Background of the 1906 Demarcation”, Egypt and Palestine: A 
Millennium of Association, 1868–1948, Amnon Cohenand Gabriel Baer, Jerusalem, Yad Izhak Ben 
Zvi, 1984, s.269-283.   
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Akabe meselesinin büyük bir krize dönüşmesinin en önemli sebebi, Hicaz 

demiryolu hattını bir şube hattı ile Akabe’ye bağlama düşüncesiydi. II. 

Abdülhamid’in İslam birliği politikasının “en başarılı uygulaması”128 olan Hicaz 

demiryolu ile Kutsal yerlere Hac görevinin yerine getirilmesinin ulaşım açısından 

kolaylaştırılması, bölgede merkezi otoritenin etkisinin arttırılması, Süveyş Kanalının 

Osmanlı Devleti gemilerinin geçişine kapanması durumunda çıkabilecek isyanlara 

kolayca müdahale edilebilmesi ve yabancı işgaline karşı bölgenin kolayca savunması 

amaçlanmıştı129. Ma’an veya Müdevvere istasyonundan Akabe’ye döşenecek yeni 

şube hattı ile bölgede ticaret gelişecek ve Kızıldeniz’deki Osmanlı Devleti’nin 

etkinliği artacaktı. Ayrıca Hicaz ve Yemen’e asker, erzak ve silah gönderilirken 

Kanal Şirketine ödenen büyük orandaki geçiş ücretinden tasarruf sağlanacaktı130.  

Hicaz demiryolu hattının ilerleyişi, bu konuda Şam’daki İngiliz 

konsoloslarınca bilgilendirilen İngiliz Dışişleri ve Genelkurmayı tarafından dikkatle 

izlenmişti131. Akabe şube hattının tamamlanması Osmanlı Devleti’nin Kanala ve 

Mısır’a biraz daha yaklaşması anlamına geliyordu. Hindistan rotasında stratejik 

önemi olan bu bölgedeki istenmeyen gelişmeler, İngilizlerin sert tepki göstermesinin 

nedeniydi. İngiliz tepkisinin Hicaz demiryolunun ilerlemesine engel olmaması için 

II. Abdülhamid Akabe şube hattından vazgeçmiştir132. Eğer bu şube hattı o tarihlerde 

inşa edilmiş olsaydı ve eğer Birinci Dünya savaşında IV. Ordu Sina’nın güney 

rotasını izleme kararı alsaydı, I. Kanal Seferine çıkan Osmanlı ordusunun ulaşım 

konusunda çektiği sıkıntılar bir ölçüde hafiflemiş olurdu.  

Türkiye’de Meşrutiyetin ilanından bir hafta sonra 31 Temmuz 1908’de E. 

Grey İstanbul’daki İngiliz elçisi Lowther’e, Türkiye’de Meşrutiyet’in başarıyla 

uygulanması halinde, bunun Mısır’da ve Hindistan’da güçlü bir etkisinin olacağını, 

Mısır’da anayasa ve meşrutiyet talebinin çok güçleneceğini, kendilerinin böyle bir 

                                                 
128 Cezmi Eraslan, II. Abdülhamid ve İslam Birliği, İstanbul, Ötüken Neşriyat A.Ş., 1992, s.275. 
129 Ufuk Gülsoy, Hicaz Demiryolu, İstanbul, Eren Yayınevi, 1994, s.41-52; Murat Özyüksel, Hicaz 
Demiryolu, İstanbul, TVYY, 2000, s.45-74. 
130 Gülsoy, a.g.e., 131; Özyüksel, a.g.e., s.172-173. 
131 Khalidi, a.g.e., p.21. 
132 Tahsin Paşa, a.g.e., s.28; Özyüksel, a.g.e., s.181. Akabe’ye gönderilen Diana zırhlısının komutanı 
veda etmek üzere Rüştü Paşaya uğradığı zaman şunu söylemişti: “Elbette bir mevkiin 10-15 mil 
imtidadı olur. Bu iş Taba için büyümedi. Süveyş’e gidilmek istendi. Onun için bu şekle girdi.” Rüştü, 
a.g.e., s.53. 
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talebe karşı koymasının çok güç olacağını, hatta Türkiye’de işler iyi giderse Mısır’da 

isyanlar çıkabileceğini söyleyerek Mısır’a olası yansımalarına dikkat çekmişti133. 

Kanal Şirketinin imtiyaz süresi 17 Kasım 1968’de bitiyordu. Şirket 1910’da 

imtiyazın 2008’e kadar uzatılmasını istedi ve ilk imtiyazdaki gibi kârdan % 15 pay 

önerdi. Ama Mısır Meclisi bu teklife kulak asmadı134. 

1911’de başlayan Türk-İtalyan savaşında Kitchener Mısır’ın resmî olarak 

tarafsız olduğunda ısrar etmişti 135. İtalya’nın 12 Adayı işgali üzerine İngiliz Bahriye 

Nezareti Haziran 1912’de Dışişlerinin bu konuda dikkatini çekmişti. Buna göre, 

İtalyan işgali İngilizlerin Mısır’daki konumunu tehlikeye sokması, Karadeniz ve 

Akdeniz ticareti üzerindeki denetimlerini kaybetmeye yol açması ve büyük bir 

savaşta Doğu’ya giden yolun İtalya ve müttefiklerinin tehdidine açık hale getirmesi 

ihtimalinin yüksek olması mümkündü136.  

3 Mayıs 1913’te Mısır’daki İngiliz yüksek Komiseri Lord Kitchner’in E. 

Grey’e sunduğu önerilerin hayli radikal ve Mısır üstünde Türklerin hak diye ileri 

sürdüğü her ne varsa tümüyle yok etmeye yönelik olduğunu görüyoruz. Bunlar: 

Hidivlerin İngiltere tarafından atanması, Türkiye tarafından atanan ve Türk olan 

Kadının yerine Mısır hükümeti tarafından –Türk olması şart değil- atanması, Türk 

yüksek komiserliğinin kaldırılması ve Sudan’da Türklere ait ne hak varsa iptal 

edilmesi yönünde idi137.  

İngilizlerin 1800’lerin başından başlayarak Mısır’daki politikası Hindistan 

yolunun güvenliği ve ona ulaşımın kontrolü oldu. 100 yıldan fazla bir zaman içinde 

İngilizler, değişen şartlarda farklı yöntemler kullanarak bölgenin en önemli aktörü 

olduklarını dünyaya ispatladılar138.  

                                                 
133 Feroz Ahmad, “İttihat ve Terakkinin Dış Politikası (1908-1919)” Tanzimat’tan Cumhuriyet’e 
Türkiye Ansiklopedisi, C.2, İletişim Yay., İstanbul, y.t., s.293; Meram, a.g.e., s.183-184; Ulubelen, 
a.g.e., s.60-61. 
134 Hoskins, The Middle East ..., p.46. 
135 Mansfield, a.g.e., p.203. 
136 Marian Kent, “Büyük Britanya ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu”, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Sonu ve Büyük Güçler, Ed. Marian Kent, Çev: Ahmet Fethi, İstanbul, TVYY, 
1999, s.213. 
137 Ulubelen, a.g.e., s.121-122; 1909’a kadar Mısır’daki Osmanlıların hükümranlık sembollerini 
devam ettirme çabaları hakkında bkz. Oded Peri, “Ottoman Symbolism in British-Occupied Egypt, 
1882–1909”, Middle Eastern Studies, Vol. 41, No. 1, January 2005, p.103–120. 
138 Mathews, a.g.e., p.2-3. 
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Süveyş Kanalının Birinci Dünya Savaşının başlamasından sonra İngiltere ile 

mücadele eden Almanya’nın Orta Doğu’daki en öncelikli hedefleri arasında yer 

alması doğaldı. Çünkü İngiltere Avrupa’da Almanlara karşı kullanılmak üzere Uzak 

Doğudan kuvvetler getirtiyordu. Bu kuvvetler Avrupa ile Uzak Doğu arasındaki en 

kısa ulaşım yolu olan Süveyş Kanalından geçiyordu ve bu yüzden Kanalın bu 

işlevine son verilmesi gerekiyordu. Fakat Almanya’nın kara ve deniz ulaşımının 

elverişsizliği nedeniyle Kanal coğrafyası ile bir bağlantısı yoktu. Coğrafi olarak 

Mısır’a komşu olan aracı bir devlete ihtiyaç vardı. Osmanlı Devleti de bu iş için en 

uygun devletti. Ayrıca Halife unvanına sahip Osmanlı Padişahının Cihad ilan 

etmesiyle Mısır dâhil İtilaf devletleri yönetimindeki Müslümanların yöneticilerine 

karşı ayaklanmaları da sağlanabilirdi. Ancak öncelikle kendisi ile ittifak yapılması, 

acilen savaşa sokulması ve Kanala saldırması için ikna edilmesi gerekiyordu. 

Doğrusu Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle her ikisinin 

sağlanması konusunda Almanlar neredeyse hiçbir zorluk çekmemişlerdir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

OSMANLI DEVLETİ’NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA 

 KATILMASI ve SÜVEYŞ KANALINA SEFER 

 DÜŞÜNCESİNİN DOĞUŞU 

1. Osmanlı Devleti’nin Yıkılış Süreci ve Birinci Dünya 

 Savaşına  Girmesi  
Devletlerin yaşamını inceleyen İbn Haldun (M.S. 1332–1406), onları insan 

hayatına benzeterek, doğup büyüyüp öldüğünü savunmuş ve devletlerin ömürlerini 

ortalama 120 sene olarak belirlemişti139. Bu görüşün aksine Osmanlı Devleti yaklaşık 

olarak 600 yıl yaşamıştı. Bu uzun ömür, şüphesiz başlangıcından itibaren sağlam 

müesseseler kurması, kendisini dönemin şartlarına uydurması ve dönemine göre 

uygun bir dış politika üretmesi sayesinde olmuştur. 17. yüzyılın sonunda ilk defa 

Batı karşısında mağlup olarak Avusturya, Venedik, Lehistan ve Rusya lehine büyük 

oranda toprak kaybına uğramıştı. 18. yüzyılda ise kaybettiği toprakları geri alma 

politikası güderek bunda da kısmen başarılı oldu. Bir zamanlar güçlü bir devlete 

sahip olan Osmanlılar yetersiz yönetim, ekonomik ve teknolojik durgunluk ve iç 

isyanlarla zayıfladı. Bu yüzyıldaki batılılaşma alanındaki yenilikler de askerî alanda 

yoğunlaştığı için sınırlı ve yüzeysel kaldı.  

19. yüzyılda çok geniş coğrafyası ile Osmanlı Devleti Balkanlar, Boğazlar, 

Anadolu, Suriye, Irak, Arabistan ve kuzey Afrika’nın bir bölümüne sahipti. Asya ile 

Avrupa’yı birbirine bağlayan ve elinde bulundurduğu boğazlar sayesinde Akdeniz ile 

Karadeniz’e geçişi kontrol ediyordu. Suriye üzerinden Süveyş Kanalını ve Irak 

üzerinden Hint yolunu görünüşte tehdit edebilecek konumda da bulunuyordu. 

Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğudaki bu stratejik konumuna rağmen sanayisi 

gelişmiş olan devletler için büyük bir pazar potansiyeline sahipti. Bu yönleri ile 19. 

ve 20. yüzyılda Büyük Güçlerin üzerinde nüfuz mücadelesine girişecekleri bir ülke 

olması kaçınılmaz idi.  

                                                 
139 İbn Haldun, Mukaddime, (Haz.) Süleyman Uludağ, C.1, İstanbul, Dergah Yay., 1982, s.505-508. 
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19. yüzyılın başında “Doğu Sorunu” kavramı ortaya atılmıştır ki, bu kavram 

Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar olan süreçte onunla özdeş bir hale gelmiş ve 

1923’te Lozan’da ortadan kaldırılabilmiştir. Doğu Sorunu veya Şark Meselesi, 

Batılıların başlangıçta Osmanlı Devleti’nden çeşitli çıkarlar sağlamak, Avrupa’daki 

topraklarını ele geçirmek, ardından Türklerin elinde kalan son toprakları paylaşmak 

amacıyla izledikleri politikalara genel olarak verilen bir addır. Daha sonra Osmanlı 

Devleti’nden toprak ve daha fazla ekonomik çıkarlar elde etme politikasına 

azınlıkları koruma düşüncesi de eklendi. Bu da Birinci Dünya savaşına kadar sık sık 

yabancı müdahalesini beraberinde getirdi. Bunun sebebi, Osmanlı Devleti’nin artık 

Batı karşısında askerî, siyasi, ekonomik ve teknolojik açıdan iyice zayıflaması idi. 

Böylece Osmanlı Devleti’nin iç ve dış politikalarıyla ilgili olarak ortaya çıkan her 

sorun bu kavramla adlandırıldı140. Doğu sorunu zaman ve şartlara göre Balkanlar, 

Doğu Anadolu, Kuzey Afrika, Suriye ve Lübnan’da kendisini gösterdi.  

19. yüzyılda Batının karşısında kendisini yenileyemeyen Osmanlı Devleti 

Batının üstünlüğünü kabul etmiştir. Üstelik Fransız İhtilalinin sonuçlarından biri olan 

milliyetçilik düşüncesi gayr-i müslim azınlıkların Devletten ayrılması eğilimlerini 

doğurdu. Bu konuda Batılı devletlerin özellikle Rusya’nın Balkan milletlerinin 

koruyuculuğunu üstlenmesi Osmanlılar aleyhine olumsuz gelişmelere yol açmıştır. 

İngiltere, Fransa, Rusya ve Avusturya’nın Osmanlı toprakları üzerindeki politik ve 

ekonomik çıkarları nedeniyle sık sık birbirleriyle mücadele etmek zorunda 

kalmışlardır. Bu dört devlet bazen Osmanlı sınırları içindeki Hıristiyanlara yardım 

konusunda birlikte hareket etmişlerse de, aynı konuda çıkarları doğrultusunda 

birbirleriyle mücadele etmekten kaçamamışlardır. Bu bakımdan, 19. yüzyılda Büyük 

Güçlerin örneğin Balkanlarda Avusturya-Rusya, Boğazlarda İngiliz-Rus, Afrika’da 

İngiliz-Fransız çıkar çatışmasına düştüklerini görmekteyiz. Bir yüzyıl daha 

yaşayabilmesi Batılı devletler arasındaki bu rekabetten faydalanmasına borçluydu. 

19. yüzyıldan başlayarak Rusya’nın Osmanlı Devleti’ni diğer Avrupalı 

devletlerle birlikte paylaşma teklifleri ortaya çıkmıştır. Rusya, Osmanlı coğrafyası 

üzerinde diğer devletlerin de kendilerine göre çıkarları olmasından dolayı onlarla 
                                                 
140 M.S. Anderson, Doğu Sorunu 1774–1923, Çev. İdil Eser, İstanbul, Yapı Kredi Yay., 2001; J.A.R. 
Marriot, The Eastern Question, Oxford, The Clarendon Press, 1969; p.1-20; Haluk Ülman, 
“Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Dış Politika ve Doğu Sorunu”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye 
Ansiklopedisi, C.1, İletişim Yay., s.272-288. 
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uzlaşması gerekiyordu. Ancak yapılan görüşmeler yüzeysel kalmış ve ayrıntılara 

inilmemiştir. En programlı paylaşım taslağı ancak Birinci Dünya Savaşı sırasında 

yapılabilmiş ve savaş sonunda uygulamaya konulabilmiştir.  

Napolyon’un Avrupa haritasını altüst etmesi ve mağlubiyetinin ardından 

toplanan 1815’teki Viyana Kongresi’ne katılan devletler, Avrupa’daki liberal veya 

milliyetçi gelişmelerin bastırılması konusundaki kararlarına rağmen, ilkeleriyle ters 

düşerek, Osmanlı sınırları içindeki milliyetçilik hareketlerini desteklemekten 

çekinmemişlerdi.   

Napolyon’un istilasının yarattığı sorunları çözmek isteyen Avrupa 1821’deki 

Yunan isyanına başlangıçta sessiz kaldı. 1823’te Mısır valisinin yardımıyla Yunan 

isyanı büyük oranda bastırıldı. Nisan 1826’da “özerk bir Yunanistan” kurulması 

konusunda anlaşan İngiltere ve Rusya’ya 1827’de Fransa da katıldı. Birleşik bir 

deniz kuvveti oluşturarak bunu Osmanlı Devleti’ne kabul ettirmeye karar verdiler. 

Üç devletin savaş gemileri daha önce ortaklaşa hareket etmemişti ve 1915’te 

Çanakkale savaşına kadar da yapmadılar. Birleşik donanmanın Navarin’de Osmanlı-

Mısır donanmasını yok etmesine ek olarak, Osmanlı kara ordusunun Ruslar 

karşısında aldığı yenilgiler, bir Yunan devletinin doğmasına neden oldu. Osmanlı 

sınırları içinden bağımsız bir devletin çıkması çok kötü bir örnek olacak ve diğer 

milletlerin devletten ayrılmaları sürecini hızlandıracaktı.  

Padişah, Mısır valisinin isyanı ve Mısır ordularının Kütahya’ya kadar 

ilerlemeleri üzerine Rusya’dan yardım istemiş, o da buna hemen cevap vermiş ve ilk 

defa olarak Rus askerleri İstanbul’a ayak basmışlardır. Bu yardım İngiltere ve 

Fransa’nın tepkisini çekmiş ve valinin isyanı uluslararası bir mesele haline gelmiştir. 

Bu meseleden Osmanlı devleti kendi çabasıyla değil Avrupalı güçlerin yardımıyla 

kurtuldu. Osmanlı Devleti Napolyon’dan sonra, ikinci kez Sina ve Filistin yönünden 

tehdide maruz kaldı. Yaklaşık 75 yıl sonra Birinci Dünya Savaşında İngiliz ordusu 

tarafından aynı yönde tehdide maruz kalacaktı.   

1848 ihtilalleri Avrupa’yı özellikle de Avusturya’yı karıştırmış, özellikle 

Macar isyanının Rusya tarafından bastırılması ve Macar mültecilerinin Osmanlı 

Devletine sığınması Kırım Savaşına giden süreci başlatmıştı.   

9 Ocak 1853’te Petersburg’da Çar II. Nikola İngiliz elçisi Hamilton 

Seymour’a Osmanlı Devleti için “kollarımızın arasında ağır hasta bir adam var…” 
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diyerek paylaşmayı önermişti. Daha önce, “Hasta” kavramını ilk kez Avusturya için 

kullanmıştı141. Bu tarihten sonra artık Osmanlı Devleti Avrupa’nın Hasta Adamıydı. 

Rusya, paylaşım konusunda İngiltere’den destek görmemiştir. Rusya’nın Boğazlara 

sahip olarak Akdeniz’e inmesini istemeyen İngiltere ve Fransa arada bir tampon 

devlet olarak Osmanlı Devleti’nin bulunmasını istiyordu. Rus Çarının yanlış 

hesapları ülkesini yalnız bırakmış ve karşısında bir Avrupa bloğu oluşturmuştu142.  

Kırım Savaşı Rusya’nın yenilgisi ve 1856’da imzalanan Paris anlaşması ile 

sona erdi. Çarın Osmanlı Devleti’ni parçalama planı o dönem için bu savaşla çöktü. 

Anlaşmanın maddeleri arasında en önemli olanı, dış güçlerin Osmanlı içişlerine 

karışmayacağı ve Osmanlı toprak bütünlüğünün resmi olarak garanti edilmesi ile 

ilgili olanıydı. Bu garanti ancak 25 yıl sürecekti. Diğer yandan Osmanlı Devleti 

Avrupa Devletlerarası Sistemi içinde yer aldığı gibi ilk kez Batıdan dış borç almaya 

başlamış ve bunları ödeyemediği için 1875’te ekonomisinin iflas ettiğini bildirmişti. 

Bu da Batılıların Düyun-ı Umumiye denilen Osmanlı malî sistemi üzerinde kontrol 

ve borç tahsil etme sistemini kurmalarına yol açmıştı. Osmanlı Devleti Kırım 

Savaşı’nda İngiltere ve Fransa tarafından desteklendi ise de o artık Avrupa’nın hasta 

adamıydı ve 1877’ye kadar Sistemin bir üyesi olduğu halde, ikinci sınıf muamele 

gördüğü söylenebilir.   

Avrupa Devletleri 1856 Paris Anlaşmasında Osmanlı içişlerine 

karışmayacaklarına söz vermesine rağmen, bu konuda sözlerini tutmamışlardır. 

Osmanlılar sınırları içindeki azınlıklar için reform taleplerini bir süre engellemeyi 

başardı. Ama 1875’teki Slav isyanında umduğu desteği göremedi. Çünkü 

Almanya’nın Fransa ve Avusturya’yı yenerek siyasi birliğini sağlaması ve Avrupa 

güç dengesini değiştirmesi üzerine Rusya 20 yıl sonra tekrar ilgisini Balkanlara 

yöneltti. Haziran 1875’de Rusya’nın Pan-Slav propagandası ile birleşen Slav isyanı 

Bosna, Karadağ ve Bulgaristan’a yayıldı. Rusya Balkanlarda reform yapılması için 

savaş tehdidinde bulunuyordu. Böylece Doğu Sorunu bir kez daha had sayfaya ulaştı. 

İngiltere’deki muhalefet lideri Gladstone’un “Doğu Meselesi” adlı broşürü 

                                                 
141 A. Palmer, Osmanlı İmparatorluğu Son Üç Yüz Yıl Bir Çöküşün Tarihi, Çev. B.Ç. Dişbudak, 
İstanbul, Sabah Kitapları Gençlik Yayınları A.Ş., 1995, s.184. 
142 N.V. Riasanovsky, A History of Russia, Oxford, Oxford University Press, 1993, p.337. 
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İngiltere’de 1 haftada 40.000, Rusça çevirisi ise 10.000 adet satmıştı143. Broşürde 

Türklerin Avrupa’dan “pılı pırtıyı toplaması” isteniyordu. Ayrıca Büyük Güçlerin 

kamuoyları da Türkler aleyhine döndürülmüştü. Fransa, İngiltere, Rusya, Almanya 

ve Avusturya 4 Kasım’da Balkanlarda yapılacak reformlar hakkında İngilizlerin 

İstanbul’da bir konferans toplanması teklifini kabul etti. II. Abdülhamid bir süre 

direndiyse de Rusların kısmi seferberlik ilanı üzerine istemeyerek kabul etmek 

zorunda kaldı. Bu kez Büyük Güçler birleşmiş ve destek istenecek kimse kalmamıştı. 

Çünkü Almanya’nın siyasi birliğini sağlayıp Avrupa güçler dengesini değiştirmesi, 

Rusya’yı bölgeden uzak tutan 1856 Paris anlaşmasının etkisiz kalmasına sebep 

olmuştu. Ayrıca İngiliz temsilcisi Salisbury Kırım Savaşının politik bir hata 

olduğunu, İngiltere’nin yanlış bir tercih yaptığını ve artık Osmanlı Devleti’nin 

korunamayacak biçimde çökmekte olduğunu söylüyordu144. Yine 1881’de Başbakan 

olunca Alman elçisine aynı sözleri söylemiş, 1856’da Osmanlı Devleti’nin 

paylaşılması konusundaki Rus teklifinin kabul edilmesi gerektiği konusunda ısrar 

etmişti145. 1895’te de başbakan iken Boğazları gözden çıkardığını söyleyecek kadar 

ileri gitmişti146. Bu da Osmanlı Devleti’nin yalnız kalışının ve İngiltere’nin Rusya’ya 

karşı bir tampon devlet olarak koruma politikasının bittiğini gösteriyordu. Artık, 

1800’lerden sonra –Almanya’nın Avrupa’da Büyük bir Güç haline gelmesi ve 

İngiltere ile her alanda yarışmaya başlaması ile- Rusya’ya Boğazlarda ve Asya’da 

karşı çıkma politikasını terk eden İngiltere 1907’de onunla anlaşmayı tercih edecekti. 

Böylece Asya’daki rakibiyle aralarındaki sorunların büyük bir bölümünü çözüyordu. 

Aksi halde Rusya’nın İtilaf grubunu terk ederek Almanya’nın safına geçmesi 

tehlikesi de vardı. Bu durum, sadece Asya’da değil Avrupa’daki çıkarlarını da tehdit 

ederdi. Bunun için Rusya’ya bazı tavizler verilmesi gerekliydi. İşte, 19. yüzyılın son 

çeyreğinden başlayarak Birinci Dünya Savaşına kadar geçen sürede İngiliz siyasetini 

bu gelişmeler şekillendiriyordu. 

Padişah İstanbul Konferansını etkisiz kılmak ve Batılıları etkilemek için 19 

Aralık’ta Mithat Paşayı sadrazam yaptı. 23 Aralık’ta da Anayasa ilan edildi. Büyük 

                                                 
143 Palmer, a.g.e., s.232. 
144 A.L. Macfie, Osmanlının Son Yılları 1908–1923, Çev. D. Acar-F. Soysal, İstanbul, Kitap 
Yayınevi, 2003, s.122. 
145 Palmer, a.g.e.,s.284. 
146 Y.T. Kurat, Osmanlı İmparatorluğu’nun Paylaşılması, Ankara, Kalite Matbaası, 1976, s.9 
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Güçlerin tüm önerileri reddedildi. Sokaklarda halk ve öğrenciler Rusya karşıtı 

gösteriler yaptı.  Konferans uzlaşma sağlanamadan dağıldı147. Bu da Osmanlı-Rus 

savaşını yakınlaştırdı ve Doğu ile Balkan cephesinde özellikle Plevne’de başarılı 

savunma savaşlarına rağmen ağır yenilgilerin alınmasına engel olunamadı. Savaş 20 

Ocak 1878’de Ayastafanos Anlaşması ile sona erdi.  

Türk-Rus savaşına son veren anlaşmanın diğer Büyük güçlerin özellikle 

Avusturya’nın tepkisini çekmesi kaçınılmazdı. Nitekim öyle de oldu. Rusya ve 

Avusturya arasında bir çatışma istemeyen Bismarck Berlin’de bir kongre teklif etti. 

İngilizler de Rusların Balkanlar ve doğu Anadolu’da Ayastafanos Anlaşması ile elde 

ettiği aşırı çıkarlardan hoşnut olmamıştı. İngiltere Kongre’de Osmanlı Devleti’ni 

destekleme ve Rus saldırılarına karşı koruma sözü ile Kıbrıs’a yerleşti. 1877–1878 

Osmanlı-Rus savaş ile Osmanlı devleti Kırım savaşından sonra elde ettiği Batılı 

devletler tarafından korunma ayrıcalığından yoksun kaldı. Sınırları hâlâ Adriyatik’e 

dayanıyorsa da artık dikkate alınacak bir güç olmaktan çıkmıştı.  

19. yüzyılın son çeyreğinde Büyük Güçler arasına Almanya ve İtalya da 

katıldı. Bu sırada Osmanlı Afrikası paylaşıma başlanmış,  Fransa Cezayir (1870) ve 

Tunus’u (1881), İngiltere Mısır’ı (1882) işgal etmişti. İtalya Trablusgarp’a göz 

dikmişti. Osmanlı mirasıyla ilgili açık bir beklenti belirtmeyen sadece Almanya 

kalmıştı. Almanya’nın siyasi birliğinin sağlanmasında en önemli rolü oynayan 

Bismarck “Doğu Sorunu”na karışmak konusunda isteksizdi ama tümüyle ilgisiz de 

değildi148. Ona göre Almanya’nın Avrupa’daki güvenliği öncelikliydi. Bunun için de 

Fransa ile Rusya’nın anlaşmasını yani iki cephede savaşmayı önlemek ve Fransa’yı 

Avrupa’dan soyutlamak daha önemliydi. Bu nedenle kendisinin yönetebileceği 

karmaşık bir ittifak sistemi meydana getirdi149.  

                                                 
147 Mehmet Saray, “İstanbul Konferansı”, Semavi Eyice Armağanı İstanbul Yazıları, İstanbul, 
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, 1992, s.355-362. 
148 1877–1880 arasında bu tavrını değiştirmiştir. Gelecekte Rusya ile bir silahlı çatışma durumunda 
Almanya-Osmanlı ilişkilerini önemli buluyordu. Güçlenen bir Türkiye Rusya’ya karşı (Birinci Dünya 
Savaşında olduğu gibi) gerektiğinde kullanılabilirdi. Osmanlı Devleti’nin istediği Alman askerî heyeti 
bu amacı geliştirmekle kalmayacak ve ayrıca Alman silah sanayisinin çıkarlarını koruyacaktı. J. L. 
Wallach, “Bismarck and the ‘Eastern Question’ A Re-Assesment”, Germany and the Middle East 
1835-1939, Ed. J.L. Wallach, Telaviv, Israel Press Ltd., 1975, p.28; Muzaffer Tepekaya, “Osmanlı-
Alman İlişkileri”, Türkler, C.13, s.42. 
149 J. Joll, Europe Since 1870, Middlesex, Penguin Books, 1990, p.91-95; Avrupa’daki bloklaşmalar 
hakkında bkz. F. Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 
1988; R. Uçarol, Siyasi Tarih (1789-1994), İstanbul, Filiz Kitabevi, 1995; A. R. Yalt, Birinci Dünya 
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19. yüzyıldan 20. yüzyılın başına kadar yaşayabilmesi ve çöktü çökecek 

denilen Osmanlı Devleti’nin uzun bir süre direnmesi şüphesiz Büyük Güçler 

arasındaki yarıştan ve birbirlerine karşı duydukları derin güvensizlikten ve mirası 

bölüşme konusunda bir anlaşmaya varamamalarından kaynaklanıyordu. 19. yüzyılın 

sonunda Almanya ve İtalya’nın Büyük Güçler arasına katılmasıyla özellikle 

Almanya Osmanlı Devleti için yeni bir denge unsuru olarak görüldü. Osmanlı 

Devleti diğer devletlere karşı Almanya’dan denge unsuru olarak yararlanma 

politikasında bir ölçüde de başarılı oldu.  

Almanya’nın Osmanlı pazarından büyük paylar alması ancak Bismarck’ın 

görevden ayrılmasından sonra olmuştur. Böylece, Alman silah endüstrisi, 

bankacıları, demiryolu şirketleri İngiliz ve Fransızlar kadar olmasa da Osmanlı 

Devleti’nden bazı pazarlar ve ayrıcalıklar sağladılar.  Alman İmparatoru II. Wilhelm 

dahi iki kere (1889 ve 1897’de) Osmanlı Devleti’ni ziyaret etti. “Bağdat Demiryolu” 

projesi150 doğal olarak, Osmanlı Devleti üzerinde geleneksel çıkarları olan İngiltere, 

Fransa ve Rusya’nın tepkisini çekti. Bu proje mühendislik sorunları, İngiltere, Fransa 

ve Rusya’nın çıkardığı siyasal sorunlarla birleşince demiryolunun inşası zaman 

zaman gecikti. Almanya-Türkiye ilişkileri sürekli artan bir grafik izlememiştir. 

1914’e kadar Türkiye üzerindeki etkisi inişli çıkışlı olmuştur. Bu nedenle Birinci 

Dünya Savaşına kadar Almanlar Osmanlı topraklarında önemli ekonomik çıkarlar 

elde etmelerine rağmen, Alman nüfuzu diğer Avrupalı güçlerle sürekli 

dengelenmiştir151.  
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Lisans Tezi, 1998; H. B. Soy, “Almanya'nın İngiltere ile Osmanlı Devleti Üzerinde Nüfuz 
Mücadelesi 1890-1914”, Ankara, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 
2002; Y. Kobal, “I. Dünya Savaşı Öncesinde Almanya”, Ankara, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
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1900’den başlayarak Makedonya’da Sırp ve Bulgar çetelerinin faaliyetleri 

Büyük Güçlerin bir kez daha ilgilerini buraya çevirmelerine ve bir reform programı 

hazırlanmasını istemelerine neden olmuştu. Bunun sonucunda, 1903’te Mürzsteg 

Programı uygulamaya konuldu. Ama bu da Makedonya’daki olayları yatıştırmaya 

yetmedi. Özellikle İngiliz Kralı ve Rus Çarının 9–10 Haziran 1908’deki Reval 

buluşması sonunda daha çok Makedonya ıslahatı ile ilgili olanlar kamuoyuna 

sunulacaktı. Bu buluşmada Rus Dışişleri Bakanı Boğazlar Meselesini ortaya atmış ve 

buluşmadan ümitli olarak ayrılmıştı152. Buluşmanın ardından Türk tarafında 

İngiltere’nin Rusya’yı Osmanlı toprakları üzerinde serbest bıraktığı yani Devletin 

parçalanacağı düşüncesi hâkim oldu ve o zamana kadar bir yeraltı örgütü olan İttihat 

ve Terakki Cemiyeti dış müdahaleleri önlemek ve Devleti içinde bulunduğu kötü 

durumdan kurtarmak için harekete geçmiş ve 23 Temmuz 1908’de Meşrutiyet’in 

ilanını sağlamıştı153. 

1877–1878 Osmanlı-Rus savaşından sonra II. Abdülhamid’in Büyük Güçlerle 

elden çıkan yerler için savaşa girmediğini, savaşın getireceği ağır yıkımları tahmin 

ederek sadece protestolarla durumu idare ettiğini ve bu şekilde Devletin ömrünü 

biraz daha uzattığını söyleyebiliriz. Tahsin Paşa, 1878 Berlin Kongresinden 1909’a 

kadar geçen sürede II. Abdülhamid’in dış politikasını şöyle özetlemiştir:  Rusya ve 

İngiltere ile sorun çıkarmamak, Almanya’ya dayanmak, Avusturya’nın yayılma 

alanının Balkanlar olduğunu unutmamak, diğer devletlerle mümkün olduğu kadar iyi 

geçinmek, Balkan devletleri ve milletleri arasında sorun çıkarıp birbirleriyle 

uğraşmalarını sağlamak154. 

                                                                                                                                          
Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2002; Kazım Karabekir, Tarih Boyunca Türk-Alman İlişkileri,  
İstanbul, Emre Yayınları, 2002; R. Önsoy, “Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Alman Subayları ve Alman 
Silah Sanayiinin Çıkarı (1871-1914)”, IX. Türk Tarih Kongresi, C.2, Ankara, TTK Yay., 1988, 
s.1207-1213; M. Gencer, “Osmanlı-Alman Münasebetleri Çerçevesinde Şark Meselesi”, Türkler, 
C.13, s.34-39; Türkiye’deki Alman subaylar hakkında ayrıca bkz. Doğu Araştırma Merkezi/Stratejik 
Araştırma Grubu, “Türkiye’de Alman Askerî Misyonu Subaylar-Generaller-Heyetler”, Belgelerle 
Türk Tarihi Dergisi, S.24, Şubat 1987, s.52-67; Ulrich Trumpener, “German Officers in the Ottoman 
Empire, 1880-1918: Some Comments on Their Backgrounds, Functions and Accomplishments”, 
Germany and the Middle East 1835-1939, Ed. J. L. Wallach, Telaviv, Israel Press Ltd., 1975, p.30-
44; A. Örsal, “İkinci Meşrutiyet Döneminde Osmanlı Ordusunda Görev Yapan Yabancı Subayların 
Birinci Dünya Savaşı’nın Askerî Yönetimi üzerindeki Etkileri”, Dördüncü Askerî Tarih Semineri 
Bildiriler, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1989, s.341-357. Bundan sonra DATSB olarak 
gösterilecektir. 
152 Y. H. Bayur, Türk İnkılap Tarihi, C.1, İstanbul, Maarif Matbaası, 1940, s.217-218. 
153 Uçarol, a.g.e., s.402. 
154 Tahsin Paşa, a.g.e., s.62. 
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Ekim 1908’de Avusturya’nın Bosna-Hersek’i ilhak ettiğini açıklaması -1878 

Berlin anlaşmasıyla buranın yönetimi kendisine verilmişti- en güçlü müttefiki olan 

Almanya’nın da İstanbul’daki prestijinin azalmasına ve İngiliz yanlılarının 

güçlenmesine yol açtı. İttihatçı ileri gelenlerinden Dr. Nazım ve Ahmed Rıza Bey 

Kasım 1908’de İngiliz ve Fransız desteğini sağlamak için Londra’ya gittiler. Ama 

İngilizler şimdilik bir İngiliz-Türk ittifakından yana olmadıklarını söyleyerek hayal 

kırıklığı yarattılar. Yine de, Meşrutiyetin ilanından 31 Mart olayına kadar geçen 

süreçte Türk-İngiliz ilişkileri iyi düzeyde seyretmiştir155.  Meşrutiyetle birlikte II. 

Abdülhamid yanlısı Almanya’ya tepki Meşrutiyet yanlısı İngiltere ve Cumhuriyet 

yanlısı Fransa lehine bir ortam oluşmuştur156.  

1909’da II. Abdülhamid’in tahtan indirilmesinden sonra, Birinci Dünya 

Savaşına kadar geçen sürede İstanbul’da hangi Büyük Gücün üstünlüğü vardı? 

Aşağıda görüleceği gibi, zaman ve şartlara göre hiçbirisinin üstünlüğü yoktur ve 

birbirlerini dengelemişlerdir. İttihatçılar da II. Abdülhamid örneğini izleyerek denge 

politikası izlemişler ve şartlara göre Büyük Güçlerin desteğini sağlamaya 

çalışmışlardır.  

1910’da Cavid Bey Paris ve Londra’da borç almaya çalışmıştı. Fransız 

hükümetinin borç vermek için ileri sürdüğü şartlar –özellikle bütçenin bir Fransız 

danışman tarafından kontrol edilmesi teklifi- Türkiye’nin bağımsızlığıyla bağdaşmaz 

ve içişlerine müdahale olarak algılanmış ve istenen borç miktarıyla bu şartların 

birbirine uymadığı görülmüştür. Londra dahi Cavid Beye Bağdat Demiryolu 

anlaşmasının bir faydası olmadığını ve Mezopotamya’daki çıkarlarını tehdit ettiğini 

söyleyince, Cavid Bey de bu sözlerin altında kalmamış ve gereken cevabı verdikten 

sonra eli boş dönmüştür. Oysa İngiltere ve Fransa bu durumdan yararlanacak 

Almanya’yı hiç hesaba katmamışlardı. Almanlar % 4 faizle 30 milyon dolarlık borç 

anlaşmasını 48 saat içinde bitirdiler. Almanlara göre, bu sonuç 1908 ve Birinci 

                                                 
155 Ahmet Rıza Bey anılarında Londra ve Paris seyahati hakkında bilgi vermez. Bkz. Ahmet Rıza, 
Anılar, İstanbul, Yenigün  Haber Ajansı Basın ve Yay.,  1997; Hasan Ünal, “İttihat-Terakki ve Dış 
Politika (1906-1909)” Türkler, C.13, s.220; Hasan Ünal, Britain and Ottoman Domestic Politics: 
From the Young Turk Revolution to the Counter-Revolution, 1908–9, Middle Eastern Studies, 
Vol.37, No.2, April 2001, p.1–22. 
156 M.Ş. Bleda, İmparatorluğun Çöküşü, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1979, s.78; Muhittin Birgen, 
“İttihat ve Terakkide On Sene”, Son Posta, 12 İkinci Teşrin 1936. 
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Dünya savaşı arasında “tarihin yazmadığı en büyük diplomatik zafer” olmuştu.157. 

İstanbul’a göre, Paris ve Londra’da başarısız borç girişiminin ardında Rusya’nın 

etkisi vardı. Oysa ki İstanbul Rus sefiri de 24 Ekim 1910’da Fransa’nın İngiltere’den 

borç alınmasına Fransa’nın güçlük çıkarmamasını tavsiye etmişti158.  

28 Eylül 1911’de İtalya Trablusgarb’a asker çıkarması üzerine, İttihatçılar 

sınırlı imkânlarla burayı savunmaya ve yerli direnişi organize etmeye çalıştılar. Ama 

Balkan savaşının çıkması üzerine acil olarak bir barış anlaşması imzalamak ve burayı 

İtalya’ya terk etmek zorunda kaldılar159. Cavid Bey 29 Ekim 1911’de yani 

Trablusgarp savaşı sırasında İngiltere Bahriye Nazırı W. Churchill’e yazdığı 

mektupta, Türkiye ile İngiltere arasında bir ittifak önermişti. Churchill Türkiye’nin 

dostluğunun İtalya’dan daha değerli olduğunu ve Almanya’nın Türkiye’yi 

İngiltere’ye karşı kullanacakları “en büyük kara silahı” olduğunu savunarak ılımlı bir 

cevap verilmesini istediği halde, Dışişleri Bakanı Grey 9 Kasım 1911’de verdiği 

cevapta, tarafsız olduklarını ve bunu değiştirmeye niyetleri olmadığını söylemiştir160.  

Ocak 1912’de Avusturya’ya da bir ittifak teklif edildi. İtalya ile savaş ve 

İstanbul’daki karışıklık devam ettiği sürece Osmanlılarla bir ittifakın söz konusu 

olmayacağına inanan Avusturya ittifak teklifini reddetti161.  

                                                 
157 Earle, a.g.e., s.244-246; Alınan kredinin karşılığı 11 milyon Osmanlı lirası değerindeydi ve 7 
milyonu 1910 yılı içinde, geri kalanı da 1911 yılı içinde verilecekti. Feroz Ahmad, İttihat ve Terakki 
1908–1914, Çev. Nuran Yavuz, İstanbul, Kaynak Yay., 1986, s.136-142; Mehmet Beşirli, “Birinci 
Dünya Savaşı Öncesi Büyük Güçlerin Osmanlı Stratejileri: İttihatçılar ve Alman Nüfuzunun 
Tanınması” Türkler, C.13, s.326. Verilen borç ile Almanların elde ettikleri prestij kısa sürede 
müttefiki olan İtalya’nın Trablusgarp’ı işgali ile düşüşe geçecekti.  
158 Mahmut Muhtar Paşa, a.g.e., s.119-121.  
159 Trablusgarp Savaşı için bkz. İ. Kurtcephe, Türk-İtalyan İlişkileri (1911-1916) , Ankara, TTK 
Yay., 1995; H. Şıvgın, Trablusgarp Savaşı ve 1911-1912 Türk İtalyan İlişkileri, Ankara, Atatürk 
Araştırma Merkezi Yay., 1989; H. Şıvgın, “Trablusgarp Savaşı”, Yeni Türkiye, Türkoloji Özel 
Sayısı, S.44, Mart-Nisan 2002, s. 274-290; E. E. E. Pritchard, The Sanusi of Cyrenaica Oxford, 
Clarendon Press, 1949; T. W. Childs, Italo-Turkish Diplomacy and the War over Libya, 1911-
1912, New York, E.J. Brill, 1990.  
160 W.S. Churchill, The World Crisis 1911–1918, Vol. I, London, Odhams Press Ltd., 1939, p.432-
433; M. Gilbert, Winston S. Churchill, Vol.3, Boston, Houghton Mifflin Company, 1971, p.189-190; 
G.P. Gooch-H. Temperley, a.g.e, Vol.IX, 1933, p.779-780; Feroz Ahmad, “Osmanlı 
İmpartorluğu’nun Sonu”, Osmanlı İmparatorluğunun Sonu ve Büyük Güçler, Ed. M. Kent, Çev. 
A. Fethi, İstanbul, TVYY, 1999, s.17; D. Fromkin, Barışa Son Veren Barış, Çev. M. Harmancı, 
İstanbul, Sabah Kitapları, 1993, s.38. 
161 F.R. Bridge, “Habsburg Monarşisi ve Osmanlı İmparatorluğu 1900–1918”, Ed. M. Kent, Osmanlı 
İmparatorluğunun Sonu ve Büyük Güçler, Çev. A. Fethi, İstanbul, TVYY, 1999, s.48. 
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Osmanlı Devleti 1912 yazında başlayan Balkan savaşından162 yenilgiyle 

çıkmış ve Adriyatik’ten Midye-Enez hattına kadar olan büyük bir coğrafyayı 

kaybetmişti. Bu savaş sırasında İngiltere’nin desteğini sağlamak için İngiliz yanlısı 

Kamil Paşa sadarete getirilmişse de İngiltere bu çözüme ilgisiz kalmıştı. Sonuçta, 

Kamil Paşa’nın İttihatçıları sindirme politikası ve iktidarı bırakmamaya çalışan 

İttihatçıların mücadelesi Bab-ı Ali Baskını ile sonuçlanmış ve Kamil Paşa bu yolla 

iktidardan uzaklaştırılabilmiştir. Osmanlı Devleti’nin kaybettiği coğrafyanın 

paylaşılması konusunda başlayan anlaşmazlık ve savaştan istifade ile 22 Temmuz 

1913’te Edirne geri alınabilmiştir.   

Savaşın başında statükonun değişmeyeceğini ilan eden Büyük Güçlerin savaş 

sonundaki Osmanlı Devleti aleyhine davranışları ile hayal kırıklığına uğrayan 

İttihatçıların bundan sonra İtilaf Devletlerine sırt çevirerek II. Abdülhamid’in 

siyasetine dönüş yapmaları doğaldı. İtilaf Devletlerinin Türkiye’ye karşı bu ilgisiz 

siyaseti, Türkiye’yi adım adım kendilerinden uzaklaştırarak aleyhlerinde Dünya 

Dünya Savaşına girmesine kadar sürdü.  

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşına giden süreçteki dış politikası 

büyük oranda Balkan savaşının yarattığı sarsıntı oluşturmuştur. Balkan savaşından 

sonra Osmanlı Devleti kendisini büyük bir yalnızlık içinde bulmuştur. Devletin 

yaralarını sarması için uzun bir barış dönemine ihtiyacı vardı. Ama dış gelişmeler ve 

Osmanlı Devleti’ni parçalamak isteyen emperyalist devletler ona bu özlediği barış 

ortamını vermeyeceklerdi. Devletin Balkanlardaki toprakları neredeyse tümüyle 

elden çıkmıştı. Sıra Asya’daki topraklarının paylaşılmasına gelmişti. Alman Yüksek 

Komutanlığının “Doğu Uzmanı” Ernest Jackh bunu şöyle özetler: İttihatçıların “10 

yıllık bir barışa ihtiyacı vardı, bunu yerine 12 yıl savaştılar.”163 Devlet geçmişte 

olduğu gibi denge politikası izleyerek bunu engellemeye çalıştı. Balkan 

                                                 
162 Geniş bilgi için bkz. T. C. Genelkurmay Başkanlığı, Balkan Harbi (1912–13): Harbin Sebebleri, 
Askerî Hazırlıklar ve Osmanlı Devletinin Harbe Girişi, Ankara Genelkurmay Basımevi, 1970; 
T.C. Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Osmanlı Devri Balkan Harbi, 
Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1981; Aram Andonyan, Balkan Savaşı; Çev. Zaven Biberyan, 
İstanbul, Aras Yayıncılık, 1999; Richard C. Hall,  Balkan Savaşları, Çeviren: M. Tanju Akad, 
İstanbul, 2003; A. Halaçoğlu, “Balkan Savaşları 1912–1913”, Türkler, C.13, s.296 vd. 
163 M. P. Price, Türkiye Tarihi İmparatorluktan Cumhuriyet’e Kadar, Çev: M. A. Mutludoğan, 
Ankara, Türkiye İş Bankası KültürYay., 1969, s.94. 
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savaşlarından Birinci Dünya savaşına kadar geçen sürede Batılı devletlere ekonomik 

bazı imtiyazlar vererek parçalanmasını bir süre daha geciktirmek istemiştir164.  

1908’den itibaren Türkiye’de donanma, jandarma ve kara ordusunun ıslahı 

için İngiliz, Fransız ve Alman askerî heyetleri bulunuyordu. Yabancı askerî 

heyetlerin şahsında Büyük Güçlerin nüfuzları böylece dengeleniyordu ve birinin 

diğerine üstünlük sağlamasına engel olunuyordu. 

1908–1914 arasındaki yoğun diplomasi trafiğine bakılacak olursa, Osmanlı 

Devleti açısından yalnız kalmak mümkün değildi ve aksi durum intihar demekti. Bu 

süreçte karşılaştığı krizlerde kendisine yardım edecek bir gücü de yanında 

bulamamıştır165.  

Balkan savaşını sona erdirecek anlaşma görüşmeleri sürerken Osmanlılar 

yalnızlıktan kurtulmak için ittifak arayışına girişmiştir. İlk olarak Bulgarlarla 

İstanbul’da barış görüşmeleri sırasında bazı girişimlerde bulunulmuştur166. Bulgarlar 

ile ittifakın kolay görünmesinin nedeni Balkan savaşından kendisi gibi zararla 

çıkmalarıydı. Ayrıca yeniden bir Balkan ittifakı karşısında kalmamak, Balkan 

savaşında Yunanistan’ın işgal ettiği Ege adalarını geri almak niyetinde olunduğu için 

Yunanistan ile her zaman savaş ihtimali olacağından Bulgarları tekrar karşı cephede 

bulmamak gerekiyordu. Bu ittifak, şüphesiz Rumeli’nin yeniden paylaşılması 

konusunda Yunanistan ve Sırbistan’a karşı olacaktı.  Bulgarların işi sürüncemede 

bırakmaları ve kabul edilemeyecek toprak tavizleri istemeleri üzerine girişimden bir 

şey çıkmadı167.  

Talat Paşa 20 Nisan 1914’te Kırım’da bulunan Rus Çarına Padişahın selamını 

götürmek için gitmişti. 1877–1878 Osmanlı Rus savaşından beri bir gelenek 

oluşmuştu ki, Rus Çarı ne zaman dinlenmek maksadıyla Kırım’a gelse, İstanbul’dan 

da bir heyet Padişahının selamını götürürdü. Talat Paşa ziyaret esnasında Ruslara bir 

                                                 
164 1914 başında verilen ekonomik imtiyazlar için bkz. Halil Menteşe, “Halil Menteşe’nin Hatıraları”, 
Cumhuriyet, 5-6 Kasım 1946; Cemal Paşa, Hatıralar, Haz: Behçet Cemal, İstanbul, Çağdaş Yay., 
1977, s.130-134; Earle, a.g.e., s.259-293.  
165 Ünal, a.g.m., s.217. 
166 Mahmut Şevket Paşa, Mahmut Şevket Paşa’nın Günlüğü, İstanbul, Arba Yay., 1988, s.157 vd. 
167 Cemal Paşa, a.g.e., s.66-72; A.İ. Sabis,  Harp Hatıralarım, C.1, İstanbul, Nehir Yay., 1991, s.30-
34; Menteşe, Cumhuriyet, 20-21 Kasım 1946; F. Okyar, Üç Devirde Bir Adam, İstanbul, Tercüman 
Yay., 1980, s.216. 
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ittifak önerisinde bulunmuştu168. Talat Paşa’nın Kırım’a hareketinden önce İngilizler 

Rus hükümetine gönderdiği bir raporda Osmanlıların bu girişiminden rahatsız 

olduklarını, Rusların İngilizlere danışmadan karar vermemesini istemiştir169. Rus 

Dışişleri Bakanı Sazanof İstanbul’daki elçisi Giers’ten açıklama gelene kadar 

beklemeyi tercih etmiştir. Bundan başka bir gelişme olmadı ve Alman büyükelçiliği 

ile Kabinedeki Alman yanlılarının bu ittifak düşüncesini etkisiz kıldığı 

düşünülmüştür170. Kırıma giden Talat Paşanın heyetinde Ahmet İzzet Paşa da 

bulunduğu halde Ruslarla ittifak konusu kendisinden bile gizlenmiştir171. 

Büyük yalnızlık, bir ittifaka kabul edilmeme, Rus tehdidi172 ve paylaşımı 

bekleme İttihatçıları Almanya ile bir ittifak yapmaya itmiştir. Almanya açısından ise, 

böyle bir anlaşma bir dünya savaşında Rusya’nın ve İngiltere’nin bir kısım 

kuvvetlerinin Osmanlı sınırlarında tutulması sonucunu verecekti. İkinci olarak İtilaf 

Devletlerine karşı Cihad ilanı ile ellerinde bulunan sömürgelerindeki Müslüman 

halkların isyanı zor durumda kalmaları sağlayacaktı ki, bu da Almanya’nın ittifaktan 

beklediği şeylerdi173.  

Osmanlı Devletini savaşa sokan süreç 2 Ağustos 1914 tarihli Türk-Alman 

İttifak anlaşmasının imzalanması ile başlar ve 29 Ekim 1914’te Karadeniz olayı ile 

biter. Devlet 3 seçenek karşısında bulunuyordu: İtilaf veya İttifak safında savaşa 

girmek veya savaş süresince tarafsız kalmak 174.  

                                                 
168 Seyahate katılan Tanin başyazarı Muhittin Birgen’in hatıraları için bkz. Son Posta, 20-24 İkinci 
Teşrin 1936. Talat Paşa anılarında bu olaydan bahsetmez. Talat Paşa’nın Anıları, Haz. A. Kabacalı, 
İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 2000. 
169 T. Çavdar, Talat Paşa, Ankara, İmge Kitabevi, 2001, s.363-364. 
170 S. Sazanov, Fateful Years 1909–1916, London, Jonathan Cape, 1928, p.137; A. Bodger, “Rusya 
ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu”, Osmanlı İmparatorluğunun Sonu ve Büyük Güçler, Ed. M. 
Kent, Çev. A. Fethi, İstanbul, TVYY, 1999, s.110. Yazar bu çalışmasında, Rusya’nın 1877–1878 
Osmanlı-Rus savaşından sonra savunmada kaldığını, kendi iç sorunlarını çözmek zorunda kaldığını, 
bu nedenle Osmanlı Devleti’nin devamını istediğini, Boğazların ele geçirilmesini 1913’ten önce ciddi 
olarak düşünmediğini, bazen sözü edilse de bunu gerçekleştirecek gerekli kaynakları hiç olmadığını, 
arzuları ile kaynakları arasında uçurumun büyük olduğunu ortaya koymaya çalışmıştır.  
171 Ahmet İzzet Paşa, Feryadım, C.1, İstanbul, Nehir Yay., 1992, s.166.  
172 Karabekir anılarının birinci cildinin çeşitli yerlerinde Rusya’nın Birinci Dünya savaşını çıkararak 
İstanbul ve boğazları işgal etmek istediği inancını sık sık belirtir. Kazım Karabekir, Birinci Dünya 
Harbine Neden Girdik?, Haz. F. Özerengin, İstanbul, Emre Yay., 2000.Diğer kişilerin anılarında da 
Rus tehdidi çok sık bir biçimde vurgulanmakta ve bu tehdidin diğer Büyük Güçlerle ittifak arayışında 
temel unsur olduğu görülmektedir.  
173 C.J.H. Hayes, A Brief History of the Great War, New York, Macmillan Company, 1929, p.71. 
174 Daha Mayıs 1909’da İstanbul’daki Alman elçisi olan Baron von Bieberstein, Türkiye’nin gelecek 
bir Avrupa savaşında tarafsız kalmayacağının farkına varmıştı. H. A. Gibbons, The New Map of Asia 
1900-1919, New York, The Century Co., 1919, p.181. 
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Karar vericilere göre, Türkiye üzerinde toprak ihtirası ve sınırı olmayan 

Almanya ehven-i şerdir. Bu durumda Almanya ile ittifak arayışı bir kurtuluş yolu 

gibi görünmektedir. Yunanistan’ın bile anlaşmaya yanaşmadığı bir Osmanlı 

Devleti’nin175 Almanya ile ittifak yapmasından dolayı İTC liderleri 

memnuniyetlerini gizleyememişlerdir. Özellikle Rus ihtiraslarını göz önünde tutan 

İttihatçılar için bu seçenek adeta kaçınılmazdı. Çünkü savaş sonunda İtilaf Devletleri 

kazanırsa Rusya’nın gazabından kurtulmak mümkün görünmüyordu. Daha 1887’de 

Sadrazam Kamil Paşa da, II. Abdülhamid’e Osmanlı Devleti’nin Üçlü İttifaka 

girmesini önermişti. Sebep olarak da Rusya ile Avusturya arasında bir savaşın 

kaçınılmaz olduğunu, Osmanlı Devleti’nin de Avusturya safında yer alarak 

Rusya’nın yenilgisine yardımcı olması gerektiğini söylemişti176.  

Temmuz 1914’te Fransız Hükümeti tarafından Fransa’ya davet edilen Cemal 

Paşa bir ara Fransa ve İngiltere ile Almanya ve Avusturya’ya karşı bir ittifak 

teklifinde bulunmuş ama Fransızlar müttefiklerinin buna razı olması gerektiğini ve 

bunun da gerçekleşmesinin şüpheli olduğunu söylemişlerdi. Cemal Paşa bunun 

baştan savma bir cevap olduğuna, Fransızların Türkiye’nin Rusya’nın pençesinden 

kurtulmasının imkânsız olduğuna inandıklarına ve asla Türkiye’ye yardımcı olmak 

istemediğine kanaat getirmişti. Bu yüzden, önce kendisinden gizlenen ve yurda 

dönüşünde kendisine açıklanan Türk-Alman İttifak Anlaşmasını kabul etmişti177. 

İttihatçılar Haziran 1913’ten sonra Almanlarla ittifak imzalayıncaya kadar 

İngiltere’ye benzer bir ittifak teklif etmemişlerdir. Bunda biraz İngilizlerin Balkan ve 

Rusya yanlısı politikalarının etkili olduğu söylenebilir178. 

Ağustos başından itibaren İtilaf Devletlerinin sonunu iyi göremedikleri 

politikaları Osmanlı Devleti’nin Almanya safında savaşa girmesine neden olmuştur. 

Almanya ile ittifak anlaşmasının imzalanmasından sonra Osmanlılar açısından 

savaşa hemen katılmak için 3 engel vardı. Bunlar, seferberliğin henüz 

tamamlanmaması, paraya olan ihtiyaç ve Bulgaristan ile Romanya’nın durumunun 

belirsizliği.  

                                                 
175 A. F. Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, Ankara, TTK, Yay., 1987, s.114. 
176 Karabekir, Birinci Dünya Harbine Neden Girdik, s.71. 
177 Cemal Paşa, a.g.e., s.135-152. 
178 J. Heller, British Policy Towards the Ottoman Empire 1908–1914, London, Frank Cass and 
Company, 1983, p.134. 
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Almanya ile ittifak Rus-Alman savaşı başladıktan bir gün sonra yapılmıştır. 

Israrla bir ittifak arayan İttihatçılar için savaştan önce veya sırasında olması o kadar 

önemli değildi. Savaşa girmemek gibi bir seçenek vardı ama savaşın sonunu 

beklemek mümkün değildi. Said Halim Paşaya göre, Balkan savaşının başında 

statükonun değişmeyeceği ilan edildiği halde, Türkiye’nin kayıplarının ardından 

buna uyulmamış, Vilayet-i Sitte’de uygulanacak reformlar hakkında İngiltere’den 

istenilen memurlar gönderilmemişti. Bütün bunlar Rusya’nın İtilaf Devletleri 

üzerindeki etkisini gösterdiği gibi, Fransa ve İngiltere’nin Rusya ile olan 

ittifaklarından dolayı onlardan bir destek beklenemezdi. Büyük Güçlerin bile 

ittifaksız yaşayamadıkları bir devirde Osmanlı Devleti’nin ittifaksız bulunması 

tehlikeliydi ve Rusya’nın ihtiraslarına karşı kendisini müdafaa edemezdi. Bir ittifak 

grubuna katılmak özellikle de Rusya’nın yer almadığı grupta bulunmak zorunluluğu 

vardı. Oysaki Almanlar hiçbir kayıt koymaksızın anlaşma yapmayı kabul etmişti179.  

Merkezi devletler safını tutmayı gerektiren sebep olarak genellikle, İtilaf 

Devletlerinin yalnızca Türk tarafsızlığını isteyip kendileriyle birlikte savaşa 

girmesine rağbet etmemelerinin gelecekte Türkler hakkında kötü niyetler besledikleri 

şeklinde yorumlanmıştır.  

Diğer yandan, Osmanlı Devleti’nin de  “Alsace-Lorraine’leri” vardı: 1878’de 

Rusya’ya terk edilen Doğu illeri, Yunanistan ve İtalya’nın Ege ve Akdeniz’de ele 

geçirdiği adalar, Trablusgarp, Rumeli vs. Bunların hiç olmazsa bir bölümünü geri 

almaya hakkı vardı. Son olarak, savaş Batılı güçlerin Türkiye üzerindeki siyasal ve 

malî boyunduruğunu kırıp parçalamak için karşısına çıkardığı tek çıkış yolu idi180.  

Avrupa savaşı başladığı zaman birçok kişi A.İzzet Paşa’ya –Enver Paşadan 

önceki Harbiye Nazırı- akıl danıştığını görüyoruz. Bunlar arasında Cemal Paşa, daha 

sonra IV. Ordu Harekat Şubesi Müdürü olan Ali Fuat Erden, K. Karabekir ve İsmet 

Bey (İnönü) de vardır. Kendisine soran herkese tarafsız kalmanın yararlarını ve 

bunun şart olduğunu anlatmıştı.  İzzet Paşa, savaşın başında ilan edilen ve ülkenin 

                                                 
179 Harp Kabinelerinin İsticvabı, İstanbul, Vakit Matbaası, 1933, s.316. Kabine üyesi Ahmet Şükrü 
Beyin aynı düşünceler için bkz. aynı eser, s.349. 
180 Paul Dumont-François Georgeon, Bir İmparatorluğun Ölümü 1908-1923, İstanbul, Yenigün  
Haber Ajansı Basın ve Yay.,  1997, s.89. Alsace-Lorraine Fransa’ya ait olup 1870 Alman-Fransız 
savaşı sonunda imzalanan Versay Anlaşması ile Almanya’ya verilmişti. Fransa Alman yenilgisinin 
intikamını almanın yanında bu iki bölgeyi de Almanlardan geri almak için sürekli fırsat aramıştır. Her 
ikisine Birinci Dünya Savaşı sonunda ulaşmıştır.  
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gücünün üstündeki seferberliğin devleti iflasa sürükleyeceğini, maksadın silahlı 

olarak tarafsız kalmaya yetecek, özel bir seferberlikle de elde edilebileceğini ve bir 

iki yıllık yedek veya ihtiyat erlerini askere almak ve birkaç hafta talimden sonra 

diğerleriyle değiştirmek suretiyle 8–10 ayda bütün askerlik çağındakilerin mümkün 

olduğu kadar talim ve terbiyelerinin özellikle de subayların bilgi ve askerî 

tecrübelerinin gerekli şekilde arttırılabileceğini, böylece masrafları oldukça 

azaltılmakla birlikte hem halkın büyük kısmı işinden gücünden mahrum 

bırakılmamış hem de dünyanın şüpheli bakışları ve dikkatlerinin üzerimize 

çekilmemiş olacağını anlatmaya çalışmıştır181.  

İstanbul’daki Amerikan elçisi Henry Morgenthau Türk ordusunun savaş 

öncesi Almanlaşmasından rahatsız olmasına rağmen182, Alman askerî liderler 

Osmanlı ordusunun hazırlığı ve gücü konusunda genellikle şüphe içindeydiler. 

Alman Genelkurmay Başkanı Moltke, Mart 1914’te Türkiye’nin “hasta adam” 

olmaktan ziyade “ölen adam” olduğunu ve Türkiye’deki Alman Askerî Heyetlerini 

ölüm döşeğindeki iyileşmeyecek bir hastanın başındaki doktorlar heyetine 

benzetiyordu. Yine, 18 Mayıs 1914’te “Almanya için bir değer olarak gelecekte 

Türkiye’nin uygun olmadığı” sonucuna varmıştı183. Wangenheim 18 Temmuz’da 

Dışişlerine gönderdiği telgrafta Türkiye’nin müttefik yeteneğine sahip olmadığını ve 

müttefikleri için bir yük olacağını bildiriyordu184. Enver Paşa iki ülke arasında yakın 

ilişkiler için 22 Temmuz’da teklifte bulunmuş185 ama Alman elçisi Hans von 

Wangenheim tarafından reddedilmişti. Bu olumsuz cevap Osmanlı ordusunu henüz 

önemsiz bir nitelikte gören Alman elçisinin kişisel bakışından kaynaklanıyordu. 

Oysa ki Alman İmparatoru II. Wilhelm Avusturya’nın Sırbistan’a ültimatomu 

                                                 
181 A. İzzet Paşa, a.g.e., s.181-183. 
182 Henry Morgenthau, Ambassador Morgenthau’s Story, Garden City, New York Doubleday, Page 
& Company, 1918, (Çevrimiçi) http://www.cilicia.com/morgenthau/MorgenTC.htm., 4 Ocak 2005. 
183 Carl Mülmann, “Birinci Dünya Savaşında Türkiye”, Çev. Arif Gelen, Ulus, 28 Ekim 1968; J.L. 
Wallach, Bir Askerî Yardımın Anatomisi, Çev. F. Çeliker, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1985, 
s.134. 
184 Ernest Jackh, The Rising Crescent, New York, Farrar & Rinehart Inc., 1944, p.11 
185 Enver Paşa Alman elçisine, ülkede içinde planladıkları reformları, büyük güçlerin gruplarından 
birinin desteğini kazanırsa ve dışarıdan bir saldırıya karşı ülkesi korunursa yapılabileceğini, Rusya’nın 
uydusu olmak istemediklerini, askerî açıdan Üçlü İttifakın İtilaftan daha güçlü olduğunu, eğer 
Almanya ittifak teklifine olumlu cevap vermezse ülkesinin Üçlü İtilafla birleşmek zorunda kalacağını 
anlatmıştı. Enver’in bu uyarısının basit bir blöf olduğunu söylemek imkânsızdır. Trumpener, a.g.e., 
p.19-20; F. G. Weber, Eagels on the Crescent Germany, Austria and the Diplomacy of the 
Turkish Alliance 1914-1918, London, Cornell University Press, 1970, p.62-63. 
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verdikten bir gün sonra Alman elçisinin görüşünü reddederek, “şu anda Üçlü İttifaka 

yönelik Osmanlı ilgisini uygun sebepler yüzünden avantaj olarak algılanması” 

gerektiğini belirtiyordu. Berlin politikasındaki bu ani değişikliğin bir sonucu olarak, 

28 Temmuz’da resmi Osmanlı ittifak teklifi Berlin’e sunuldu. Şu da vurgulanmalıdır 

ki, Berlin’deki liderler son sözü söyleme noktasında dikkate değer tereddüt 

göstermişlerdir186. Aynı tarihte Başbakan Hollweg, Wangenheim’e Türkiye’nin 

Almanya’nın yanında savaşa girerse Rusya’ya karşı Türkiye’nin toprak 

bütünlüğünün kesin olarak garantilendiğini bildiriyordu187.   Sadrazam S. Halim Paşa 

sadece Talat, Enver ve Halil Beyleri yanına çağırarak, Almanya ile ittifak meselesini 

görüşür. Hepsi şu kanaatte idi ki: “mevcudiyetini muhafaza edebilmesi için 

Türkiye’nin böyle bir Avrupa devleti ile ittifak etmesi elzemdi ve her yönüyle gelişmiş 

bir devletin yardımı ile kendi mevcudiyetini ve terakkisini temin edebilirdi.” 

Sadrazam meselenin gizli tutulmasını istemiştir188. Alman elçisi ve Sadrazam Sait 

Halim Paşa arasındaki görüşmeler 2 Ağustos’ta sonuçlandı. Anlaşma bazı kabine 

üyelerinden gizli tutulmuştur. Bahriye Nazırı Cemal Paşaya sonradan bildirilmiştir. 

Maliye Nazırı Cavid Beye haber verilmemiştir. Kabine üyesi dışında ilk kez İttifak 

metnini gören kişi H.C. Yalçın’dır189.   

8 maddelik İttifak metninde, iki tarafın Avusturya-Sırp savaşında tarafsız 

kalacakları, Rusya’nın Avusturya’ya savaş açması ve Almanya’nın da savaşa 

katılması zorunlu hale gelirse, bu durumun Türkiye’nin savaşa girmesi için bir sebep 

oluşturacağı ve Türkiye’deki Alman Askerî Heyetine ordunun sevk ve idaresinde 

önemli görevler verileceği belirtilmiştir.  

İtilaf Devletleri bu anlaşmayı ne zaman öğrendiler? Bu konuda bir fikir birliği 

yoktur. Kayzer 4 Ağustos’ta Berlin’deki Yunan elçisine Osmanlı ile bir bağlaşma 

imzaladığını ve Akdeniz’deki Alman savaş gemilerinin Osmanlı donanmasına 

                                                 
186 Trumpener, a.g.e., p.14-16. Weber, a.g.e, s.63. Kayzer Alman elçisinin ittifakı beğenmeyen 
notasına 22 Temmuz 1914’te şunu diyordu: “Balkanlarda Avusturya için Slavlara hücum etmeye 
hazır her silahın kazanılması mevzu bahistir.”, Y. H. Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, C.3, K.1, Ankara, 
TTK Yay., 1953, s.70. 
187 F. Fischer, Germany’s Aims in the First World War, New York, W.W. Norton Company, 1967, 
s.84; Jackh, a.g.e., p.16-17.  
188 Talat Paşa’nın Hatıraları, s. 31-32. 
189 H.C. Yalçın, Siyasal Anılar, Haz. R. Mutluay, İstanbul, Türkiye İş Bankası Yay., 1976, s.214 ve 
231; L. von Sanders, Eylül başında Alman elçisinden İttifak metninin Alman Askerî Heyeti dışındaki 
maddeler hakkında bilgi almak istediğinde Elçi, 5 Eylül tarihli cevabında bilgi vermeyi reddetmiştir. 
Sanders, a.g.e., s.38. Anlaşma metni için bkz. Jackh, a.g.e., p.19-20; Hurewitz, a.g.e., Vol.2, p.1-2. 
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katılacağını söylemiştir190. Buna göre, İtilaf Devletlerin Yunanistan ile sıkı 

ilişkilerine rağmen bundan haberdar olmamaları ilginçtir. Belki de Kayzer böyle bir 

şey söylememiştir. L. Bruce Fulton’a göre, bu ittifakın imzalandığı 9 Ağustos’ta 

Paris’te öğrenilince İtilaf Devletleri var güçleriyle Osmanlı tarafsızlığını devam 

ettirmeye çalıştılar191. Gelişmeler bu bilgiyi de geçersiz kılıyor. İstihbarat 

çalışmasına dayanan eseriyle en uygun olan bilgi Yigal’ın olmalıdır. Tespitine göre, 

23 Ekim 1914’te İstanbul’daki Fransız elçisi, İngiliz Elçisine Türkiye ve Almanya 

arasında gizli bir anlaşmanın var olduğunu haber vermişti192.  

H.C. Yalçın’a göre, İttifak anlaşması, Alman diplomasisinin bir becerisi veya 

Türklerin itibarından değil, İngiliz ve Fransız diplomasisinin beceriksizliğinin ve 

yanlış hesaplarının bir ürünüydü193. 

İttifak anlaşmasının imzalandığının ertesi günü Bab-ı Ali seferberliğini ve 

tarafsızlığını ilan etti. S.Halim Paşa, 3 Ağustos’ta Wangenheim’e seferberliğin 

tamamlanmaması ve Bulgarların tutumunun belirsizliği nedenleriyle açık bir eyleme 

karşı olduğunu bildiriyordu194. Öyle ki, 3 Ağustos’ta Enver Paşa ve Sanders 

İstanbul’da bulunan telsizle donatılmış 3 değerli Rus gemisini ele geçirmek için 

hemen Rusya’ya savaş açmak istemişler ama Sadrazam seferberliğin henüz 

tamamlanmadığı gerekçesiyle bunun önüne geçmişti. Alman elçisi de Sanders’e 

beklemesini söylemiştir195. 

Alman Dışişleri Osmanlı ittifakının değeri hakkında ciddi şüphelere sahip ise 

de, neredeyse ordunun tüm yüksek kademesi ve politik figürler nihai zafer için 

mücadelede gerekli bir ortak olarak Osmanlılarla ilgilenmişlerdir. Genellikle iddia 

edilir ki, Almanların Fransa’yı işgali iyi gittiği sıralarda aktif bir Osmanlı yardımıyla 

ilgilenmediler. Böyle bir sonuç yanlıştır. Hem Rusya hem de İngiltere’ye karşı 

Osmanlı askerî yardımı savaştan önceki bir haftadan çok önce istenmişti. Her ne 

                                                 
190 Edmund Dane, British Campaigns in the Nearer East 1914-1918, Vol.I, London, Hodder & 
Stoughton, 1917, p.18. 
191 L. B. Fulton, “Fransa ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu”, Osmanlı İmparatorluğunun Sonu 
ve Büyük Güçler, Ed. M. Kent, Çev. A. Fethi, İstanbul, TVYY, 1999, s.186. Bayur da Fransızların 8 
Ağustos’ta bir Alman-Osmanlı anlaşması imzalandığını öğrendiklerini nakletmektedir. Bayur, a.g.e., 
C.3, K.1, s.144. 
192 Sheffy Yigal, British Military Intelligence in the Palestine Campaign, 1914–1918, London, 
Portland & F. Cass, 1998, p.91. 
193 H.C. Yalçın, a.g.e., s.215. 
194 Trumpener, a.g.e., p.23. 
195 Alman elçisi Wangenheim’in Dışişlerine 3 Ağustos tarihli telgrafı. Jackh, a.g.e., p.22. 
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kadar Alman generalleri ve Dışişleri Türklerin Üçlü İttifak grubuna katılmasının 

sağlanması hususunda tereddüt içinde olsa da, iki cepheli savaş gerçeği ile 

karşılaşmaları ve Türklerden gelen ittifak teklifi üzerine, hem Moltke hem de Alman 

Dışişlerinin Ağustos’un ilk günü boyunca önceki çekincelerini terk ettiler ve 

Rusya’ya karşı acil Osmanlı yardımını istediler. Hatta 2 Ağustos 1914 tarihli Alman-

Türk anlaşması biçimsel olarak sadece Rusya’ya yöneltilmişti. Bundan başka Moltke 

5 Ağustos’ta İngiltere ve Fransa’ya karşı acil Osmanlı yardımını talep etmeye 

başlamıştı. İngiliz-Alman çatışmasında, İngiltere’nin Orta Doğudaki sömürgelerine 

karşı askerî operasyonlara girişmek konusu Almanya’da uzun bir zaman tartışılmıştı. 

Fakat Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman Berlin’in elinde tutarlı bir eylem planı 

olduğu hakkında bir kanıt yoktur. Ne İstanbul’daki Alman elçiliği ve Dışişleri 

arasındaki yazışmalar ne de Sanders’in Askerî Heyeti ve Alman Genelkurmayı 

arasındaki yazışmalar önemli bilgiler içerir196.  

Üçlü İtilafa karşı Alman-Osmanlı eylemi için bilinen ilk plan, 1 Ağustos’ta 

Almanya Rusya’ya savaş ilan ettiği gün, Enver, Sanders ve Wangenheim arasındaki 

sözlü bir anlaşmadan oluşuyor. Alman elçiliğindeki toplantıda varılan karara göre, 

Türkler Kafkasya sınırında temel olarak savunmada kalacak, kara güçlerinin 

çoğunluğu Rusya’ya karşı ya da gerekirse Yunanistan’a karşı operasyonlarda 

Bulgarlarla birleşmek üzere Trakya’da toplanacaktı197.  

Savaş başında Maliye Nazırı Cavit Beye göre, 3 Ağustos 1914’te devletin 

sadece hazır para olarak hazinesinde 92.000 lira vardı. Bu şartlarda ne Almanya ve 

Avusturya ne de İngiltere ve Fransa’dan borç alınması imkânsız olduğu için var olan 

parayla idare edilmeye çalışılıyordu198.  

3 Ağustos 1914’te bir irade ile daha normal yasama süresi bitmediği halde, 

Meclis-i Mebusan’ın Kasım 1914 başına kadar tatilini bildiren İrade Meclis Başkanı 

Reisi Halil Bey tarafından okunmuştur199. 29 Ekim’de Karadeniz Olayı meydana 

geldiğine göre tatilin Kasım başına kadar olması ilginç bir öngörüdür. Aynı İrade 

Ayan meclisinde de okunmuştur.  

                                                 
196 Trumpener, a.g.e., p.21-22. 
197 Trumpener, a.g.e., p.23. 
198 Harp Kabinelerinin İsticvabı, s.82. 
199 Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, D:3, C:1, İ:47, s.662. 
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2 Ağustos 1914 anlaşmasından sonra savaş grubu ile tarafsız grup* arasında 

hem kabine hem de İTC içinde bir mücadele vardı. Seferberliğin ilk haftasında 

eksikliklerden dolayı savaş lafı edilmesine karşı çıkan subaylara da “savaş 

aleyhtarlığı” yapmamaları için uyarılar gelmiştir. Örneğin K. Karabekir Osmanlı 

Genelkurmayı İstihbarat Şubesi’nde görevli iken Dâhiliye Nezareti Matbuat Umum 

Müdürü Hikmet Beye Tanin gazetesini – gazete H.C. Yalçın Beyden satın alınmıştı 

ve iktidardaki İTC’nin ve dolayısıyla devletin yarı resmi yayın organıydı- savaş 

taraftarlığı yaptığı yönünde eleştirdiğinde “Genel Merkez, Hükümet daha doğrusu 

Talat Beyde savaş eğilimleri vardır. Tanin’in yayını da ondan ilham almaktadır”200 

cevabını almış ve bu konuda susmak zorunda kalmıştı.  

Tarafsızların bakış açısına göre, savaş Türkiye’nin varlığı ve bağımsızlığını 

koruması için iyi bir fırsattı. Savaş halindeki biri iyi hazırlanmış bir Türkiye’ye 

saldırmak istemeyecek ve bütün şartlar altında onun tarafsızlığını arayacaktı. Bu 

şartlara göre, Türkiye silahlara başvurmadan bağımsızlığını ve hükümranlığını tekrar 

ele geçirmek için en uygun fırsata sahipti. Kapitülasyonların 9 Eylül 1914’te 

kaldırılması üzerine İtilaf Devletlerinin yumuşak protestosu bu politikanın 

geçerliliğini göstermekteydi201.  

Ağustos ve Eylül boyunca savaş taraftarlarının liderlik ettiği Enver Paşanın 

konumu henüz zayıftı. Savunmada kalan bu grup tarafsızlara tavizler vermeye 

zorlandı. Alman ittifakı 4 İttihatçı tarafından Kabinenin diğer üyelerine danışılmadan 

yapılmıştı. Ama İtilaf Devletlerinden biriyle anlaşmaya varmanın başarısızlığı 

üzerine ılımlılar Almanya ile anlaşmaya yine karşıydılar. Prensipte değil ama 

Türkiye tarafından yapılan görüşmelerin uygun olmayan koşulları yüzünden, Balkan 

savaşlarının bıraktığı felaket yüzünden başka bir savaşa hatta daha büyük ve 

yoğunluktaki bir savaşa hazırlıksızdılar202. S. Halim Paşa, anlaşmanın 2. maddesinin 

                                                 
* Tarafsız gruptan kast edilen şey hemen savaşa girmeye karşı olup bir süre –hatta uzun bir süre- 
beklemeyi istemiş olanlardır.  
200 Sabis, a.g.e., C.1, s.206; Kazım Karabekir, Birinci Dünya Harbine Nasıl Girdik?, Haz. Faruk 
Özerengin, İstanbul, Emre Yay., 2000, s.184.  
201 A.E. Yalman, Turkey in the World War, London, Yale University Press, 1930, p.73; A.E. 
Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, C.1, İstanbul, 1970, s.217. 
202 Yalman, Turkey in the World War, p.63.  
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ifade ettiği hususlara dayanarak Batılı devletlerin işe müdahalesi halinde Türkiye’nin 

savaşa girmesi için bir neden oluşturmadığı yorumunu çıkarıyordu203.    

Tarafsız grubun konumu, İngiltere’nin Almanya’ya 4 Ağustos’ta savaş ilan 

ettiği zaman güçlenmişti. Berlin ile ittifak imzalanırken İttihatçılar İngiltere’nin bir 

dünya savaşına karışacağını görememişlerdi. Asıl Rusya ile Avrupa’da sınırlı bir 

savaşı düşünüyorlardı. İngiltere’nin savaşa girmesiyle, savaşa girme konusunda 

herhangi bir yükümlülükten kurtulduklarını düşündüler. Bu yüzden Kabine, ülkeyi 

savaş dışı tutmak, kapitülasyonları kaldırmak ve Türkiye’nin toprak bütünlüğünü 

garanti etmek konularında Cavid Beyi İtilaf elçilerine sunmak için görevlendirdi204.  

Bu stratejinin bir parçası olarak, Enver Paşa Rusya askerî ataşesi General 

Leontiyev’le 5 Ağustos’ta görüşerek İtilaf Devletlerine bir anlaşma önerdi ve bir iyi 

niyet gösterisi olarak Kafkas sınırından Türk askerlerinin çekilmesini önerdi. 

Seferberliğin Rusya’ya karşı olmadığını ama Türkiye’yi hazırlıksız yakalamak 

isteyen Balkan devletlerine karşı bir tedbir olduğunu açıkladı. Bundan başka, 

Avusturya’ya karşı diğer Balkan ülkelerine yardıma hazırlandığını, İttifak 

devletlerine karşı Türkiye’yi içine alacak bir Balkan Birliğinin kurulmasını, eğer 

Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan başka topraklar elde ederlerse işgal edilen Ege 

adaları ve Trakya’nın bir bölümünün Türkiye’ye verilmesini de ekledi205. Enver Paşa 

bu görüşmelerden Alman elçisini de haberdar etmiştir. Rus elçisi Giers, Dışişlerine 

bu teklifin hemen kabul edilmesini, İngiltere ve Fransa’ya danışmaya gerek 

olmadığını, aksi halde olumsuz cevabın Türkiye’yi Almanya’nın kucağına atacağını 

bildirmiştir206. Ertesi gün gelen cevapta, Rusya’nın Türkiye’den korkmadığını, Rusya 

aleyhine tutum takındıkları takdirde Anadolu’nun tehlikeye düşeceğini, diğer İtilaf 

                                                 
203 A.İzzet Paşa, a.g.e., s.189; Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim veGeçirdiklerim, s.214.  
204 Maliye Nazırı Cavid Beyin Notları, Tanin, 22 Ekim 1944; Halil Menteşe, Cumhuriyet, 10 Kasım 
1946. 
205 E.E. Adamof, Sovyet Devlet Arşivi Gizli Belgelerinde Anadolu’nun Taksimi Planı, Çev. 
Hüseyin Rahmi, İstanbul, Belge Yay., 1972, s.97; A.N. Kurat, Rusya Tarihi, Ankara, TTK Yay., 
1987, s.417-418. Kansu’ya göre, bu teklifi öğrenen Alman Elçisi durumu İmparatoruna bildirmiş ve 
Almanlarca bir oldu bittiye gerek duyulmuştu. Goben ve Breslav’ın Çanakkale’ye gelmeleri bu oldu 
bittinin bir parçası imiş. Şüphesiz Kansu bu konuda bir yanılgı içindedir ki, gelişmelerden de bu 
görülecektir. S.N. Kansu, İki Devrin Perde Arkası, İstanbul, Ararat Yay., 1969, s.127. 
206 Adamof, a.g.e., s.98-101. 
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Devletleriyle birlikte Türkiye’nin kaderini ellerinde bulundurduklarını belirten 

tehditler yer alıyordu 207.   

Trumpener, Enver Paşanın Rusya’ya önerisi ile görüşmeleri hakkında Alman 

elçisini “bilgilendirme”sini samimi olmamakla suçlar208. Oysa ki Giers, Türkiye’yi 

içine alacak bir Balkan Birliğinin Boğazlara sahip olmalarını mümkün kılacağı ana 

kadar bu birliğin kendileri için faydalı olacağını belirtmişti. Boğazları elde etme 

konusuna değinen Rus elçisinin samimiyetsizliği Almanya ile ittifak imzaladıktan 

sonra Rusya’ya yukarıdaki tekliflerde bulunan Enver Paşanınkinden az değildir. 

Enver Paşa niçin Ruslara ittifak önermişti? İlk akla gelen şey, Rusları oyalamak, 

seferberliği tamamlamak ve orduyu donatmak için zaman kazanmak ve 

Çanakkale’ye yönelen Goben ve Breslav’ın boğazı geçmeleri halinde Rusların 

endişeye kapılmalarını önlemek içindir209. Ayrıca Enver Paşanın bu girişimi 

içtenlikle yaptığını da dikkate almak gerekir210. Enver Paşanın bu davranışını 

Churchill şöyle yorumlar:  Enver İngiliz takibi altındaki Goben ve Breslav’ın 

kurtulup Türkiye’ye ulaşabileceklerini ummamış ve Karadeniz egemenliğini ele 

geçirmek ümidini kaybetmişti. Bu endişeden dolayı teklif yapılmıştı211.  

Belki Enver Paşa “samimi” değildi. Rusya’nın yapılan teklifi kabul 

etmeyeceğini, bunun da tarafsızların konumunu zayıflatacağını ve savaş grubunun 

elini güçlendireceğini zaten hesaplamıştı. Rusya’nın cevabı, Enver Paşaya 

Kabinedeki arkadaşlarına “size söylemiştim” demek imkânı verecekti. Rusya ise 

fedakârlık gerektirmeden mümkün olduğu kadar Türkiye’yi tarafsız tutmaktan mutlu 

idi ve tehditlerin yeterli olacağına inanmıştı212. Fransa yanlısı Cemal Paşa, 

Fransa’da Almanlara karşı Fransa ile ittifak önermiş ve karşılığında Ege adaları 

meselesinde yardım istemiştir. Aldığı cevap kesin ret değilse de baştan savma 

olmuştur213. A. İzzet Paşaya göre, Türkiye’nin durumu “evlenme ümidiyle sözlü bir 

                                                 
207 Bayur, a.g.e., C.3, K.1, s.137-138. 
208 Trumpener, a.g.e., p.25. Hacipoğlu’na göre bu girişim, kabinedeki tarafsız grubunu tatmin etmek 
için yapıldığı biçiminde yorumlanabilir. D. Hacipoğlu, Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya 
Savaşına Girişi, İstanbul, İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığı Matbaa Müdürlüğü, 2003, s.61 
209 E.Z. Karal, Osmanlı Tarihi, C.IX, Ankara, TTK. Yay., 1996, s.383. 
210 Bayur, a.g.e, C.3, K.1, s.134-135. 
211 Churchill, a.g.e., p.437. 
212 Feroz Ahmad, “Ottoman Armed Neutrality and Intervention August-November 1914”, Studies on 
Ottoman Diplomatic History, Vol.4, İstanbul, The Isis Press, 1999, p.57. 
213 Cemal Paşa, a.g.e., s.135-141.  
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vaad bile alınmadan teslimiyet gösteren bir kadının durumuna yakın” bir durum 

idi214.  

Osmanlılar 2 Ağustos’ta Almanya ile anlaşma yapmasına rağmen niçin diğer 

ülkelerle ittifak görüşmelerine girdi? Osmanlı hükümeti askerî hazırlıklarını 

tamamlamak ve gerekli zamanı kazanmak zorundaydı. Cemal Paşaya göre, Almanya 

ile ittifak yapıldığının anlaşılmaması için İtilaf Devletleriyle görüşmelere 

girişilmişti215. Trumpener’e göre de, bu teklifler, Osmanlı kuvvetlerinin Trakya’da 

konuşlanması için kusursuz örtülü bir hikâye sağlamıştı216. Kress de, Osmanlıların 

İstanbul’daki İtilaf elçilerine karşı 3 ay boyunca gerçek niyetlerini gizlemeyi 

başarmalarının “Şark diplomasisinin bir şaheseri” olduğuna inanıyordu217. 

Cebesoy’a göre de, Osmanlı Devleti’nin coğrafi ve siyasi durumu silahlı bir 

tarafsızlığa uygun olmadığı için Almanya’nın yanında savaşa girmesi daha iyi ve 

savaş sonrası için de daha az zararlı olacaktı. İtilaf Devletleri ile yapılan görüşmeler 

gerekli birer “siyasal süs” olarak görülmeliydi218. 

Rusya’nın olumsuz cevabı Alman gemilerinin İstanbul’a geldiği zamana 

rastladı. Bu olay, Türkiye’nin tarafsızlığına zarar verdi ve Almanya’nın yanında 

zamansız bir savaşa girmesine yardım etti. Fakat bu olayın oluşmasına İngiltere de 

bir şekilde yardımcı olmuştu. Birkaç gün önce İngilizler Türk donanması için inşa 

edilen ve değeri yaklaşık 7,5 milyon altın lira olan Sultan Osman ve Reşadiye adı 

verilen 2 savaş gemisine 31 Temmuz’da el koymuştu219. Bu haber, Türk-İngiliz 

ilişkileri üzerinde çok zararlı bir etki yarattı. Türkiye açısından sipariş verilen 2 

geminin, Ege denizinde Yunanistan’a karşı Türkiye lehine güçler dengesini 

değiştirmesi umuluyordu. İki Türk gemisine el konulması üzerine, basında anti-

                                                 
214 A. İzzet Paşa, a.g.e., s.167. 
215 P. Renouvin, a.g.e., s.209. 
216 Trumpener, a.g.e., p.25. 
217 Kress von Kressenstein, Türklerle Beraber Süveyş Kanalına, Çev. Mazhar Besim Özalpsan, 
İstanbul, Askerî Matbaa, 1943, s.7. Kress’in anılarının çok kısa bir özeti için bkz. Kress von 
Kressenstein, “Sina Çölünde Türkler”, Çev. Osman Özdeş, Hayat Tarih Mecmuası, S.9, 1 Ekim 
1966, 26-31.  
218 Ali Fuat Cebesoy, Birüssebi-Gazze Meydan Muharebesi ve Yirminci Kolordu, İstanbul, Askerî 
Matbaa, 1938, s.4. 
219 Y.H. Bayur, a.g.e., C.3, K.1, s.74; W.S. Churchill, a.g.e., p.437. Churchill hatıralarında kendisinin 
bu konuda inisiyatifi ele aldığını yazıyor. 29 Temmuz’da Churchill bu kararı vermiş ve 31 
Temmuz’daki Kabine toplantısında bu karar onaylanmıştı. Savaş boyunca Sultan Osman Agincourt, 
Reşadiye Erin adıyla İngiliz donanmasında görev yaptı. Savaş sonunda da İngiliz mülkiyetinde kaldı. 
Gilbert, a.g.e., p.192. 
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İngiliz öfke zirveye çıkmıştı220.  Savaş grubunun da bu durumu kendi lehine daha 

fazla sömürmeye çalışması doğaldı. 

İngilizler, Türkiye kesin tarafsızlığını muhafaza ettiği sürece savaş sonunda 

bu gemilerin iade edileceğini söylemiştir221. Bundan başka, el konulan gemiler için 

taksitle ödeme planı sunulmuştu. Günde 1000 sterlin olmak üzere her hafta ödeme. 

Ama bu ödeme Türkler savaşta tarafsız kaldığı sürece devam edecekti222. 

Trumpener’e göre, şimdiye kadar sanıldığının aksine, İngiltere’nin 2 Osmanlı 

gemisine el koymasını gerektirecek bazı gelişmeler vardı. 1 Ağustos’ta Enver ve 

Talat, Sultan Osman gemisinin Alman limanlarına yönelmesini teklif etmiş ve bu 

teklif hemen Berlin tarafından kabul edilmişti223. Yine, 1 Ağustos’ta Sanders ve 

Alman elçisinin Enver Paşa ile yaptıkları görüşmeden sonra Goben’in Boğazlara 

yönelmesini istemişlerdi. Berlin’e gönderdikleri mesajlarda, Karadeniz’deki Osmanlı 

donanmasının gücünü büyük oranda arttıracağını, özellikle de Karadeniz’de 

gelecekteki askerî operasyonlar için hareket serbestîsinin önemli olduğunu 

vurgulamışlardı. Bu isteklerin bir sonucu olarak Alman Amiralliği 3–4 Ağustos’ta 

Souchon’a “derhal” gemileri boğazlara götürmesi emredildi224. 4 Ağustos’ta Alman 

elçisi Alman Dışişlerine Alman ve Avusturya savaş gemilerinin Çanakkale 

Boğazından geçmesi için emir verdiğini bildiriyordu225. Bu arada Talat Paşa, 

Amerikan elçisinin gemilerin “gelişinin önceden tespit edilmiş olduğu” yolundaki 

sözünün doğru olmadığını söylemesi bu bilgilerle çelişmektedir226.  

Başlangıçta Kabine “Romanya ve Bulgaristan’ın belirsiz davranışı” nedeniyle 

Alman gemilerinin Boğaza girme iznini ret etti ve 4 Ağustos’ta bunu Wangenheim’a 

bildirdi. Daha sonra İttihatçılar İttifak metninde değişiklik istemeye ve Almanya’dan 

                                                 
220 Yunus Nadi, “Hazar Lanet” Tasviriefkar, 7 Ağustos 1914, No.1161; “Sultan Osman”, Tanin, 7 
Ağustos 1914, No.2020; “İngiltere’nin Son Hareketi”, Tanin, 11 Ağustos 1914, No.2024.  
221 İngiliz Mavi Kitabı’ndan naklen Ahmet İzzet Paşa, a.g.e., s.340-341. 
222 Gilbert, a.g.e., p.196. Bu hesaba göre, 20 ay 20 sürecek bir ödeme takvimi sunuluyordu. Bu da 
Osmanlı Devletini savaştan uzak tutmak ve İttifak grubunu yenmek için yeterli bir süre olacaktı. Oysa 
ki Almanlar daha fazlasını yani Goben ve Breslav’ı veriyordu.   
223 Trumpener, a.g.e., p.24. Bu iki Alman gemisinden başka, Avusturya-Macaristan donanması da 
İstanbul’a istenmiş ama Avusturya buna razı olmamıştı. J. Pomiankowiski, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Çöküşü, Çev. K. Turan, İstanbul, Kayıhan yayınevi, 1990, s.68. Weber’e göre, 
S. Halim Paşa Avusturya gemilerinin çoğunluğunun İstanbul’a gönderileceği haberine çok sevinmiş 
ve bu gemiler varır varmaz tarafsızlığı terk edeceklerini söylemişti. Weber, a.g.e., p.66-67.  
224 Trumpener, a.g.e., p.26. 
225 Jackh, a.g.e., p.23. 
226 Talat Paşa’nın Anıları, s.33. 
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iyi şartlar koparmak için durumdan yararlanmaya çalıştıkları anlaşılıyor. 6 

Ağustos’ta Sadrazam Alman elçisine  “hem Amiral Souchon’un gemilerine ve hem de 

diğer Avusturya savaş gemilerine Boğazları açmayı Kabinenin ‘birleşmiş olarak’ 

kabul ettiğini, bununla birlikte Osmanlı Devleti’nin kesinlikle tarafsız konumunu 

koruyacağını…” bildirdi. Daha sonra Sadrazam güvence içeren 6 maddelik bir 

taslağı Almanya’nın kabul etmesini istedi. Bunlar, Almanya’nın kapitülasyonların 

kaldırılmasına ve Osmanlı Devleti’nin Bulgaristan ve Romanya ile yapacağı 

görüşmeler ile ele geçirilecek topraklar hakkında Bulgaristan ile Osmanlı lehine bir 

anlaşmaya yardımcı olması, savaşta işgal edilecek Osmanlı toprakları geri alınmadan 

Almanya’nın barış yapmaması, Yunanistan savaşa girer ve mağlup olursa Ege 

adalarının Türkiye’ye verilmesine çalışması, Rusya Müslümanlarıyla doğrudan 

iletişim kurabilmek için Türkiye’nin doğu sınırında küçük bir düzeltme sağlanması 

ve savaş sonunda Osmanlıların uygun bir savaş tazminatı almasının sağlaması idi. 

Alman elçisi tereddüt etmedi ve 6 Ağustos 1914’te teklifleri hemen yazılı olarak 

kabul etti. Sonradan Berlin de elçinin kararını uygun bularak yazılı olarak 

onayladı227. Bu 6 madde Osmanlıların savaştan beklentilerini tanımlayan gerçeğe en 

yakın belgeydi228. İkinci madde hariç, sadece savaşı kazanabilirlerse 

gerçekleşebilecek olan taleplerdi. 

Ernest Jackh 6 Ağustos 1914’te Alman Dışişlerine sunduğu raporda, 

Türkiye’nin gelecekteki askerî rolünün Alman cephelerinden Rus, İngiliz ve Fransız 

birliklerinin Kafkasya, Çanakkale, Irak ve Mısır cephelerine çekmek olduğunu ve 

bunun da yaklaşık 1 milyon asker olacağını eklemişti229.  

Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra Osmanlı Hükümeti 7 Ağustos 

1914’ten itibaren basına sansür koymuş, basın da Dâhiliye Nezareti Matbuat Umum 

Müdürlüğü’nün belirlediği esaslar çerçevesinde yayın yapmak zorunda kalmıştır230. 

Savaş döneminde aynı tedbiri diğer ülkelerde uygulamıştı.  

                                                 
227 Trumpener, a.g.e, p.28-29. 
228 E.J. Erickson, Size Ölmeyi Emrediyorum! Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu, Çev: 
Tanju Akad, İstanbul, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2003, s.48. 
229 Jackh, a.g.e., p.122. 
230 25 Temmuz 1330 tarihli Tanin, No.2020; İkdam, No.6272 ve Tasviriefkar, No.1161. 
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10 Ağustos 1914’te, tarafsız Türkiye için iki Alman geminin231 zamansız 

varması çok büyük bir sıkıntıydı ve Cavid Beyin dediği gibi, Türkiye’nin 

tarafsızlığını bu derece de ihlal edecek başka bir olay olamazdı. Olay hakkındaki 

Kabine toplantısında genel bir kanı vardı ki, Almanlar mümkün olduğu kadar 

Türkiye’yi savaşa sokmak için elinden geleni yapıyorlardı. Kabinenin tarafsız yanlısı 

grubuna göre, Almanlar ittifak anlaşmasıyla “arkadaşının evine girmek” hakkının 

olduğunu sanıyorlardı232.  

Kabine ülkenin tarafsızlığını korumak için Alman gemilerinin silahlarını 

teslim etmesine karar verdi. Alman elçisi de hemen kabine toplantısına davet edildi. 

Elçi son derece kızgındı ve Türkiye istediği için geldiklerini ve silahlarını teslim 

etmeyeceklerini söyledikten sonra eğer Türkiye bunu yaparsa Rusya ile anlaşarak 

Türkiye’yi böleceklerini söyleyecek kadar ileri gitmişti. Ama bunlar Kabineyi 

etkilememiş ve kararında ısrar etmiştir. Bir uzlaşma olarak gemilerin Türkiye’ye 

satılması konusu gündeme geldi. Sonunda elçi gemilerin satılması konusunu Berlin’e 

sormaya karar verdi. Cavid’e göre, Türkiye’yi bir oldu bittiyle karşı karşıya 

bıraktığından beri bu olayda Almanya’ya karşı avantaj elde edilmişti. Şimdi, 

kendileri de bir misilleme yapmıştı. Basına gemilerin 80 milyon marka yani 5 milyon 

altın liraya yakın satın alındığı bildirildi.  Satın alma düşüncesi Halil Beyden 

gelmiştir233. Aydemir’in dediği gibi, daha İttifak metninin imzalanmasının 9. 

gününde, Almanya, Türkiye’nin tarihî düşmanı Rusya ile birleşip Osmanlı Devleti’ni 

paylaşmaktan söz edebiliyordu. Oysa ki 2 Ağustos tarihli İttifak anlaşması ve 6 

Ağustos tarihli ek mektupta net ifade olmamasına rağmen Almanya’nın Rusya’ya 

karşı Türkiye’yi koruyacağı ifade edilmişti234.   

Gemilere Yavuz ve Midilli adı verildi. Her iki isim Türk niyet ve umutlarının 

-Yavuz Mısır Seferi, Midilli Ege adaları için-  birer sembolüydü. İki geminin satın 

alındığının duyurulması halka moral açısından büyük bir reklâm oldu ve hükümet 

                                                 
231 Bu gemilerin Sadrazama ve Kabineye danışılmadan Enver Paşa’nın emriyle Çanakkale Boğazından 
içeri alınmasını sağlayan Kress’in girişimi için bkz. Kressenstein, a.g.e., s.9-10. 
232 Maliye Nazırı Cavid Beyin Notları, Tanin, 17 Ocak 1944.  
233 Talat Paşa’nın Anıları, s.35, Maliye Nazırı Cavid Beyin Notları, Tanin, 17-18 Ekim 1944; 
Menteşe, Cumhuriyet, 9 Kasım 1946, Cemal Paşa, a.g.e., 159-160; Trumpener, a.g.e., p.31; 29 
Temmuz 1330 tarihli Tanin, No.2024; İkdam, No.6276 ve Tasviriefkar, No.1165. 
234 Ş. S. Aydemir, Makedonya’dan Ortaasya’ya Enver Paşa, C.2, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1976, 
s.537. 
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Karadeniz’de deniz üstünlüğünü elde ettiğini düşündü235. Gemiler yasal olarak 

Osmanlılara ait iken mürettebat ve komutanı Alman kaldı. Alman gemilerinin 

İstanbul’a gelmesi donanmanın ıslahı için İstanbul’da bulunan İngiliz Amiral 

Limpus’un konumunu dayanılmaz hale getirdi ve 20 Eylülde İngiliz Deniz Heyeti 

ayrılmak zorunda kaldı.  

Ağustos 1914 ortasında Osmanlı Devleti’ne karşı İngiliz politikası şuydu: 

Osmanlılarla herhangi bir sorunu provake etmemek ve onları tarafsız kılmak236. 

Fakat diğer yandan da tehditten de geri kalmıyordu. Grey 15 Ağustos 1914’te 

İstanbul elçiliğine yazdığı yazıda, eğer Türkiye Almanya ve Avusturya’nın yanında 

yer alır ve yenilirlerse Anadolu’nun ellerinden alınması konusunda sorumlu 

olmayacaklarını bildiriyordu237.  

Almanların Türk donanmasını kontrolü şüphesiz ki İstanbul’daki konumlarını 

güçlendirdi. Bundan sonra Almanlar Türkiye’nin savaşa hemen girmesi için teşvik ve 

kışkırtmalara hız vermişlerdir238.  

Bab-ı Ali’nin hesaplarında Bulgaristan’ın tavrı önemli bir yer tuttuğundan ve 

İstanbul’daki Bulgar elçisi Tochef’le bir ilerleme sağlanmadığından dolayı 

Bulgarlarla anlaşmaya varmak için Sofya’ya bir ziyarete karar verildi. Romanya ile 

bir ittifak görüşmesi için de Yunanistan’la görüşmeleri bir aracı olarak kullandılar. 

İttihatçılar, kesinlikle Bulgaristan’ı karşı cephede görmek istemediklerinden savaşa 

girmemeye kararlıydılar. Bu yüzden Talat ve Halil Beyler 16 Ağustos 1914’te 

Sofya’ya gittiler239. Bulgarlarla bir anlaşmaya varıldı ise de, Cavid Beye göre, 

Bulgarlar anlaşma ile hiçbir şey vaat etmeyip üstlenmediği gibi, manevra 

kabiliyetlerini de koruyorlardı240. Yapılan görüşmeler Romanya’nın savaşın sonuna 

kadar tarafsız kalacağını gösteriyordu. Talat Paşa Yunanlılarla görüşmenin içeriğini 

vermiyor sadece anlaşma imkânı olmadı diyor241. Marn Savaşından önce, bu sırada 

Sofya’da ataşemiliter olan Mustafa Kemal Bulgarların anlaşmaya 

yanaşmayacaklarını, savaşın uzun süreceğini, bunun için acele edilmemesini, 

                                                 
235 Menteşe, Cumhuriyet, 19 Kasım 1946. 
236 Heller, a.g.e., p.137. 
237 Grey, a.g.e., Vol:II, p.173. 
238 Maliye Nazırı Cavid Beyin Notları, Tanin, 18 Ekim 1944. 
239 Talat Paşa’nın Anıları, s.35; Menteşe, Cumhuriyet, 22-23 Kasım 1946.  
240 Maliye Nazırı Cavid Beyin Notları, Tanin, 26 Ekim 1944. 
241 Talat Paşa’nın Anıları, s.36. 
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Fransa’nın güneyde bulunan asıl kuvvetlerinin durumu düzeltebileceklerini 

savunmuştu242. 

Daha önce, 11 Ağustos 1914’te Sadrazam Atina’daki elçimiz G. Kemali 

Söylemezoğlu’na Adalar hakkındaki ön şartları şöyle sıralamıştı: Limni, Midilli, 

Sakız ve Sisam adaları Osmanlı hükümranlığına geri verilecektir. Bunlar Padişah 

tarafından atanacak bir Hıristiyan vali tarafından idare edilecekler ve tam bir idarî 

özerklikten yararlanacaktı243. Bükreş’te görüşmeler sırasında Yunanlıların önerisi, 

“Adalar Yunanistan’a verilsin, Padişah oraya bir Yunanlı vali tayin etsin” olmuştur. 

Yunanlıların cevabı bir anlaşma elde etme imkânını ortadan kaldırmıştı244.  

Bu dönemde, İstanbul’daki hem Alman elçisi hem de Avusturya elçisi 

ülkelerinden gönderilen Osmanlı Devleti’nin savaşa sokulması için ısrarlı 

tekliflerden mutlu değillerdi. İkisi de, Osmanlı seferberliğinin bitmemesi, Bulgarlarla 

yavaş giden görüşmeleri bildiklerinden bunu başkentlerine anlatmaya çalışıyorlardı. 

Sanders ise, Rusya “kesinlikle yenilmeden” Türklerin savaşa girmeyeceğini 

söylüyordu. Ona göre, eğer Osmanlı ordusunun seferberliği uzun tutulursa para ve 

yiyecek yönünden zarar görecekti. İstanbul’daki atmosferin Alman subaylarının 

hizmete devamını çekilmez kıldığını söylüyordu245.   

Goben ve Breslav olayı İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında bir savaş 

tehlikesi yaratabilirdi. Bu iki gemi Marmara denizindeydi ve İngiliz donanması da 

Çanakkale Boğazını bloke etmişti. Ege ve Akdeniz sahilleri artık Türk gemileri için 

güvenli değildi. Türkler zaten bir deniz gücüyle –İtalya ile- savaşı tecrübe etmişlerdi. 

Bu nedenle deniz üstünlüğü olan İngiltere ile çatışmaktan kaçınmak istediler. Bunun 

için Enver, Talat ve Halil beyler savaşa girme konusunda Alman elçisini oyalarken, 

Cemal Paşanın İngiliz elçisi ve Cavid Bey’in de Fransız elçisiyle görüşmesine karar 

verildi. Cemal Paşa, 20 Ağustos tarihinde İngiliz elçisiyle görüşmesinde, 

Kapitülasyonların hemen kaldırılmasını, el konulan 2 Türk gemisinin hemen iadesini, 

Türkiye’nin içişlerine karışılmamasını, Bulgarların Almanya’nın yanında savaşa 

girmesi halinde Batı Trakya’nın Türkiye’ye geri verilmesi, Yunanlıların işgal 
                                                 
242 Y.H. Bayur, Atatürk Hayatı ve Eserleri I, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., 1997, s.66-
67.  
243 G.K.  Söylemezoğlu, Galip Kemal Söylemezoğlu Hatıraları: Atina Sefareti (1913–1916), 
İstanbul, Türkiye Yayınevi, 1946, s.212. 
244 Menteşe, Cumhuriyet, 17-18 Kasım 1946. 
245 Trumpener, a.g.e., p.33 
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ettikleri adaların iadesini istemiştir. Ayrıca, sürpriz bir şekilde, talepleri kabul 

edildiği zaman Alman mürettebatının 2 gemiyi boşaltmasını isteyeceğini, eğer kabul 

etmezlerse Çanakkale Boğazını İngiliz donanmasına açacağını söylemiştir. İngiliz 

elçisi, bu taleplerden birincisinin güçlüklerini vurguladığını, ikincisinin imkânsız 

olduğunu ve bir dostun ödünç vermesi gibi kabul edilmesini, beşincisinin imkânsız 

olduğunu ve bunu kendisinin de kabul ettiğini söylemiştir246. Elçinin cevabından 

çıkarılan sonuç şuydu: İtilaf Devletleri ısrarla Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalmasını 

ve yanlarında savaşa girmesini istemiyorlardı. Onlarla savaşa girersek Rusya 

Boğazları ele geçiremeyecekti. Buna Ruslar razı olmayacağı için kendileri de 

mecburen Türkiye’yi yanlarında istemiyorlardı247.  

20 Ağustos’ta İngiliz elçisi Mallet, Cemal Paşanın istekleri hakkında Cavid 

Beye,  “galip bir milletin mağlup bir millete dikte edeceği teklifat kadar ağır 

bulmuş” olduğunu söylemiştir. Cavid Bey bunların ağır olmadığını ve hatta 

Almanların tekliflerine nazaran pek hafif olduğunu söylemiştir248.   

Japonya hariç, Asya ile görüşürken dikte etmeye alışan Avusturya ve 

Almanya’nın da içinde yer aldığı emperyalist güçler Cemal Paşanın tekliflerini 

“muzaffer bir düşman tarafından empoze edilen şartlar” olarak gördüler. Hâlbuki 

Cemal Paşa diğer hükümran devletler gibi Türkiye’nin hükümranlığını ve 

yaşamasına izin verilmesini basit bir biçimde istiyordu249.  

22 Ağustos’ta Dışişleri bakanı Grey İstanbul’daki İngiliz elçisine, isteklerin 

aşırı olduğunu, ama görüşmelere açık olduklarını bildirdikten sonra, Alman 

mürettebatının hemen ülkelerine iadesini250, ticaret gemilerinin Boğazlardan barış 

içinde geçeceğine dair yazılı bir teminat istediklerini, buna karşılık, Türkiye 

tarafsızlık ilkelerine uyarsa 3 devletin Osmanlıların istiklal ve toprak bütünlüğüne 

                                                 
246 Cemal Paşa, a.g.e., s.164-165; J.B. Scott, Diplomatic Documents Relating to The Outbreak of 
the Eurapean War, London, Oxford University Press, 1916, p.1068-1069. Elçi Grey’e üçüncü 
talebin dikkate alınmamasını ve saçma bir talep olduğunu bildirmişti. Aynı yer.  
247 Cemal Paşa, a.g.e., s.165-166; Cemal Paşa Hatıratı Üzerine Tetkikler, İstanbul, Vakit Matbaası, 
1933, s.238-239; Menteşe, Cumhuriyet, 13 Kasım 1946. 
248 Maliye Nazırı Cavid Beyin Notları, Tanin, 23 Ekim 1944. 
249 Ahmad, “Ottoman Armed …”, p.61. 
250 Daha 12 Ağustos 1914’te İngilizler, Alman mürettebatının gemilerden arındırılması ve ülkelerine 
geri gönderilmesini istemişlerdi. Churchill, a.g.e., p.438; Gilbert, a.g.e., p.194. Bundan sonra 
İttihatçılar ile görüşmelerinde sık sık bu talebi gündeme getirdiklerini görüyoruz. 2 Eylül 1914’teki 
kabine toplantısında da İngilizler Yavuz ve Midilli’nin Ege Denizine çıkması halinde batırılması 
kararını almıştır. Gilbert, a.g.e., p.204. 
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riayet edeceklerine dair yazılı olarak teminat vereceklerini ve savaş sonrası barış 

anlaşmasının da buna aykırı olmamasına dikkat edeceklerini söylemiştir251. 

İttihatçılar toprak bütünlüğü garantisinin ne demek olduğunu hayatları boyunca 

tecrübe ettiklerinden buna güvenememeleri doğaldı.   

Büyük Güçler İttihatçıların psikolojini anlamayı başaramadılar. İttihatçıların 

niyeti gerçekten bağımsız olmak ve Avrupa’nın eşiti bir devlet olmaktı. Bunu 

başarmak için İttihatçılar aynı görüşte birleşmişti. Ayrıldıkları nokta bu amaçların 

başarılması konusunda başvurulan yöntemden kaynaklanıyordu. İtilaf ve İttifak 

yanlısı veya savaş ve tarafsız grup adlandırması da bunu yansıtıyordu252.  

Bu sıralarda İngiltere’nin bir diğer beklentisi de şuydu: Kitchener, Bab-ı 

Ali’nin hiç olmazsa Hindistan birlikleri Süveyş Kanalından geçmeden önce 

İngiltere’nin Türklerle savaşa sürüklenmesine karşı idi. Dolayısıyla Türkiye’nin 

savaşa girmesini geciktirmek istiyordu. Diğer yandan Osmanlı Devleti ile savaşa 

girince bunun kendilerinden bir tahrik görmeden giriştiği bir saldırı olduğunu iyice 

kendi Müslüman kamuoyuna göstermek istiyordu253. Bundan anlaşıldığı gibi, 

İngiltere için o sırada Osmanlı Devleti’ni kendi tarafına çekmek ve bunun için bazı 

fedakârlıklarda bulunmak hiç düşünülmemiştir.  

Fransa da aynı düşüncedeydi. İstanbul’daki Fransız elçisine verilen talimatta 

Türkiye’nin elden geldiği kadar tarafsız tutulmaya çalışılması isteniyordu. 16 

Ağustos’ta İtilaf Devletleri büyükelçileri Sadrazama, Osmanlı Devleti savaşın 

sonuna kadar kesin olarak tarafsız kalırsa onun bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü ile 

beraber savaş sırasında başka bir güç tarafından saldırıya uğrarsa korumayı kabul 

ettiklerini bildirdiler254. Bu garantilere bakıldığında, yazı ile değil sözle verildiğini ve 

dolayısıyla ilerde istenildiği şekilde yorumlanmasının kolay ve sadece savaş süresine 

ait olduğu, üç devlet tarafından ayrı ayrı verilmeyip ortak verildiği görülüyor. Bu 

nedenle, birisinin buna uyması diğerlerinin de buna uyması anlamına gelmiyordu. 

                                                 
251 Scott, a.g.e., p.1071; Grey, Türkiye’nin tarafsız kalması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını 
iddia etmektedir. Grey, a.g.e., Vol. II, p.173. 
252 Ahmad, “Ottoman Armed…”, p.61. 
253 Grey, a.g.e., Vol.II, p.170-171. İlk Hint birlikleri Bombay’dan 18 günlük yolculuktan sonra 8 
Eylül’de Süveyş’e varmıştı. Farnie, a.g.e., p.531. 
254 Great Britain Naval Intelligence Division, A Handbook of Turkey in Europe, Oxford, Oxford 
University Press, t.y., p.46-47; Maliye Nazırı Cavid Beyin Notları, Tanin, 20 Ekim 1944; Adamof, 
a.g.e., s.108. 
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Tarafsız kalması ve toprak bütünlüğü için verilen garantiler de yeterli değildi255. 

Çünkü asıl önemli olan Devletin savaş sonunda nasıl hayatta kalacağı konusunda bir 

garanti verilmesiydi. İtilaf Devletlerinden hiçbirisi kendisini Osmanlı Devleti’nin 

devamının garantörü durumunda bulmak istemiyordu256.   

İtilaf Devletleri daha çok küçük tavizlerle Türkiye’yi tarafsız tutacaklarına 

inanıyorlardı. Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalacağı inancı sadece İtilaf Devletleri 

elçileri değil İstanbul’daki diğer birçok Batılı tarafından da paylaşılıyordu ve hepsi 

inanıyordu ki “Babı Ali tarafsız kalmak istiyor.”257  

Tarafsızların etkin olabilmesi için Osmanlıların tarafsızlığında çıkarı olan 

devletlerin yani İngiltere, Fransa ve Rusya’nın bunun önemini anlayıp ona göre bir 

siyaset izlemeleri gerekirdi. İstanbul’da barışı korumak isteyenlerin işini 

kolaylaştıracak fedakârlıklara asla yanaşmıyorlardı. Onlar İttihatçılara sadece 

“tarafsız kal” diyorlardı258.  

Bütün bunlar bağımsız bir Osmanlı Devleti’nin yaşama olanaklarını her geçen 

gün azalttığını ve paylaşımın da yaklaştığını kanıtlamaktaydı. Bu şartlar altında 

yapılabilecek şey bunu mümkün olduğu kadar geciktirmekti. Talat Paşaya göre, 

Türkiye savaşı kazanırsa mesele yoktu. Kaybederse de karşılaşacağı kaderden daha 

kötü olmazdı. Dolayısıyla “ya tutarsa” hesabı bir kumara girmeye ve sonuçlarına 

katlanmağa hazırdı259. Sonuçta, Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşına 

katılmasının temelinde ölüm kalım meselesi yatıyordu260.  

30 Ağustos’ta da İngiliz, Fransız ve Rus elçileri ortaklaşa yazılı olarak,  Bab-ı 

Ali savaş süresince tarafsızlığını korursa, “kendi hükümetleri adına Osmanlı 

topraklarının bütünlüğünü garantilemeyi ve Osmanlı hükümetinin ekonomik ve adli 

alanda kendilerinden isteyebileceği şeyleri dostça bir anlayışla incelemeye hazır 

                                                 
255 Bayur, a.g.e., C.3, K.1, s.147-148; Menteşe, Cumhuriyet, 15 Kasım 1946. 
256 Macfie, a.g.e., s.132 
257 Ahmad, “Ottoman Armed…”, p.61. 
258 Bayur, a.g.e., C.3, K.1, s.62-70. 
259 Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, s.214; Bayur, a.g.e., C.3, K.1, s.356; 
Çavdar, a.g.e., s.356. 
260 Y.T. Kurat, a.g.e., s.5; Alman Mareşal von Hindenburg da hatıralarında,  “Osmanlı İmparatorluğu 
için savaşa girmek, bizler için olduğundan daha çok bir varoluş sorunu” olduğunu vurgulamıştır. 
Nakleden Anderson, a.g.e., s.326. 
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olduklarını bildirdiler.”261  Bu teklifler de, ayrı ayrı değil ortak verildiği ve 

garantinin süresi yalnız savaş boyunca olduğu için hiçbir değer taşımıyordu ve 

sorunu çözmüyordu262.  

Enver Paşa ve ordu tarafsızlıktan memnun değildi ve Almanya’nın kısa 

zamanda zaferi kazanacağına ve tarafsız Türkiye’nin Rusya’nın paylaşılması dışında 

kalacağını düşünüyorlardı. Ayrıca savaşan emperyalistler, savaşta taraf tutmaktan 

kaçınan Türkiye’ye herhangi bir yükümlülükleri olmadığı için Osmanlı aleyhine 

toprak arzularını doyurmaya karar verebilirlerdi. Bu yüzden Almanya’yı bütünüyle 

desteklemeli ve hatta Kabinenin çoğunun itirazına karşı savaşa girilmeliydi. Bu 

nedenle 14 Eylül 1914’de Enver Paşa donanmanın Karadeniz’e çıkması emrini verdi. 

Fakat Sadrazamın büyük muhalefeti sonunda Alman Amiraline verdiği emri iptal 

etmek zorunda kaldı. Amiral Souchon Kabinenin otoritesini tanımayı reddetti ve 

emirlerini doğrudan Alman Genel Karargâhından alacağını söyledi. Kabine Amiralin 

Rus donanması ile karşılaşılması ve Rus limanlarını bombalaması ile sonuçlanacak 

herhangi bir eylemde sorumluluğu almayacağına karar verdi. Enver Paşa eğer 

gemiler Karadeniz’e açılırsa ne yapacaklarını sorduğu zaman, Cavid Bey ateş 

açılmasını önerdi. Ama teklif reddedildi. Halil Bey gemiler ayrıldıktan sonra 

dönmelerini önlemek için Boğazları kapatmayı önerdi. Cavid Bey, Goben ayrıldıktan 

sonra Almanya ile bağları koparmaya cesaretlerinin olmadığını vurguladı263.  

Tarafsız grubunun savaş grubuna karşı konumu neredeyse sürekli aleyhlerine 

bir gelişme gösteriyordu ve Eylül ortalarındaki haberlerden biri de bu türdendi. Noel 

Buxton -Balkan Komitesi başkanı ve Türk düşmanı İngiliz ajanı- İngiliz hükümeti 

adına Sofya’da Bulgarlara sözler veriyordu. Eğer Sofya yeni bir Balkan ittifakına 

katılırsa bütün Batı Trakya’yı ve Edirne’yi sahibine geri vermek gibi. 2 yıl önceki 

gibi başka bir Balkan devletleri koalisyonu hayaleti şimdi İtilaf Devletleri tarafından 

destekleniyordu. Buxton Heyeti İTC tarafından yeterince ciddiye alındı ve Teşkilatı 

Mahsusa’dan bir fedaiyi Buxton kardeşler Noel ve Charles’e suikast yapmakla 

                                                 
261 Adamof, a.g.e., s.115-116; Maliye Nazırı Cavid Beyin Notları, Tanin 29 Ekim 1944. Said Halim 
Paşaya göre, tarafsız kalmamız için teklifler şifahi olmuştur. Harp Kabinelerinin İsticvabı, s.259 ve 
274 ve 321. 
262 Bayur, a.g.e., C.3, K.1, s.157. 
263Maliye Nazırı Cavid Beyin Notları, Tanin, 08-09 Kasım 1944. 
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görevlendirdiler. Suikast 15 Ekimde onlar Bükreş’te iken yapıldı. Fakat Buxton 

kardeşler suikastten yaralı olarak kurtuldu264.  

İngiliz Dışişleri raporlarının değerlendirmesine göre, Türkler eninde sonunda 

Almanya’nın yanında savaşacaktı. İngiliz politikasının hedefi taviz vermeden 

mümkün olduğu kadar bu anı ertelemekti. Eylül sonunda İngiliz donanması 

Çanakkale’de tam bir abluka kurması üzerine misilleme olarak Bab-ı Ali de abluka 

kalkıncaya kadar Boğazları kapattığını ilan etti. İtilaf sefirleri bunu protesto ettilerse 

de artık Çanakkale Boğazı kapatılmıştı ve bundan sonra Rusya, İngiliz ve 

Fransızlardan hiçbir yardım alamayacak ve kendi mallarını özellikle buğday ihraç 

edemeyecekti265.  

Ablukanın etkisi Başkentte hemen hissedildi ve fiyatların aniden yükseldi. 

Ama basın bundan memnundu. Çünkü Boğazların kapanması Rusya’ya önemli bir 

malzeme yolunun kesilmesi demekti. Ekim başında, Türkiye zaten İtilaf 

Devletleriyle özellikle ablukanın bir sonucu olarak İngiltere ile bir “soğuk savaş” hali 

içindeydi. Böyle bir durum sürekli devam edemezdi. Sorun, bir tarafın geri adım 

atmasıyla çözülebilirdi. Fakat bu mümkün değildi. Konu İngiltere için bir prestij 

meselesiydi ve İttihatçılar da psikolojik olarak teslim olmaya niyetli değildi266. 

6 Eylül’de Fransa Dışişleri Bakanı Paris büyükelçimize artık Osmanlı 

Devleti’nin toprak bütünlüğünün korunması ile artık ilgilenmediklerini söylemiştir. 

İtilaf yanlısı olan Cavid Beyin “Alman taraftarlarının işine yarar diye” Kabinedeki 

arkadaşlarından bunu sakladığı iddia edilir267. 

Ekim ayına doğru başka bir faktör Bab-ı Ali’nin savaşa girmesini hızlandırdı. 

Boş bir hazine için para sağlama gerekliliği. Eylül başlarında ordunun parasal 

ihtiyacı nedeniyle Enver Paşa borçları ödememeyi önerdi. Sorun 5 Eylül’de 

                                                 
264 Gilbert, a.g.e., p.201; Ahmad, “Ottoman Armed …”, p.63, Karabekir, Birinci Dünya Harbine 
Nasıl Girdik?, s.324. “İslam Düşmanının Sonu”, Tasviri Efkar, 16 Teşrinievvel 1330, No.1232; 
İkdam, 16 Teşrinievvel 1914, No.2341. Suikasti yapan Osman Nevres “Hasan Tahsin” idi. Suikast 
sonunda yakalanmış ve 5 yıl hapse mahkum edilmişti. 2 yıl cezaevinde kaldı. Türk ve Alman orduları 
Bükreş’e girdikleri zaman kurtuldu. 15 Mayıs 1919’da İzmir’e çıkan Yunanlılara ateş açmış ve orada 
şehit olmuştur. Zeynel Kozanoğlu, Anıt Adam Osman Nevres Hasan Tahsin”, İzmir, İzmir 
Gazeteciler Cemiyeti Yayını, t.y. 
265 Trumpener, a.g.e., p.46-47; Ahmad “Ottoman Armed …”, p.63; Karabekir, Birinci Dünya 
Harbine Nasıl Girdik?, s.326. 
266 Ahmad, “Ottoman Armed ….”, p.64. 
267 Bayur, a.g.e., C.3, K.1, S.158; Adamof, a.g.e., s.116-117; D. Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi 
1838’den 1995’e, C.1, İstanbul, Tekin Yay., 1989, s.58. 
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Kabinede tartışıldı ve Cavid Bey bu fikre karşı çıktı. Ona göre, devletin borçları her 

şeyden kutsaldı ve 800.000 kişiyi beslemektense devletin namusu ve prestiji her 

şeyden önde gelirdi. Cavid’in görüşü üstün geldi ve o an için mesele bitti268. Cavit 

Bey ordunun para olmadan seferberliğini sürdüremeyeceğine ve böylece savaş 

tehlikesinin ortadan kalkacağına inanmış olmalıdır269.  

Kabine 8 Eylül 1914’te kapitülasyonların 1 Ekim 1914 tarihinden itibaren 

kaldırılması hakkında Batılı elçilere birer nota vermeye karar verdi. İtilaf Devletleri 

elçileri notayı ne kabule ne de sert tepki vermeye niyetliydiler. Asıl endişeleri 

Osmanlı Devleti’ni Almanya safına itmemek, ilişkilerin kesilmesinden kaçınmak ve 

Türkiye’yi tarafsız tutmak idi. Gariptir ki, en sert tepki, 6 Ağustos 1914 tarihli 

mektupta kapitülasyonların kaldırılması konusunda yardımcı olacağını kabul eden 

Alman sefirinden gelecekti270. Gerçekten, kapitülasyonların kaldırılması normal 

zamanlarda yapılacak bir şey değildi ve ancak dünya savaşı gibi olağanüstü bir 

durumdan yararlanarak yapılabilirdi. Kapitülasyonların kaldırıldığı gün ülkede bir 

bayram havası yaşandığını da söylemeliyiz. 

Ekim 1915’te Kabine’de Dışişleri Bakanı olarak bulunan Halil Bey (Menteşe) 

Ernest Jackh’a “Kapitülasyonlar yürürlükte kaldığı sürece bütün Mısır ve Rusya’nın 

yarısını kazansak bile savaşı kaybedeceğiz”271 derken konunu önemini anlatıyordu.  

Almanya Osmanlı Devleti’nin acilen savaşa girmesi için baskı yaparken, 

Eylül sonlarında Alman Elçisi, Osmanlı Devleti’nin etkili bir askerî harekete gereği 

gibi hazırlanmadığını ve bu yüzden “yardımsever Türk tarafsızlığının erken Türk 

savaş ilanından daha değerli olduğunu” bildiriyordu272.  

Ordunun malî ihtiyaçları başka bir toplantıda tartışıldı ve gayet açıktı ki, 

bütçe devam eden seferberlik için olağandışı askerî harcamayı karşılamaya 

yetersizdi. Ya ordunun seferberliği durdurulacak ya da devlet iflas edecekti. Cevap 

                                                 
268 Maliye Nazırı Cavid Beyin Notları, Tanin, 01 Kasım 1944. 
269 Bayur, a.g.e., C.3, K1, s.190. 
270 Maliye Nazırı Cavid Beyin Notları, Tanin, 2,3 ve 4 Kasım 1944,. Harp Kabinelerinin İsticvabı, 
s.27-28 ve 49-56; Ahmad, “Ottoman Armed …”, p.52. Bayur’a göre, Alman elçisi, Osmanlı Devleti 
artık istediğini elde ettiği için savaşa girmeyeceğinden ve belki de gizlice İtilaf devletleriyle 
anlaştığından endişe etmiş olmalıdır. Bayur, a.g.e., C.3, K.1, s.165. İngiliz elçisi Mallet İtalya 
elçisinin kendisine, Alman ve Avusturya elçilerinin kapitülasyonların kaldırılmasını protesto etmek 
için İtilaf devletleri elçileriyle birlikte hareket etmeye hazır olduklarını bildirmişti. Scott, a.g.e., 
p.1093. 
271 Jackh, a.g.e., p.131. 
272 Trumpener, a.g.e., p.43. 
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sadece Berlin’deydi. Fakat bunun anlamı Almanya’nın yanında hemen savaşa girmek 

demekti. Cavid Bey de savaşa katılmadan Almanya’nın kesinlikle para 

vermeyeceğini biliyordu273. 

1914 yılının bütçesinde gelirler 32 milyon lira (3.260.749.078 kuruş), giderler 

34 milyon lira (3.405.199.496 kuruş) olarak hesaplanmıştı. Yani 2 milyon lira açık 

vardı. Bunun 1.165.845.728 kuruşu Duyun-ı Umumiye, 600.000.000 kuruşu Harbiye, 

131.875.207 kuruşu Bahriye Nezaretlerine ve 221.739.779 kuruşu Jandarma 

Dairesine ayrılmıştı274. Toplam olarak 2.119.460.714 kuruş bu 4 kaleme ayrıldığı 

görülmektedir. Bu paralarla seferberlik yapmak, büyük kuvvetler beslemek ve onları 

gereken yerlere sevk etmek imkânı yoktu. Bu durum da böyle sürüp gidemezdi. Ya 

iflasın eşiğine gelen devlet yıkılacaktı veya ordu dağıtılacaktı. Bu işe çare olarak akla 

gelen tedbirlerin en kötü ve tehlikelisine başvurulacaktı. Almanya’dan para almak ve 

savaşa katılmak. Duyun-ı Umumiye gelirleri bütçede en fazla kalemi oluşturuyordu. 

Cavid Bey savaş karşıtlarının en başında olduğuna göre Duyun-ı Umumiye 

gelirlerine el koymakta ön ayak olmalıydı. İngiltere ve Fransa da buna razı olmalıydı 

ve hiç olmazsa bu konuda Cavid Beye bu işte güçlük çıkarmamalıydı. Öyle 

anlaşılıyor ki Cavid Bey Almanya’dan para gelebileceğini kestirememiştir. Aksine, 

parasızlık yüzünden ordunun terhis edileceğini ve böylelikle savaşa katılmak 

tehlikesinin önleneceğine inanmışa benziyor. İngiltere ve Fransa temsilcilerinin de 

böyle düşünmüş olması muhtemeldir275. 

27 Eylül Pazar günü, Kabine Sadrazamın yalısında toplandı ve Almanya’dan 

para istemeye karar verdi. Bab-ı Ali altın olarak 5 milyon lira borç istedi. Berlin 

Türkiye’nin savaşa girmesi şartıyla paranın bir kısmını göndermeyi kabul etti. 2 

milyon altın lira 16 ve 21 Ekim’de ulaştı. Tabiî ki, savaşın önündeki diğer engelleri 

temizleyerek ve malî krizi hafifleterek276. Ancak gelen paralar Maliye Nezareti’ne 

                                                 
273 Maliye Nazırı Cavid Beyin Notları, Tanin, 12 Kasım 1944; Harp Kabinelerinin İsticvabı, s.94. 
274 Meclisi Ayan Zabıt Ceridesi, D.3, İ.1, C.1, Ankara, TBMM Basımevi, 1989, s.312-385. 
275 Bayur, a.g.e., C.3, K.1, s.186-193. 
276 Trumpener, a.g.e., p.48-51; Donald M. McKale, War by Revolution: Germany and Great 
Britain in the Middle East in the Era of World War I, Kent, The Kent State University Press, 
1998, p.85; Maliye Nazırı Cavid Beyin Notları, Tanin, 12-15 ve 16 Kasım 1944. İngiliz elçisi bunu 
23 Ekim’de Dışişlerine rapor etmiştir. Scott, a.g.e., p.1176. 
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teslim edilmemiştir. Bunlar Deutsche Bank’a gelip orada tutulmuş277 ve oradan 

gerekli yerlere –Harbiye Nezareti’ne- verilmiştir.  

Genelkurmaydaki Türk kurmaylarından Hafız Hakkı, A. İ. Sabis ve K. 

Karabekir Beylerin 21 Ekimde ordunun hazırlıksızlığını değerlendiren ve savaşa 

hemen girmenin sakıncalarını içeren raporları üzerine Kabine, ordunun daha iyi 

hazırlanıncaya kadar savaşa girme gününü ertelemeye karar verdi. Halil Bey ve 

Hafız Hakkı Paşa Berlin ve Viyana’ya İttihatçı politikasını anlatmak ve Türkiye’nin 

savaşa girmek için 6 aylık bir gecikmeye ihtiyaçları olduğunu müttefiklerini ikna 

etmek için gönderildi278. Genelkurmay İkinci Başkanı H. Hakkı Bey 1914–1915 

kışında savaşa girilmesine karşı idi. Bir zorluk çıkarır kaygısıyla Almanya’ya 

gönderildiği anlaşılmaktadır. 

Bu raporlar ve 6 ay daha tarafsız kalma talebi Almanları iyice kızdırmıştır. 

Sanders Karabekir’e, oyalama siyasetine devam edilirse, Goben ve Bresleau’ı 

kullanılamayacak hale getirerek bütün ordu ve donanma subay ve erlerini alarak 

Almanya’ya döneceği tehdidinde bulunur. Avusturya ordusunun yenilmesi halinde 

Rusların İstanbul’u işgaline engel kalmayacağını da ekler. Bütün bu sözler Osmanlı 

Devleti’ni savaşa sürüklemek için yapılan bir tehditti. Karabekir konuşmayı Hakkı 

Beye anlatması üzerine Hakkı Bey ve Enver Beyler gemileri Türklere bıraksalar bile 

bunları kullanacak yetişmiş eleman olmadığından dolayı bir değerinin olmayacağını 

itiraf etmişlerdir279.  

Ağustos-Ekim 1914 arasında Enver Paşa askerî kanattan iki farklı baskı 

görüyordu. Birincisi, Alman komutan ve kurmaylarının baskısı ki, bir an önce 

Osmanlı Devleti’ni savaşa sokmaya çalışıyorlardı. İkincisi ise, Osmanlı Devleti’nin 

jeopolitik ve jeostratejik durumuyla beraber Bulgarların kesin tavrı öğrenilmeden bu 

işi önlemeye ve hiç olmazsa en uygun zaman ve şartların oluşmasına yani bahara 

kadar beklenilmesine çalışan Genelkurmaydaki genç Türk kurmaylarıdır. Bunlar 

                                                 
277 Maliye Nazırı Cavid Beyin Notları, Tanin, 15-16 Kasım 1944; Harp Kabinelerinin İsticvabı, 
s.95-98. 
278 Harp Kabinelerinin İsticvabı, s,64; Menteşe, Cumhuriyet, 15-16 kasım 1946; Sabis, a.g.e., s.72-
76. 
279 Karabekir, Birinci Dünya Harbine Nasıl Girdik?, s.333-337. 
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Genelkurmay İkinci Başkanı Hafız Hakkı Bey, K. Karabekir, A. İ. Sabis ve Asım 

Gündüz idi280.  

25 Ekim’de, Enver ve Cemal Paşalar donanmanın komutanı olan Souchon’a 

gemileri Karadeniz’e çıkarma ve Rus donanmasına saldırma yetkisi verdi281. Böylece 

Osmanlı Devleti’nin savaşa katılması süreci tamamlandı. Osmanlı Devleti’nin savaşa 

girmesiyle beraber Almanya ve Avusturya’yı kuşatmış olan “demir çember” 

kırıldı282. 

Talat Paşa Rus limanlarının bombalanması hakkında bilgisi olmadığını iddia 

etmiştir283. Belki günün tayini için Talat Paşanın görüşü alınmamıştı. Ama İTC 

reisinin böyle önemli bir karardan haberi olmadığını düşünmek mümkün müdür? 

H.C. Yalçın’a göre, Talat Bey bu karardan haberi olduğuna dair güçlü bir izlenim 

veriyordu284. 

Yine 26 Ekim’de Rus sefiri ve ertesi gün de Fransız sefiri Cavid Beye 

kendisinden habersiz ülkenin savaşa sokulacağını bir emrivaki ile karşılaşacağını 

söylemişlerdir285. Bu olay, Kabinedeki 2–3 kişinin bildiği bir sırrı öğrenebilmeleri, 

İtilaf elçilerinin haber alma kaynaklarının gücünü göstermektedir.  

Karadeniz olayı üzerine Sadrazam durumu düzeltmeye çalışmıştır286. İtilaf 

temsilcileri ise Osmanlı Devleti ile uzlaşabilmek için Almanların 12 saat içinde ülke 

                                                 
280 Bkz. Kazım Karabekir ve Ali İhsan Sabis’in dönem ile ilgili hatıraları ile Asım Gündüz, 
Hatıralarım, Haz. İhsan Ilgar, İstanbul, Kervan Yay., 1973, s.28. 
281 C. Akbay, “Birinci Dünya Harbi’nde Türkiye’yi Harbe Sürükleyen Karadeniz Olayı”, Askerî 
Tarih Bülteni, S:25, (Ağustos 1988) s.37-45; N. Baycan, “Karadeniz Olayı ve Birinci Dünya Harbine 
Girişimiz”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt VIII, Kasım 1991, S.22, Sayfa 813-817; S. 
Çetinkaya, “Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşına Girişi”, İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 
Enstitüsü, İstanbul, yayınlanmamış Doktora tezi, 1995; C. Akbay, I. Dünya Harbinde Türk Harbi: 
Osmanlı İmparatorluğu’nun Siyasî ve Askerî  Hazırlıkları ve Harbe Girişi, Ankara, Genelkurmay 
Basımevi, 1991, s.213-231; Sabis, a.g.e., C.2, s.91-106, Jackh, a.g.e., p.117; Trumpener, a.g.e., p.55-
56; Hacipoğlu, a.g.e. Gemiler 27 Ekim’de ayrılmadan önce Alman elçisinin bayram harçlığı olarak 
personele 300.000 lira dağıttığı iddia edilmektedir. Weber, a.g.e., p.85. Karadeniz olayı üzerine basına 
verilen resmi tebliğ için bkz. 18 Teşrinievvel 1330 tarihli Tanin, No.2104; İkdam, No.6356. 
282 Mülmann, “Büyük Harpte Türkiye’nin Almanya’ya Muaveneti”, Askerî Mecmua, S.46, Mart 
1928, s.91. 
283 Talat Paşa’nın Anıları, s.36; Harp Kabinelerinin İsticvabı, s.69. M. Birgen, Talat Paşanın olayı 
duyması üzerine “Almanların bokuna (uğruna) Harbe girmeyelim” dediğini aktarır. Son Posta, 30 
Kasım 1936. 
284 H. C. Yalçın, Siyasal Anılar, s.218. 
285 Harp Kabinelerinin İsticvabı, s.62-63. Sadrazamın İngiltere’ye gönderdiği ve ilişkilerin 
düzelmesini isteyen telgraf metni için bkz. Scott, a.g.e., p.1192. 
286 Harp Kabinelerinin İsticvabı, s.250. Bu konuda Grey’in Mallet’e telgrafı için bkz. Scott, a.g.e., 
p.1184. 
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dışına çıkarılmasını talep etmişlerdir287. Cavid Bey Alman subaylarının 

gönderilmesine taraftar olmuştur288. Kendisini Çürüksulu Mahmut Paşa da 

desteklemiştir. Enver, Cemal Paşaya “bu gemileri kullanacak ümeranız var mı?” 

diye sorunca O da bunu yapacak kuvvetlerinin olmadığını söylemiştir289. Alman 

uzman ve denizcilerinin ülke dışına çıkarabilecek bir iktidardan yoksun oldukları en 

yüksek makamlar tarafından itiraf ediliyordu290. Diğer yandan, daha önce Alman 

amiral bayrağının gemilerde dalgalanmaya devam etmesi üzerine Rauf Beyin 

şikâyetine neden olmuş, Cemal Paşa da “Ne yapalım? Herifler ne gemiden çıkıyor, 

ne de Amiral bayrağını değiştiriyorlar. Gemiler ismen bizim.” Bu cevap üzerine Rauf 

Bey, kendisinin torpido filosu kumandanı yapılmasını ve bir baskınla gemileri 

kuşatıp mürettebatı zorla çıkarmayı teklif etmiştir. Bunun üzerine Rauf Bey 

Afganistan’a Padişahın mektup ve hediyeleriyle gönderilir291.   

Peki, Hükümet İtilaf elçilerinin,  Almanların ülkeyi terk etmesi teklifini niçin 

kabul etmedi? Kabine üyesi Ahmet Şükrü Beye göre, ilk olarak, hükümet bu teklifi 

haysiyetine aykırı gördü. İkincisi, orduyu ıslah için evvelce gelmiş olan Alman Islah 

Heyetinin hükümetle bir kontratı vardı292.  

İleri sürülen bu mazeretlerin o kadar önemi yoktur. Bunlardan daha önemli 

sebepler aranmalıdır. Almanların ayrılması Türk ordusunu ve donanmasını neredeyse 

güçsüz kılacaktı ve Boğazların askerden arındırılması ve İtilaf gemilerine açılması 

ise İstanbul’un geleceği için tehlikeliydi. Bütün bunlardan başka, Almanların elinde 

Rus donanmasına saldırı emirleri vardı. Bunların Almanlarca yayınlanmasından 

korkuyorlardı. Bu nedenle İtilaf Devletlerinin isteğini yerine getiremezlerdi. Diğer 

durumda güvenirlilikleri ortadan kalkardı. Almanları ülkelerine geri göndermek,  

savaşın sonuna kadar tam tarafsızlığı garantilemek demekti. Bunun için ilk şart 

Çanakkale boğazındaki torpillerin toplanması ve Rusya ile bağlaşıkları arasındaki 

deniz yolunun açılması gerekiyordu. Bu da Rusya’nın zaferine yardım etmek 

                                                 
287 Gilbert, a.g.e., p.215. 
288 Harp Kabinelerinin İsticvabı, s.69-70. 
289 Harp Kabinelerinin İsticvabı, s.190-191. 
290 Talat Paşa’nın Anıları, s.37. 
291 Karabekir, Birinci Dünya Harbine Nasıl Girdik?, s.270. 
292 Harp Kabinelerinin İsticvabı, s.344. 
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demekti. Almanlar gidince hiç şüphesiz ordu hele donanma çok zaafa uğrayacaktı. 

İtilaflar ordunun kısmen terhisini de isteyebilirdi vs293.  

Hint birliklerinin Kanalı geçmesinden sonra meydana gelen Karadeniz olayını 

duyan İstanbul’daki İngiliz elçisi Mallet bu haberi oldukça sevinçle karşılamış, 

Fransız elçisi kayıtsız kalmıştı. Mallet hükümetlerine telgrafla Türkiye’ye hemen 

savaş ilan etmemelerini ve Almanların derhal ülkeyi terk etmelerinin teklif edilmesi 

tavsiyesinde bulunmuş ve Türklerin bunu kabul etmeyeceklerini bildikleri halde 

telgrafları göndermişlerdir294.   

Karadeniz olayından sonra İttihatçılar, kamuoyuna Kabinedeki birlik 

beraberliği göstermek için çalışmışlardır. Bunun için Sadrazam Said Halim Paşanın 

istifasını engellemeyi başardılar. Rus elçisi 31 Ekim’de İstanbul’dan ayrıldı ve Rusya 

aynı gün savaş ilan etti. Ertesi gün de İngiliz ve Fransız elçisi Türkiye’den ayrıldı. 

Türkiye şimdi resmî olmadan savaştaydı ve İngiltere ve Fransa 5 Kasım’a kadar 

resmen savaş ilan etmediler. Rusya’nın savaş ilan ettiği gün Sadrazam bakanları ve 

bazı İTC ileri gelenlerini yalısına çağırmıştır. Toplantıda toprakları kazanma zamanı 

geldiğini söyleyenlere, İbn Haldun’un devletlerin fetih, duraklama ve çöküş devirleri 

olduğuna dair görüşünden yola çıkarak, artık fetih devrinde olmadıklarını, çöküş 

döneminde de olmadıklarını ama duraklama devrinde olduklarını, tarafsız kalmanın 

ve savaşı önlemenin gerekli olduğunu anlatmaya çalışmıştır295.  

Karadeniz olayından birkaç gün sonra, Yeşilköy civarındaki bir tatbikat 

sonunda, Cemal Paşa ordusunun tüm atlı subaylarına hitaben Rus Anıtı karşısında 

yaptığı konuşmasında, Alman Amiralinin bu olayı kendi inisiyatifiyle yapmadığını, 

bunun için kendilerinden özel emir aldığını,  zillet altında yaşamak yerine, 

bağımsızlıklarını korumak veya şerefle ölmek için bu savaşa girdiklerini söylemiştir. 

Ardından, ordunun istihkâm taburu Rus anıtını havaya uçurma emrini almıştır296.  

                                                 
293 Bayur, a.g.e., C.3, K.1, s.248-249 
294 Adamof, a.g.e., s.122. 
295 A. E. Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, s.219, T.Z. Tunaya, Türkiye’de 
Siyasal Partiler, C.3, İstanbul, İletişim Yay., 2000, s.592 
296 Ali Fuat Erden, Paris’ten Tih Sahrasına, Ankara, Ulus Basımevi, 1949, s.27-28. Anıt, 1878-1878 
Osmanlı-Rus savaşında Rus ordusunun Yeşilköy’e gelmesinin hatırası olarak Ruslar tarafından inşa 
edilmişti. Anıtın yıkımı filme de alınmıştır. Bkz. Yakın Tarihimiz, Milliyet, Kültür Sanat Eki, F.22, 
t.y, y.y. s.341. 
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Kabinenin Rusya, Fransa ve İngiltere ile savaş halinde olduğu hakkında 

hazırlanan mazbata Padişah tarafından da onaylanarak 11 Kasım 1914’te 

yayınlandı297. 2 gün sonra Cihad ilan edildi. 14 Kasım cumartesi günü Fatih 

Camiinde Cihad fetvası halka ilan edilerek gösteriler yapıldı. Basında da, Padişahın 

ordu ve donanmaya beyannamesi, Enver Paşanın beyannamesi, fetvalar, Meclis-i Âl-

i İlmî’nin beyannamesi yayınlanmıştır298. 

Osmanlı Devleti’nin savaşa giden süreçte dikkati çeken bir nokta da, Osmanlı 

hükümet üyeleri arasında birbirinden gizli iş görmek ve birbirini aldatıp atlatmak 

göreneğinin ne derece yaygın olduğunu göstermiştir299.  

Almanya ile ittifak ve İTC hükümetinin sonraki politikası, sadece yeni bir 

toplum ve bağımsız devlet yaratmaya çalışan İttihatçı arzunun ışığında anlaşılabilir. 

Kapitülasyonlar bu engellerden biriydi. İttihatçılar reformları bitirdikten ve toplumu 

güçlendirdikten sonra ancak o zaman kendi ülkelerinin efendileri olmaları mümkün 

olacaktı. Bunun için önce kapitülasyonları kaldırdılar. Bunların kaldırılması için 

1908–1914 arasında yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamadı. Bu nedenle, 1914’e 

kadar bağımsızlıklarını geri almak konusunda neredeyse hiçbir şey başaramadılar. 

Gerçekte, Balkan Savaşlarının felaketinden sonra Avrupa’ya bağımlılıkları arttı. 

Kendilerini yalnız, yardımsız ve kötü hissettiler300.  

Enver Paşa ve savaş grubunun Almanya ile gizli anlaşması, Osmanlı 

Devleti’nin Birinci Dünya Savaşına girmesinde sorumlu tutulmuştur. Kabinedeki 

şiddetli anlaşmazlığın sebebi zamanlama sorunuydu. Almanya ile anlaşmayı 

imzalamayı kabul ettiği zaman, Türkiye en azından sınırlı bir savaşta savaşmayı 

düşünmüştü. Vurgulanması gerekir ki, Cavid ve onun gibiler anlaşmaya Almanya ile 

imzalandığı için değil, uygun olmayan şartları yüzünden karşıydılar ve burada 

farklılık doğuyordu. Siviller mümkün olduğu kadar savaşa girmenin geciktirilmesini 

istiyorlardı. Bu yolla, Türkiye’nin avantajı olduğunda savaşa girmek ve emperyalist 

çatışmayı mümkün olduğu kadar Türkiye’nin avantajı için kullanmak istiyorlardı. Bu 

yüzden, Büyük Güçlerden tepki almadan kapitülasyonları tek taraflı kaldırmayı ve 
                                                 
297 BOA, İ.MMS, 189/1332.Z.07. 
298 31 Teşrinievvel-2 Teşrinisani tarihli Tanin, No.2104-2106; İkdam, No.6356-6358; Sebilürreşad, 
C.13, S.314, s.12-15 ve S.315, s.19-20. 
299 Bayur, a.g.e., C.3, K.1, s.81,100 ve 154’te. 
300 Ahmad, “Ottoman Armed …” p.44-49; M.C. Bilsel, Lozan, C.1, İstanbul, Ahmet İhsan Matbaası 
Ltd, 1933,s.127-128.  
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daha uygun şartlarda Alman anlaşmasını revize etmeyi başardılar. Ama Ekim 1915 

sonunda savaşa girince daha fazla çıkarlar elde etmeyi başaramadılar ve inisiyatifi de 

kaybettiler. İtilaf Devletlerinin Türk hükümranlığını arttıran herhangi bir ayrıcalığı 

vermedeki başarısızlığı tarafsızların aleyhine oldu. İtilaf Devletleri yeni 

düzenlemeler yapılmadan önce, Türklerin savaşın sonuna kadar sabırla 

bekleyeceklerini ummuşlardı. Bu eşitler arasında görüşmelerden ziyade eski dikte 

etme politikasını kapsıyordu. Bu, Avrupalı güçlerle eşit bir statü elde etmeye çalışan 

İttihatçıların nefretini çekiyordu. İtilaf Devletleri statükodaki küçük değişikliklerle 

İttihatçıların memnun edileceğine inanmakta hataya düşmüşlerdi. Bu hesap eski sınıf 

yöneticiler için doğru olabilirdi ama en azından kâğıt üstünde bile olsa dünya 

üzerinde eşit ilişkiler isteyen ve içeride başka bir sosyo-ekonomik temel inşa eden ve 

geleceğini garanti etmek isteyen yeni sınıf için değil. Statüko değişikliği dinamik bir 

politika hatta kesin riskleri almayı gerektiriyordu. Savaş yanlılarından daha ölçülü 

olan tarafsızlar da gerekli riskleri almaya istekliydiler301. İttihatçılar içerden ve 

dışardan tarafsız kalma yönündeki telkinlerden etkilenecek kimselerden değillerdi302.  

Türkiye’nin çıkarlarını düşünen savaş ve tarafsız gruplar arasında önemli bir 

fark yoktu. Alman yanlısı ile İngiliz ve Fransız yanlısı arasında fark yoktu. Son 

tahlilde hepsi millî çıkarları savunuyordu. Ama Almanya’nın askerî gücüne inanan 

ve Alman Askerî Heyeti tarafından eğitilen Türk ordusundaki savaş grubu daha 

güçlüydü. Bunlar kesin ve kısa bir Alman zaferine inanmışlardı. Erken Alman 

başarıları ve savaşın kısa süreceği inancı bu davranışı destekler görünüyor. 

Avrupa’da öngörüldüğü gibi, savaş Noel’e kadar bitmezse 1915 yazında 

sonuçlanacaktı. Türkiye’de hizmet eden Alman subaylar da bu fikri paylaşıyordu ve 

çoğu savaş bitmeden önce Avrupa’daki birliklerine dönmeyi istiyordu. Rusya’nın 

paylaşılmasından sonra imparatorluğun yeni sınırlarını harita üzerinde 

işaretleyerek303 Türk subayları arasında propagandalarını yaptılar. Ama önce Türkiye 

savaşmak zorundaydı. Savaşın kısa süreceği inancı ve çok geç olmadan savaşa 

girmek düşüncesi çok çekici gelmiş görünüyor. Almanlar ayrıca tehdit kullanmaya 

da karşı değillerdi. Eğer Türkiye yanlarında savaşa girmezse Türkiye’nin zararına 
                                                 
301 Ahmad, “Ottoman Armed …, p.67-68; Feroz Ahmad, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu”, 
Osmanlı İmparatorluğunun Sonu ve Büyük Güçler, s.19. 
302 Yalman, Turkey in the World War, p.74. 
303 Örnek için bkz, Erden, Paris’ten …, s.17-18. 
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Rusya ile anlaşabilirlerdi. Ekim 1914’te Alman subayları Türk müttefiklerini 

uyararak, eğer Türkiye savaşa girmezse Rusya Avusturya’yı yenebilir ve İstanbul’un 

yolu açılabilirdi veya Alman Askerî Heyeti geri çağrılabilir ve Türkiye kızgın İtilaf 

Devletleriyle yüz yüze savunmasız kalabilirdi304.  

1914’te Türkiye’nin savaşa girmesi savaş grubu ile Almanlar arasındaki gizli 

anlaşmanın sonucu değildi. Daha çok Enver Paşanın şahsında cisimleşen ve 

çoğunlukla İttihatçıların millî onurları belirleyici olmuştur305.   

Bu harbe niçin girdik? Sorusuna Cemal Paşa, “Aylık vermek için! Hazine 

tamtakırdı; para bulmak için ya bir tarafa boyun eğmeli, ya öbür tarafla 

birleşmeliydik” demiştir306. 

Almanya kendi üzerindeki İngiliz ve Rus kuvvetlerinin baskısını hafifletmek 

için Osmanlı Devleti ile ittifaka girmiş ve onun savaşa girmesi için savaşın başından 

itibaren baskıda bulunmaya başlamıştı. İttihatçılar savaşa girmekle Almanya’nın 

kendilerini kullandığını şüphesiz biliyorlardı. Berlin’in isteklerini yerine getirdikleri 

sürece kendilerine güvenlik sağlandığına inanıyorlardı. Enver Paşa Amerikan elçisi 

Morgenthau ile bir görüşmesinde de bunun bir çıkar ilişkisi olduğunu savunmuştu307. 

Sonuçta, onlar da Almanya’yı kullanıyordu ve böylece denge sağlanıyordu. Ama 

Osmanlı Devleti bu ilişkide çoğunlukla edilgen bir konumda kalmıştı. Cemal Paşanın 
                                                 
304 Ahmad, “Ottoman Armed …” p.68; Feroz Ahmad, “İttihat ve Terakkinin Dış Politikası (1908-
1919)” Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C.2, İletişim Yay., İstanbul, y.t. yok, 
s.295; Bayur, a.g.e., C.3, K.1, s.188-199. 
305 Ahmad, “Ottoman Armed …”, p.69; Ahmad, “Osmanlı İmparatorluğunun Sonu”, s.17. Bu bilinci 
ve psikolojiyi gösteren örnekler için bkz. “Devlete amansız bir hastalık gibi yerleşmiş olan devletlerin 
vesayetinden kurtulmanın zamanı geldiğine karar verilerek, şeref ve haysiyetimizi de korumak 
suretiyle … savaşa girdik. Meşru haklarımızı korumak için cihad ettiğimizden…” İttihat ve 
Terakki’nin Son Yılları (1916 Kongresi Zabıtları), Sad. Eşref Yağcıoğlu, İstanbul, Nehir Yay., 
1992, s.16-17; İttihatçıların psikolojini iyi anlayan bir diğer yazara göre, İttihatçılar için “yavaş yavaş 
boğulmayı seçmektense, silah gücüyle hızlı çözüm aramak daha iyi görünüyordu.”  Palmer, a.g.e., 
s.357; Baykara da, Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşına girişinin psikolojik yönüne vurgu 
yaparak, asıl faktörün Balkan Savaşında lekelendiği kabul edilen Türk’ün namusunu temizlemenin 
yani toprak elde etmekten ziyade asıl önemli olanın savaşmak, başarı kazanmak ve kırılmış gururunun 
onarılmasının daha önemli olduğunu vurgulamaktadır. T. Baykara, “Birinci Dünya Savaşı’na Girişin 
Psikolojik Sebepleri”, DATSB, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1989, s.360-366; Aynı düşünce için 
bkz, M.C. Bilsel, a.g.e., s.125-127. 
306 F.R. Atay, Zeytindağı, İstanbul, Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. 1998, s.104-105. 
Paraya olan ihtiyaç nedeniyle savaşa girdiğimiz düşüncesi için başka bir örnek, A. İzzet Paşa, a.g.e., 
s.221. 
307 Morgenthau, a.g.s. Bölüm, XVII. Gullett’e göre de, şüphesiz İttihatçı liderler Almanya’nın 
kendilerini kullandığını biliyorlardı. Sonuçta, onlar da Almanya’yı kullanacaktı ve böylece denge 
sağlanacaktı. En kötü ihtimalle Berlin’in isteklerini yerine getirdikleri sürece kendilerine güvenlik 
sağlandığını hissediyorlardı. H. S. Gullett, The Australian Imperial Force in Sinai And Palestine 
1914-1918, Sydney, Angus & Robertson Ltd., 1941, p.9. 
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itirafına göre, savaşan ortaklardan en güçlüsünün diğer(ler)i üzerindeki etkisi çok 

fazla olurdu ve özellikle bu etki “bir mıknatısın zayıf maddeleri çekmesi” gibiydi308. 

Thobie’ye göre, İttihatçıların Almanya’nın ehven-i şer olduğu düşüncesi iyi 

olmamakla beraber, Almanları seçmeleri görünüşte kötü değildi. Eğer zaferi 

kazanırlarsa İtilaf Devletlerinin ördüğü ve Devleti zayıflatan zincirlerin kırılması 

böylece mümkün olabilecekti309.  

Yunus Nadi’nin aktardığı bir hatıraya göre; Atatürk, “bu harbe katılmakla 

İttihat ve Terakki fena mı yaptı?” sorusuna şu cevabı vermiştir: “Türkiye geçen 

büyük harbe behemehal iştirak etmeliydi ve iştirak şekli de ancak devletin yürüdüğü 

yolda olabilirdi. Harbe giriş zamanı, orduların sevk ve idaresi gibi bazı hususlar 

münakaşa olunabilse bile prensipte yanlış yoktur…”310 Atatürk’ün çok açık bir 

biçimde ortaya koyduğu gibi, o günün koşulları içinde savaşa katılmaktan başka 

yapılabilecek bir şey yoktu. Aynı düşünceyi dönemin bütün subayları da 

paylaşmaktadır. 

Enver Paşa Alman yanlısı olduğu, Devletin savaşa girişinde en önemli rolü 

oynadığı ve Alman çıkarlarına hizmet ettiği için şiddetle eleştirilmiştir. Almanların 

kesinlikle zaferi kazanacağına dair olan inancı büyüktü. Arkadaşları gibi İtilaf 

grubunun savaşı kazandığı takdirde ülkesini paylaşacaklarını iyi biliyordu ve İtilaf 

grubunun ittifak tekliflerinin reddetmesi yüzünden Almanların yanında savaşa 

girmekten çekinmedi. Fakat  % 100 Alman çıkarlarını koruduğunu iddia etmek 

mümkün değildir. Savaşa girinceye kadar Türk ordusunun zayıflığını bilerek 

Almanların baskısına rağmen, Ağustos-Ekim arasında savaşa girmenin henüz erken 

olduğunu kabul ettiğini, bu dönemde Türk Genelkurmayında görev yapan Karabekir 

ve Sabis gibi subayların eserlerinde görebiliyoruz. Yine Türk ve Alman çıkarlarının 

çatıştığı noktada Türk çıkarları lehine davrandığı da belirtilmelidir311. 

                                                 
308 A. F. Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, İstanbul, Vatan Neşriyat, 1953, s.21. 
309 J. Thobie, “I. Dünya Savaşı Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu’nun Gücü” Çev. Yavuz Ekmen, 
Türkler, C.13, s.367. 
310 Yunus Nadi, “Talat Paşa Türk Vatanının Kucağında”, Cumhuriyet, 26 Şubat 1943; Aynı düşünce 
için bkz., İsmet İnönü, Hatırlarım Genç Subaylık Yılları 1884-1918, Haz. Sabahattin Selek, 
İstanbul, Burçak Yay., 1969, s.212; Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Haz. U. Kocatürk Ankara, 
Atatürk Araştırma Merkezi Yay., 1999, s.171. 
311 Wallace, a.g.e., p.151.  



 88

Osmanlı Devleti’nin savaş dışı kalma ihtimali yoktu. Çünkü gelecek kısımda 

görülecektir ki, Osmanlı Genelkurmayı daha Ağustos başında Almanlar ile beraber 

savaş planları yapmaya başlamıştı. Bundan başka sefer hazırlıklarına da başlanmıştı. 

Dolayısıyla,  diğer devletlerle ittifak görüşmeleri ve tarafsız kalma yolundaki çabalar 

bir gösteriden ibaretti. Öyle anlaşılıyor ki, Kabinenin sivil kanadı –belki Talat Paşa 

hariç- askerî hazırlıklar konusunda haberi yoktu. Belki, Ağustos-Ekim 1914 

döneminde askerî planlar teorik düzeyde olduğu için hâlâ savaş dışı kalma imkânı 

olduğu ileri sürülebilir. Türk Genelkurmayının her kademesinde yer alan Almanlarla 

askerî operasyonlar hakkında birlikte birçok egzersiz yapıldıktan sonra tarafsız 

kalınmasının imkânsız olduğunu söylemeliyiz.  

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşına katıldıktan hemen sonra iki cephede 

savunma yerine saldırı amaçlı olarak daha önce giriştiği askerî hazırlıkları eyleme 

sokmuştur. Bunlardan ilki Ruslara karşı Doğu cephesinde Sarıkamış’ta 

gerçekleştirilmiş ve büyük bir hüsranla sonuçlanmıştı. Doğu cephesinde Almanya ve 

Avusturya’ya karşı Rus askerî baskısını azaltmak hedeflenirken, Kanal Seferiyle 

Almanya’ya karşı İngiliz baskısını hafifletmek amaçlanmıştır. Almanların açılacak 

olan diğer Osmanlı cephelerine göre en çok değer verdiği sefer Kanal Seferi 

olmuştur. Bir yanda, Alman askerî hedeflerine uygun olarak yani bir kısım İngiliz 

kuvvetlerini Mısır’da tutmaya mecbur etmek ve Fransa cephesine gönderilmesine 

engel olmak, diğer yanda da, İngilizlerin Çanakkale ve Suriye kıyılarına çıkarma 

yapmalarını önlemek için Osmanlı ordusu İngilizlere karşı Sina yarımadasını geçerek 

Süveyş Kanalını ve Mısır’ı ele geçirmesi için çok acil bir sefer yapılmıştır. Mısır ve 

Süveyş kanalının kaybedilmesi İngiltere için büyük bir kayıp olacaktı.  

1.2. Süveyş Kanalına Sefer Düşüncesinin Doğuşu 
Bir ülkenin sahip olduğu coğrafya onun dış politikasını da doğal olarak 

etkiler. Bir ülkenin jeopolitiği hem değişmeyen hem de zamanla değişen unsurlara 

sahiptir. Ülke yöneticileri sahip oldukları coğrafî konum yanında dünyanın güç 

merkezlerini ve bölge güçlerini de dikkate alarak dış politikalarını belirlemek 

zorundadır. Dünya politikası izleyen Büyük Güçlerin siyasî, ekonomik, askerî ve 

teknolojik açıdan geri olan diğer ülkeler üzerinde de etkili olmaları, onları 
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şekillendirmeleri ve yönlendirmeleri doğaldır312.  Çeşitli ülkelerin çıkarlarının 

çatıştığı noktada bazı bölgeler mücadele alan almaktan kurtulamamıştır. Özellikle iki 

kıtayı birbirine bağlayan yani bir çeşit köprü görevi gören coğrafyalar daha fazla 

mücadele alanıdır. Özellikle Osmanlı Devleti gibi Mısır ve Süveyş Kanalı da bundan 

nasibini almıştır. Bu jeopolitik konumları nedeniyle, dünyadaki pek çok ülkeden 

farklı olarak, sadece bölgesinde değil, kendi kıtasında ve evrensel boyutta olmak 

üzere karmaşık uluslar arası ilişkiler alanında da özel bir yere sahiptirler313.  

1869 yılında tamamlanan ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan Süveyş 

Kanalı Akdeniz ile Kızıl Deniz’i birbirine bağladığı gibi karadan Asya ve Afrika’yı 

birbirinden ayırır. Kanal’ın önemi, Avrupa’yı Güney Asya ve Uzak doğuya, özellikle 

de İngiltere’nin 19. ve 20. yüzyılda Hindistan başta olmak üzere bu coğrafyadaki 

diğer sömürgelerine bağlayan en hızlı ve kısa deniz yolu olmasından 

kaynaklanmaktaydı. Diğer yandan İngiltere açısında Kanal, Birinci Dünya Savaşı 

boyunca mücadeleyi devam ettirebilmek açısından yaşamsal öneme sahip asker ve 

malzeme nakliyatı açısında da önemliydi. Savaş boyunca, Avustralya, Yeni Zelanda 

ve Hint kuvvetlerinin yanı sıra, İngiltere ve müttefiklerine gerekli olan milyonlarca 

ton yiyecek, hammadde ve diğer ihtiyaçlar Batı cephesine bu en kısa deniz yolundan 

ulaşmıştır. Bunun yanında Mısır, İngilizlerin doğudaki sömürgelerinden getirdiği 

askerleri eğittiği ve buradan Batı cephesine gönderdiği bir çeşit eğitim kampı olduğu 

gibi daha sonra doğu Akdeniz’deki cephelerde –Çanakkale, Selanik- yaralanan ve 

hastalanan askerleri için büyük bir hastane olmuştur.  

Nisan 1885’te arkadaşı M. Renan, Lesseps’e, Boğazların şimdiye kadar 

dünyayı yeterince sıkıntıya soktuğunu, Kanalı açmakla sadece iki iç denizi 

birleştirmekle kalmadığını, bir deniz savaşında öneminin daha da artacağını, herkesin 

son hızla onu işgal etmek için çalışacağını ve bu nedenle gelecekte büyük bir savaş 

alanı yarattığını söylemişti314.  

Giriş kısmında görüldüğü üzere İngiliz hükümeti büyük savaştan çok zaman 

önce Süveyş Kanalının öneminin farkına varmış ve bu bölgenin kendi kontrolü 
                                                 
312 Suat İlhan, Jeopolitik Duyarlılık, Ankara, TTK Yay., 1989, s.14 vd; Suat İlhan, Jeopolitikten 
Taktiğe, İstanbul, Harp Akademileri Komutanlığı Yay., 1971, 59 vd; Suat İlhan, Türkiye’nin ve 
Türk Dünyasının Jeopolitiği, Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., 1993, s.1 vd. 
313 Cemal Enginsoy, “Türkiye’nin Jeopolitik Önemi ve Süper Güçlerin Türkiye Üzerindeki Çıkar 
Çatışmaları”, Güncel Konular, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1982, s.29. 
314 Siegfried, a.g.e., p.23; Longgood, a.g.e., p.83. 
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altında olması için gerekli adımları atmıştı. İngilizler Osmanlı Devleti’nin hukukunu 

tanımakla birlikte, Mısır’ı her yönden egemenlikleri altına almışlardı. Mısır’ı 

doğudan koruyan ve doğal bir engel olan Süveyş Kanalına ek olarak yine diğer bir 

doğal engel olan Sina Çölünü de Mısır sınırlarına katmış ve Mısır sınırını Akdeniz-

Kızıldeniz arasında Refah-Akabe çizgisine getirerek bunu 1906’da Osmanlı 

Devleti’ne kabul ettirmişlerdi.  

Birinci Dünya Savaşının başlamasından çok önce Bağdat Demiryolunun 

inşası ile Süveyş Kanalı arasında ekonomik yönü ile beraber politik/stratejik yönü 

arasında sıkı bir ilişki ortaya çıkmıştı. Demiryolu inşa imtiyazının verilmesi ile 

İngiliz-Alman ilişkileri gerilmeye başlamıştı. 19. yüzyıldan başlayarak İngiltere’nin 

temel amacı Hindistan ile ulaşımın güvenliğiydi. İngiltere Hindistan’a sahip olduktan 

sonra, buraya giden yolları kontrol altında tutmak için sırasıyla Güney Afrika, 

Cebelitarık, Malta, Kıbrıs, Mısır ve Sudan ile Kızıldeniz’i ve Basra Körfezini 

kontrolü altına almıştı. Bundan başka, Mısır ve Süveyş Kanalına ilgi gösterecek her 

hangi bir Büyük Gücü buradan uzak tutmaya çalışmıştı. Şimdi demiryolu projesi, 

Batıyı Süveyş Kanalına bağımlı olmaktan kurtaracak, Hindistan ve Avrupa arasında 

yolcu ve eşya taşıyacak ikinci bir tercihin olması demekti. Hatta Süveyş Kanalının 

önemini de azaltabilirdi. Asıl sorun, projenin uygulanmasında değil, Almanların işin 

başını çekmesiydi. 

Bağdat demiryolu ile Avrupa ile Asya arasında böylece en kısa yol sağlanmış 

olacaktı.  Bu projenin İngilizleri rahatsız etmesi doğaldı. Demiryolu sadece İngiliz 

donanma ve ticaret gemilerini saf dışı bırakmakla sınırlı kalmayacak, Hindistan ile 

Uzakdoğu deniz yollarının kârlılığı yanında Hindistan’ın kendisini de tehdit edecekti. 

Adı Bağdat Demiryolu olmasına rağmen demiryolunun Basra körfezine ulaşması 

gerekiyordu. Hem ticarî hem de stratejik olan amaç, Hindistan ve doğuya kestirme 

bir yol açıp herhangi bir savaş durumunda Alman gemilerine kapatılacak olan 

Süveyş Kanalına muhtaç olmaktan kurtulmaktı315.  

Bağdat demiryolu İngiltere’nin yanında Rusya ve Fransa’nın da siyasî, dinî ve 

ekonomik çıkarlarını tehdit edecek bir projeydi. İngiltere, Fransa ve Rusya’nın 
                                                 
315 Peter Hopkirk, İstanbul’un Doğusunda Bitmeyen Oyun, Çev: Mehmet Harmancı, İstanbul, 
Sabah Kitapları Gençlik Yayınları A.Ş., 1995, s.38-46; H. Bayram Soy, “II. Wilhelm, Weltpolitik ve 
II. Abdülhamid”, Türkler, C.13, s.28-29; Bu demiryolunun ekonomik faydaları hakkında bir rapor 
için bkz. BOA, Y.PRK.TKM, 34/57. 
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muhalefeti bir dizi görüşmeler sonunda verilen karşılıklı tavizlerle çözüldü ve 

uygulamaya konuldu316.  

Bağdat demiryolu denizlerdeki Alman-İngiliz rekabetinin özellikle de 

yaklaşan dünya savaşında hayatta kalabilmenin bir aracı idi. Diğer yandan, bir dünya 

savaşında Mısır’ın İngiltere’nin elinden alınması da İngiliz-Alman mücadelesinde 

önemli bir konu idi. Paul Rohrbach 1911’de yayınladığı “Die Baghdad Bahn” adlı 

eserinde, İngiltere’nin denizden ele geçirilmesinin imkânsız olduğunu, bunun için  

“onu karadan vurmanın ve ölüm derecesinde yaralamanın tek bir yolu” olduğunu, 

onun da Mısır olduğunu, eğer Mısır ele geçirilirse İngiltere sadece Doğuya giden en 

kısa yolu kaybetmekle kalmayacak, aynı zamanda Doğuda ve Afrika’daki 

sömürgelerini de kaybedecekti. Bunun için öncelikle Türkiye’nin Anadolu’da ve 

Suriye’de gelişmiş bir demiryolu sistemine sahip olması gerektiğini, bu 

gerçekleşmeden Mısır Seferinin hayal bile edilmemesini savunmuştu317.  Bunlar bir 

bilim adamının düşünceleri olsa da Alman siyasî ve askerî çevreleri tarafından 

dikkate alındığı, en azından onların da bunun farkında olduğu muhakkaktır. Dünya 

savaşından yaklaşık 10 yıl önce söylenmiş olan bu sözler Birinci Dünya Savaşının 

başında uygulamaya konulacaktı. İngiliz General John French de 16 Temmuz 

1906’da gelecek 10 yıl içinde şartların değişeceği, Kanala uzanacak olan el 

“Türklerin olacak ama ses Almanya’nın sesi olacaktır” kehanetinde bulunmuştu318. 

Almanların Doğu uzmanı Ernst Jackh 1915 Ocak ortasında İmparatorluk 

Karargâhını ziyaretinde II. Wilhelm’e Bağdat hattının tamamlanmasıyla Süveyş 

Kanalına Alman askerlerinin hareketini kolaylaştıracağını üstü kapalı anlatmıştı. 

Alman askerî yetkilileri de Bağdat demiryolu projesini, Mısır’a karşı asıl Türk-

Alman operasyonları için bir avantaj olarak görmüşlerdir. Alman Dışişlerine göre, 

Rusya ve Fransa ile birlikte İngiltere ile de savaşmak zorunda kalacaklardı ve 

İngilizler etkin bir biçimde sadece Mısır’da vurulabilirdi319.  

                                                 
316 Fransa ve Rusya’nın çıkarlarına yönelik tehditler, pazarlık ve uzlaşma için bkz. Earle, a.g.e., s.158-
293; Özyüksel, a.g.e., s.80-83; Lothar Rathmann, Berlin-Bağdat Alman Emperyalizminin 
Türkiye’ye Girişi, Çev.Ragıp Zarakolu, İstanbul, Belge Yay., 1982, s.114-118. 
317 E.M. Earle, a.g.e., s.140; Siegfried, a.g.e., p.88-89; Longgood, a.g.e., p.84-85. Napolyon da 
İngilizleri evinde değil de Mısır’da vurmanın gerekli olduğuna inanıyordu. Kinross, a.g.e., p.1. 
318 Friedman, a.g.e., p.2. 
319 Trumpener, a.g.e., p.288-290. 
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Savaşı etkili sürdürebilmek için İngiltere açısından Kanalın önemi açıktı. 

Deniz gücüne sahip İngiltere’nin avantajı, en kısa deniz rotasına sahip gemilere 

dayanıyordu. Akdeniz trafiği üzerinde Alman denizaltılarının varlığının bazı 

sınırlamalar getirdiği ve Kanalın önemini azalttığı doğrudur. Sadık Türk ajanlarıyla 

Almanların Kanalı tıkamayı başarması İngiltere için felaket olurdu ve birkaç 

tümenini kaybetmesi ile eşit anlama gelecekti. İyi yerleştirilmiş birkaç mayın ve 

birkaç geminin batırılması birkaç ay Kanalın kullanım dışı kalmasına yol açacaktı. 

Yakın doğudaki bütün savaşlara askerî ve politik etmenler ayrılamazdı ve Kanalın 

kapandığı haberleri İslam dünyasında İngiltere karşıtı derin bir etki yaratacaktı320. 

Kara devletleri olan Almanya ile Avusturya’nın İngiltere ile kara sınırı yoktu. 

Osmanlı Devleti bu devletlerin safında savaşa girince Mısır coğrafyası vasıtasıyla 

karadan bir temas sağlandığı gibi İngiliz İmparatorluğunun en önemli noktasını 

tehdit etmek imkânı doğdu321. İngiltere’nin Hindistan ve Avustralya ve Yeni 

Zelanda’dan getirttiği kuvvetler Almanya’ya karşı kullanılmak üzere Süveyş 

Kanalından geçiyordu. Birinci Dünya Savaşında,  İngilizlerin Uzak Doğudaki 

kuvvetlerinin, kesin sonucu sağlayacak Batı cephesine sevk edilmelerini mümkün 

olduğu kadar geciktirmek ve böylece çok sayıda İngiliz kuvvetini Mısır’da 

oyalamak, Alman savaş stratejisi ve savaşın seyri açısından gerekli idi. Uzun zaman 

önce, Bismarck Mısır’ı İngiliz İmparatorluğu’nun “Büyük Britanya Adalarında olan 

beyni ile omuriliği oluşturan sömürgeleri arasında yer alan ensesi”322 olduğunu 

söyleyerek Mısır’ın İngiltere için önemini sergilemişti. Dünya savaşından önce ise, 

Süveyş Kanalı popüler bir Alman ifadesiyle İngiliz imparatorluğunun “şah 

damarı”323 olarak kısaca tanımlanmıştı. İşte bu “şah damarı”nın kesilmesi yani 

Kanal trafiğinin engellenmesi gerekiyordu. Bu düşünce Kanal Seferinin temelini 

oluşturmuştur.   

Bir Bakanlar Kurulu toplantısında Enver Paşa Kanal Seferinin sebeplerini 

aynı çerçevede açıklamıştır. İngiliz kuvvetlerinden bir kısmını Mısır’da tutmak, 

Avrupa cephesindeki İngiliz kuvvetlerini azaltmak ve böylece kısa zamanda 

                                                 
320 Gullett, a.g.e., p.12. 
321 Mülmann, a.g.m, s.92. 
322 Longgood, a.g.e., p.XI; Mathews, a.g.e., p.2; Waylet-Jackh, a.g.e., s.172. 
323 G. MacMunn-Cyril Falls, Military Operations; Egypt & Palestine, Vol.1, London, The Imperial 
War Museum, 1996, p.7.  



 93

Almanya’nın zaferini sağlamak. Almanlar galip geldiği takdirde Türkiye de galip 

gelmiş olacaktı324. 

Savaş sonunda, Enver Paşa, Moskova’da Ali Fuat Cebesoy’a, Mısır ve 

Arabistan’ın ileri gelenlerinden bazılarının kendisine, İngilizlerin hazırlıklarını 

bitirmeden önce daha erken davranıp Kanala yürür ve kanal önünde görünmeleri 

halinde Mısır halkının ayaklanarak İngilizleri arkadan vuracağını, ayrıca, Mısır’ın 

kurtarılmasının İslam dünyası üzerinde büyük bir etki yapacağını ifade ettiklerini ve 

bu yüzden bu işe giriştiğini söylemiştir325. Şüphesiz bu söylenenlerin bir önemi 

yoktu. Verilen cevap Cebesoy’u tatmin etmemiş ve Kanal Seferinin gerçek 

sebeplerini sormuştur. O da aşağıdaki bilginin aynısı cevap olarak vermiştir.  

Birinci Dünya Savaşı başladıktan kısa bir süre sonra Alman Genelkurmay 

Başkanı von Moltke Enver Paşaya gönderdiği 10 Ağustos 1914 tarihli yazıda, 

Osmanlıların mümkün olduğu kadar çok Rus ve İngiliz kuvvetlerini çekmesi, enerjik 

bir çabayla İslam ihtilalini gerçekleştirmesi, bu amaçla Kafkasya’ya karşı harekete 

geçilmesi, özellikle Mısır’a karşı bir sefer yapılması ve Avusturya’nın yükünü 

hafifletmek için mümkün olduğu kadar çabuk savaşa katılmasını istemişti326.  

Kress’e göre, Türkler ile İngilizler arasında mümkün olduğu kadar çabuk 

savaşın başlaması yani ilk kanın akıtılması lazımdı. Çünkü her an ittifak anlaşmasını 

imzalayan grubun iktidardan uzaklaştırılması ihtimali vardı. Bu yüzden, ancak 

Türkiye ile İngiltere arasında savaş başladıktan sonra iktidarda kim olursa olsun 

bunun önemi yoktu ve Türklerin ittifak anlaşmasına sadık kalmaları ancak bu şekilde 

sağlanabilirdi327. Kanal Seferi hazırlıkları ve sonunda Kanala baskın eylemi bu 

politikanın sonucuydu. 

Alman Donanması komutanı Amiral Tirpitz Mısır ve Hindistan’a bir geçit 

olarak Türkiye’yi kullanmak için saldırgan bir politikadan yanaydı. Birinci Dünya 

Savaşı başladıktan hemen sonra Yüzbaşı von Rheinbaben’e İstanbul’dan Süveyş 

Kanalına doğru demiryolu kapasitesi hakkında bir rapor hazırlamasını emretti. 

Savaştan önce Tirpitz Yakın Doğuya hiçbir ilgi duymazken, şimdi, Mısır’a ulaşmak 

için bir karayoluna ihtiyacı vardı ve bu da Süveyş Kanalının güney ve kuzeyinde 
                                                 
324 Harp Kabinelerinin İsticvabı, s.362. 
325 Cebesoy, a.g.e., s.18. 
326 Kressenstein, a.g.e., s.13; Cebesoy, a.g.e., s.21. 
327 Kressenstein, a.g.e., s.41. 
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Alman deniz gücü için gelecekte üsler sağlayacaktı. “Müttefikimiz Osmanlılar 

‘dalgaları yöneten İngiltere’ye karşı ‘dalgalar karayla kırılır’ prensibiyle cevap 

vermeye yeterlidir” diyordu. Tirpitz’in karayoluyla Kanala ulaşma amacıyla aynı 

fikirde olan Alman Genelkurmay Başkanı Falkenhayn 2 Şubat 1915’te Bronsart’a bir 

telgraf göndermişti. “Şunlar Alman Yüksek Komutasının Türk operasyonları ile ilgili 

hedefleridir: İran ve Mısır’a karşı saldırgan konumda, Kafkasya’da savunmada 

kalmak. Kanala karşı operasyonlar ilerlemelidir. Gelecekteki sonuçları, Sudan’da ve 

Afganistan’da İslami hareketleri ateşlemek” olacaktır. Bu kara stratejisinin 

finansmanı söz konusu Türkiye ve Almanya arasında problemler arttı. İstanbul’daki 

Alman askerî ataşesi Yarby Lossow 3 Ekim 1914’te Enver Paşanın malî darboğazda 

olduğunu, subaylar dâhil Tük ordusunun yarım maaş aldığını, bunun da Enver 

Paşanın Kabinedeki konumunu zora soktuğunu, Cavid Beyin onu kısmî seferberliğe 

zorladığını, Enver Paşanın Almanya’dan malî yardımı gündeme getirdiğini, ama 

Kabinedeki diğer bakanların malî yardımın Türkiye’yi daha çok Almanya’ya bağlı 

kılacağından endişe ettiklerini, Enver Paşanın çıkış yolu olarak borç almayı 

önerdiğini ve bunun kabul edildiğini, İbn Reşid’in Mısır’a atılmak için kendisini 

Alman hizmetine atadığını rapor ediyordu328.  

Almanya’nın Kanal Seferinden beklentilerini şu ifadeler bütün çıplaklığı ile 

anlatmaktadır: “Alman Başkomutanlığı, Mısır’da ve ülkeyi ikiye ayıran Süveyş 

Kanalında, taarruz edilmez İngiliz âleminin gücünü en hassas yerinden vuracağını 

umuyordu. … Mısır’da İngilizler üzerinde kazanılacak bir Türk zaferinin, Kutsal 

Savaş (Cihad) ilanıyla İslam âleminde yaratılan heyecanın tam bir ayaklanmaya 

dönüşmesine neden olacağı düşünülüyordu.”329  

Bu arada Avusturya da savaşın ilk günlerinde Kanaldan geçişin 

engellenmesiyle ilgilenmişti. Avusturya Genelkurmayı İstanbul’daki askerî ataşesi 

Pomiankowiski’ye Kanalda bir gemi batırılarak geçişin engellenmesi emrini 

vermişti. Ataşe de, böyle bir iş için gereken masrafın (gemi alımı, personel vs.) 3 

milyon kron tutacağını bildirdi. Bundan sonra ne para ne de başka bir emir 

gelmeyince girişim sonuçsuz kaldı330.  

                                                 
328 Jackh, a.g.e., p.140-141. 
329 Wallach, a.g.e., s.175. 
330 Pomiankowiski, a.g.e., s.74. 
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Falkenhein’ın hatıralarına göre, Türk-Alman ittifakı, Mısır’a karşı Türk 

kuvvetlerini sevk etmek fırsatını doğurmuştu. Alman Genelkurmayı bu Seferden 

hiçbir sonuç beklemiyorsa da İngiltere’nin şahdamarı olan Kanaldan geçişi 

engellemeyi, hiç olmazsa bu amaçla Alman cephesine yığılan İngiliz kuvvetlerinden 

önemli bir kısmını Batı cephesinden uzak tutmayı umut ediyordu331. Dünya 

savaşında Türk ordusunun görevinin ne olacağı konusunda Falkenhein ve von der 

Goltz farklı düşüncelere sahipti. Falkenhein Türk birliklerinin daha çok Afrika ve 

Asya’daki İngiliz birliklerine, Karadeniz kıyılarındaki Rus birliklerine karşı 

kullanarak Alman cephelerinden uzak tutmayı düşündüğü halde, Goltz Türklerin 

Avrupa’daki savaş alanlarında Rusya’ya karşı savaşması fikrini savunmaktaydı332. 

Avrupa’da savaş başladıktan hemen sonra İngiltere Mısır hakkında Osmanlı 

Devleti’nin dikkatini çekmeye başlamıştı. Grey, İstanbul’daki İngiliz elçiliğine 

07.08.1914’de gönderdiği yazıda, Türkiye tarafsız kaldığı, Mısır’da güven ortamının 

bozulmadığı ve beklenmeyen olaylar meydana gelmediği sürece İngiltere’nin 

Mısır’ın statüsünde değişiklik düşünmediğini, ayrıca İngiltere’nin Mısır’ı ilhak 

etmeyi düşündüğü şeklinde söylentiler dolaştığını, bunun gibi söylentilerin gerçek 

dışı olduğunun Türkiye’ye bildirilmesini istemiştir333. Böyle bir girişim için 

İngilizlerin haklı sebepleri vardı. II. Bölümde görüleceği gibi Osmanlı Genelkurmayı 

daha Ağustos başında Kanal Seferi için hazırlıklara başlanmasını Suriye’deki II. 

Ordu Müfettişliğine bildirmişti. Yine Ağustos 1914 başından başlayarak Alman 

Genelkurmay Karargâhındaki gelişmeler ile Türk-Alman görüşmelerindeki 

gelişmeler de adım adım Kanal Seferinin yaklaştığını gösteriyordu.  

Daha 2 Ağustos’ta Moltke Başbakanına Alman savaş planlarının taslağını 

kısaca şöyle anlatıyordu: “Türkiye Hindistan, Mısır ve İran’daki eylemlerin üssü 

olacaktır.”334 

12 Ağustos’ta Berlin’deki Osmanlı Ataşemiliteri Cemil Bey, Enver Paşaya 

gönderdiği telgrafında Almanların Goben ile Breslav’dan beklentilerinin yanında,  

Suriye’den bir kolordunun karayolu ile Mısır’a yürümesi ve Kanalı tehdit etmesinin 

                                                 
331 Erick von Falkenhein, General Falkenhein’in Hatıratı, Çev. Bursalı Mehmet Nihat, Haz. Faruk 
Yılmaz, Ankara, Berikan Yayınevi, 2002, s.43.  
332 Mülmann, Ulus, 1 Kasım 1968. 
333 Scott, a.g.e., p.1058-1059; Harp Kabinelerinin İsticvabı, s.41. 
334 Fischer, a.g.e., p.84. 
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çok yararlı olacağı talebini de iletiyordu335. Kısa bir süre sonra Moltke, Bulgaristan, 

Romanya ve Osmanlıların Karadeniz’in batısından Ruslara karşı düşündüğü 

saldırının Romanya’nın muhalefeti üzerine imkânsız olduğunu görmüştü. Şimdi 

mümkün olduğu kadar büyük kuvvetlerle Mısır’a karşı bir girişimi savunmaya 

başlamıştı. Mısır’ın fethi İngiltere açısından büyük bir kayıp olabileceği gibi Türkler 

için de önemli bir zafer ganimeti olacaktı336. 

Yine 18 Ağustos 1914’te Oppenheim Başbakana notasında, “Hindistan’da 

isyan ateşi başladığı ve Türkler Mısır’a girdiği zaman İngiltere’nin yıkımı 

olgunlaşacaktır” diyordu337.  

Almanlar Osmanlı Devleti’ni Mısır Seferini askerî sebeplerle teşvik ederken 

ileride buranın Osmanlıların elinde kalmasına taraftar olmadıkları anlaşılıyor. A.B.D. 

İstanbul elçisi Morgenthau’nun aktardığına göre, İstanbul’daki Alman elçisi 

Türklerin Mısır Seferi hazırlıkları konusunda endişeli olduğunu görmüş, önce bunun 

Türklerin mücadeleyi kaybedeceği endişesinden doğduğunu sanmıştır. Ama 

sonradan asıl endişesinin Türklerin başarılı olması ihtimalinden kaynaklandığını 

görmüştür. Çünkü Türklerin Mısır’ı fethi ciddi olarak Alman planlarına engel 

oluyordu. Türklerin Mısır’ı ele geçirmesi halinde daha sonraki barış konferansında 

buranın kendisinde kalmasını isteyecek ve Almanya’dan bu isteğini desteklemesini 

isteyecekti. Fakat Almanya savaş sonunda Türkiye’nin yeniden kurulmasını 

istemiyordu. İngiltere ile birlikte Doğuyu paylaşmayı düşünüyordu. Almanya’ya 

Mezopotamya verildiği takdirde İngiltere’nin de Mısır’ı ilhakına razı idi. Böylece 

İngiltere ile Almanya Osmanlı Devleti’ni iki eşit parçaya bölecekti. Mısır’ın fethi 

başarılırsa bu planın yerine getirilmesi imkânsız olacaktı338.  

Alman Genelkurmayı Ağustos’un başından beri Türkiye’ye savaşa girmesi 

için baskı yapmaktaydı. 4 Eylül’de Moltke Sanders’e bir mektup göndererek 

Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesinin acilen istendiğini, Avusturya 

Genelkurmayının daha ileri giderek gerçek destek istediğini ve 50.000 Türk askerinin 

Odesa’ya çıkarılmasını ya da Mısır’a karşı bir harekât yapılmasını istediklerini 

belirtti. Ne Enver Paşa ne de İstanbul’daki Alman subayları mevcut politik ve 
                                                 
335 Hacipoğlu, a.g.e., s.86-87. 
336 Wallace, a.g.e., s.143. 
337 Fischer, a.g.e., p. 126. 
338 Morgenthau, a.g.s., Bölüm XV. 
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ekonomik şartlar altında bunun mümkün olabileceğini düşünüyorlardı. Wagenheim 6 

ve 8 Eylül’de Berlin’e Enver’in elinin yeterince güçlü olmadığını, Osmanlı 

Kabinesinin savaşa girme konusunda özellikle teknik problemlerin çokluğu 

nedeniyle –Bulgaristan ile anlaşmanın yapılamaması, Çanakkale Boğazının 

savunmasının zayıflığı, Karadeniz’de büyük ölçekte hareketlere girişmenin 

imkânsızlığı vs- isteksiz olduğunu belirtiyordu.  Hatta henüz Mısır’ın istilası bile 

mümkün değildi339.  

Ağustos 1914 başından itibaren Alman basının da Türkiye’nin savaş gücü ve 

savaş hazırlıkları hakkındaki haberlerde artış gözleniyordu. Basına göre silâh altına 

alınanların 800.000 kişiye ulaştığı ve Alman askerî uzmanların yardımıyla şimdi 

daha iyi bir ordudan söz edildiği gibi İngilizlerin Mısır’dan kovulması ve buna 

benzer birçok konunun imkânsız olmadığı anlatılıyordu340. 

Karadeniz olayından kısa bir süre önce İngiliz elçisi, Türklerin Filistin’de ve 

genellikle Suriye’de bazı askerî hazırlıklar ve hatta Sina sınırında bazı düşmanca 

harekâtta bulunduklarını ve bunun İngiliz çıkarlarına aykırı olduğu için Osmanlı 

hükümetinin bunları derhal men etmek mecburiyetinde olduğuna dair bütün nazırlara 

bir muhtıra göndermiştir. Ertesi gün Fransız sefiri Bompard ile Cemal Paşa arasında 

özellikle Mısır meselesi üzerinde hayli hararetli konuşmalar olmuştur341. 

Mısır sorunu hakkında İngiliz hükümeti daha sonra Şubat 1915’te gizlice 

Osmanlı ülkesinde dağıttığı Türkçe bir risalede, yukarıdaki 7 Ağustos 1914’teki 

sözler ile beraber, 1 Eylül 1914’te Osmanlı Hükümetine Mısır Hükümeti tarafından 

Kanalın iki yakasını korumak için yapılan işlerin sadece Kanaldan gemilerin güven 

içinde geçmelerine yönelik olduğunu, Sina’da da ne ileri bir hareket ve ne de askerî 

bir harekât düşündüğünün tebliğ edildiği yer alıyordu342.   

6 Eylül 1914 tarihli Kabine toplantısında Mısır meselesi gündeme gelmiştir. 

İngilizler Mısır’da savaş durumu ilan etmiş, Alman ve Avusturya konsoloslarını ve 

tebaalarını sınır dışı etmeye başlamıştı. Sebep olarak da ülkede İngiliz işgal 

kuvvetinin bulunması ve Almanların saldırısına maruz kalabilmesi ihtimalini 

göstermişlerdir. Bunun üzerine İstanbul’daki Alman ve Avusturya elçileri kabineye 
                                                 
339 Trumpener, a.g.e., p.36; Wallace, a.g.e., s.144. 
340 Wallace, a.g.e, s.135. 
341 Cemal Paşa, a.g.e., s.177. Ancak Cemal Paşa hatıralarında bu konuya hiç değinmemiştir. 
342 Bayur, a.g.e., C.3, K.1, s.266; Scott, a.g.e., p.1083. 



 98

başvurmuşlardır. Cavid Bey, sorunun çözümü için Almanya’dan ve Avusturya’dan 

Mısır’ın Osmanlı toprağı olduğunu ve orada İngiliz işgal kuvveti bulunsa bile 

saldırmayacaklarına dair güvence alınmasını ve sonra bu güvence ile İngiltere’ye 

başvurarak Mısır’da savaş halinin kaldırılmasını talep etmeyi teklif etmiştir. Bu teklif 

kabul edilmiştir. Toplantıda Cemal Paşa bu kararın icrasına 4. Suriye Ordusunun 

memur edilmesini teklif etmiştir343. Bu teklifin kabul görmediği anlaşılıyor. Ama 

Cemal Paşa iki ay sonrada Kanal Seferine çıkacaktır. 

16 Eylül 1914’te İngiltere’nin İstanbul elçisi Mısır sınırında yapılan 

hazırlıklar hakkında elde ettiği raporlara dayanarak Sadrazamın dikkatini çekmiş ve 

bir nota vermiştir. Notanın bir örneğini de Cavid Beye göstermiştir. Notada, 

Suriye’de Mısır’a karşı yapılan hazırlıklar hakkındaki endişelerini daha önce sözlü 

ilettiği, son aldığı raporlardan işin ciddi olduğu, hatta bu iş için Musul’dan Mısır 

sınırına asker sevk edildiği ve Filistin’de yoğun bir faaliyet yaşandığı anlatılmıştır344. 

21 Eylül’de Mısır’daki İngiliz Yüksek Komiseri, İngiliz Dışişleri Bakanı Grey’e 

Mısır’a karşı hazırlıkların devamı halinde Sina yarımadasındaki karakolları 

desteklemek için Sina içinde devriyeler yerleştirmek gerektiğini, ayrıca, Mısır 

sınırının korunması hakkında alınan tedbirlerin gerekli olduğu konusunda Türk 

Hükümetinin uyarılması gerektiğini bildiriyordu345.  

24 Eylül’de İngiliz elçisi Mallet, Grey’e gönderdiği telgrafta Türklerin 

İngilizlerle savaşa girmeye ve Mısır’a ciddi bir sefer yapmaya inanmadığını, Mısır’a 

sefer hazırlığının da Almanlardan mümkün olduğu kadar menfaat sağlamak için 

yapıldığını yani bir taktik olduğunu anlatıyordu346. 

6 Ekim 1914’te İngiliz elçisi Sadrazama sunduğu başka bir notada, 

Türkiye’nin kesin bir tarafsızlık göstermesi şartıyla İngiltere’nin Mısır’ın statüsünde 

hiçbir değişikliğe gitmeyeceğini bildirmiştir347. 7 Ekim 1914’te S. Halim Paşa 

verdiği cevapta, Türkiye’nin Mısır’a karşı saldırgan tavırları nedeniyle mantıklı 

olarak suçlanamayacağını, çünkü başlangıcından beri Mısır’ın Türkiye’ye ait 

olduğunu söylemiştir. Diğer yandan, İngiliz Elçisi bu gelişmelerden Hidivi sorumlu 
                                                 
343 Maliye Nazırı Cavid Beyin Notları, Tanin, 2 Kasım 1944, Harp Kabinelerinin İsticvabı, s.203-
204; BOA, MV. 192/8. 
344 Harp Kabinelerinin İsticvabı, s.39-41; Scott, a.g.e., p.1111. 
345 Scott, a.g.e., p.1104. 
346 Scott, a.g.e., p.1107. 
347 BOA, DH.EUM. 5. Şb., 18/31-F. 
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tutmuştur. Onu Suriye sınırında toplanan 100.000 kişilik niteliksiz bir kuvvetin lideri 

olarak suçlamış ve İtalya’ya sürgüne gitmesinin daha rahat olacağını önermişti348. 

Verilen rakamın abartılı olduğunu belirtmekte yarar vardır. 

İstanbul’daki İngiliz elçisinin Grey’e 15 Ekim 1914’te gönderdiği notta, 

Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalacağına dair İngiliz Dışişlerini ikna etmeye 

çalışıyordu. Ona göre, İngiltere Osmanlı Devleti ile savaşı birkaç ay daha 

erteleyebilirdi ve hatta Mısır’a muhtemel bir Osmanlı saldırısı korkusuna gerek 

olmadığını söylüyordu 349. Ama görüleceği üzere bu konuda yanılıyordu.  

Sadrazam, savaşa girmeden önce Mısır sınırında yapılan hazırlıklar hakkında 

kendisine bilgi verilmediğini ve hazırlıkları ancak başka kaynaklardan tesadüfen 

öğrendiğini iddia etmiştir350. Yine, İngiliz elçisiyle bir görüşmesinde Osmanlı 

Devleti’nin Mısır’a saldırması için Almanya ve Avusturya’nın çevirdiği dolaplardan 

haberi olmadığını söylemiştir351.  A.B.D. elçisinin anlattıklarına göre, Sadrazamın 

Mısır sınırındaki gelişmelerden hiç de habersiz değildi. 29 Ekim’de bir grup Bedevi 

kuvveti sınırı geçince, İngiliz elçisi sınır ihlalini Sadrazam nezdinde protesto edince 

Türkiye’nin öyle bir sınır tanımadığını söylemiştir352. 29 Ekimde İngiliz elçisinin 

Grey’e gönderdiği telgrafta, 2.000 kadar Bedevinin sınırı 32 km. geçmesi hakkında 

bilgi istemiş, Sadrazam da bilgi doğru ise çekilmeleri için hemen emir vereceğini, 

ama bu bilginin doğru olduğuna inanmadığını söylemiştir. Elçi de kendisinin ve 

Kabinenin eğer Enver Paşa ve savaş yanlılarının Mısır’a karşı bir sefer yapmaya 

kalkacak olursa Sadrazamın bunu engellemeye gücü olmadığını söylemiştir. 

Sadrazam da Kabinenin onayı olmadan savaş yanlılarının hareket edemeyeceğini 

söylemiştir353. İngiliz resmî belgelerinde A.B.D. elçisinin Sadrazamın “öyle bir sınır 

tanımadığı” şeklindeki ifadesine rastlanmamaktadır. Esasen böyle bir söylem 

Sadrazamın uzlaşmacı politikasına da aykırıdır. 

                                                 
348 Weber, a.g.e., p.93. 
349 Heller, a.g.e., p.149. 
350 Harp Kabinelerinin İsticvabı, s.283-284. 
351 P.H. Stoddard, Teşkilat-ı Mahsusa, Çev. Tansel Demirel, İstanbul, Arma Yay., 2003, s.66. 
352 Morgenthau, a.g.s., Bölüm.XI.  
353 Scott, a.g.e., p.1182-1183; Harp Kabinelerinin İsticvabı,  s.71.  
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Kabinenin birçok üyesi sayısız askerî gelişmeden haberdar olmamıştır. 

Sadece bu süreçte değil savaş sırasında da askerî gidişat hakkında bilgi verilmemiş 

ancak soru sorulursa Harbiye Nazırından bilgi alınmıştır354.  

Savaşa girmeden önce Mısır sınırında asker toplama, Arap ileri gelenleri ile 

görüşmeler ve Arap kabilelerinden kuvvetler oluşturma yoluna gidilmişti355.  

29 Ekim 1914 yani Karadeniz olayının sabahı İngiliz malî müşaviri Sir 

Craffort Maliye Nezaretinde Cavid Beyi gördüğünde, Türkiye tarafından Mısır sınıra 

tecavüz nedeniyle İngiliz elçisinin bütün İngiliz tebaasına hazır olmaları emri vermiş 

olduğunu söylemiştir356.  

Karadeniz olayının ertesi günü Sadrazamın yalısındaki kabine toplantısında 

Mısır sınırındaki olaylar da görüşülmüştür. Mısır sınırındaki hazırlıkların düşmanlığı 

körüklemekten başka bir meyve vermeyeceğini ve Mısır’ın istilasının imkânsız 

olduğunu söyleyen Nafia Nazırı Çürüksulu Mahmut Paşaya, Enver Paşa sinirlenmiş 

ve “görürler!” demiştir. Ç. Mahmut Paşa Enver Paşaya başarılı olmasını ve 

düşüncelerinin yanlış çıkmasını dilemiştir. Bunun üzerine Enver Paşa, etrafındakilere 

böyle düşünenler olduğu sürece “orduyu Mısır’a nasıl sevk” edeceğini söylemiştir357.  

Aylardır hazırlanan Kanala karşı bir Türk-Alman operasyonu Berlin’de 

“İngiliz pozisyonuna karşı ölümcül bir darbe” olarak aşırı bir umutla bakılıyordu. 

Türkiye’ye verilen ilk görev, Avusturya üzerindeki Rus baskısını hafifletmek için 

Kafkaslarda bir saldırıya geçmek olmuştur. Ama Almanlar Türklerin Kanala karşı bir 

saldırıya geçmesini daha önemli görmüşlerdi. Alman parası, silahı ve savaş 

gereçleriyle desteklenen 20–30 bin kadar Türk askerinin saldırısı aynı zamanda 

Mısır’da İngiliz yönetimine karşı bir isyanı başlatacaktı. Örneğin, Ernest Jackh Ocak 

1915’te, eğer Türkler Kanalda görünürse 70.000 Arap Bedevisinin onlara katılacağı 

kehanetinde bulunuyordu358. Mısır girişiminde Alman hazırlıklarından biri de, 

İstanbul’daki Alman elçiliği Ağustos 1914’te Mısır Hidiviyle ilişki içinde olmuş ve 

emrine 4 milyon altın frank verilmişti. Operasyonun hedefi, Dışişleri Bakanlığı 

Genel Sekreteri Arthur Zimmermann’ın 25 Ağustos’ta Wangenheim’e açıkladığı 

                                                 
354 Harp Kabinelerinin İsticvabı, s.362. 
355 Harp Kabinelerinin İsticvabı, s.179. 
356 Harp Kabinelerinin İsticvabı, s.64-65. 
357 Harp Kabinelerinin İsticvabı, s.192. 
358 Fischer, a.g.e., p.127; Palmer, a.g.e., s.364. 
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gibi, “Mısır’da İngiliz yönetimini yıkmaktı.” Bunun bir aracı olarak Sudan ve 

Mısır’daki yerli askerleri ve halkı kışkırtmak için ajanlar gönderildi. Bu ajanlar yakın 

zamanda İngiltere’ye karşı Sultan-Halife’nin de savaşa katılacağı söylentisini 

yayıyorlardı. Alman sefer planına Mısır ordusundaki İngiliz subaylarının 

temizlenmesi, Kanalı kapamak, Kanalın su sistemi ve Kanal duvarlarını, telgraf 

binalarını ve demiryolu köprülerini yıkmak da dâhildi. Türkler seferin askerî 

güçlükleri yüzünden itiraz edince Zimmermann “bütün şartlar altında” Mısır’da bir 

isyana sebep olması için Kanala karşı en azından katır ve deve birliklerinin 

gönderilmesinde ısrar etti. Dışişleri Türkleri sefere özendirmek için 100.000 sterlin 

verdi ve sefer başladığında da daha fazla malî destek sözü verdi359. Aralık ayında 

Berlin Hükümeti Türklerin Mısır’ı istilası ve Orta Doğu’da görev yapan diğer 

heyetler için yaklaşık 3 milyon Mark ayrılmasını onaylamıştı360. 

Alman Genelkurmay Başkanı Falkenhayn 23 Aralık 1914’te İstanbul’da 

bulunan Goltz Paşaya, kendisinin Enver Paşa üzerindeki nüfuzunu kullanıp, Kanal 

Seferinin ikinci değil birinci dereceden bir sefer olduğunu iyice kabul ettirmesini 

istemiştir361. Bundan, Almanların Kanal Seferine verdikleri önemin diğer 

cephelerden daha da fazla olduğu sonucunu çıkarabiliriz. 

Refet Bey (Bele), savaş başladığında Kanal Seferi fikrini ilk defa kendisinin 

ortaya attığını söylemektedir. Bundan başka, Kanal boyunda İngilizler aleyhine biraz 

problem çıkarmanın doğru olacağını, bunu Enver Paşanın yaverlerinden birine 

söylediğini, bir veya iki gün sonra Genelkurmay Harekât Şubesi Müdürü Feldman’ın 

kendisini çağırdığını, düşüncesinin dikkate alındığını, düşüncesinin büyüyerek 

Kanala karşı bir saldırı şekline döndüğünü ve bunun mümkün olmayacağını, daha 

sonra Sanders’in de kendisiyle görüştüğünü, “Cihad” ilanından, bedevi kuvvetleri 

toplayarak Mısır’a saldırmaktan bahsetmesine karşılık kendisinin paradan başka bir 

şey tanımayan Bedeviler hakkında kendisine bilgi vererek Cihad ilanından fayda 

gelmeyeceğini ve Kanala ciddi bir saldırı yapmakla İngilizlerin Mısır’da sonradan 

                                                 
359 Fischer, a.g.e., p.127-128. 
360 McKale, a.g.e., p.87. 
361 Veli Yılmaz, 1nci Dünya Harbinde Türk-Alman İttifakı ve Askerî Yardımlar, İstanbul, Cem 
Ofset Matbaacılık San. A.Ş., 1993, s.125. 
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Türklerin başına bela olacak bir kuvvet toplamalarına sebep olacağını söylemiştir362. 

Zaten dünya savaşının başından itibaren Almanların da istediği buydu. 

1.2.1. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Harbindeki Sefer 

 Planlarında Kanal Seferi ile İlgili Projeleri 
7 Haziran 1914’te Osmanlı Devleti’nin sefer planını Alman Generali Bronsart 

hazırlamış ve Enver Paşa da onaylamıştır363. Bu sefer planı, Osmanlı Devleti’ne karşı 

Balkan devletlerinin ve Rusya’nın birlikte savaşa kalkışacakları fikrine göre yapılmış 

ve bu yüzden askerî yığınağının asıl ağırlığı Trakya’nın savunmasına verilmişti. Bu 

plana göre, tüm kuvvetler sonuç alınacak bölgede birleşmişti. Bunun için, bütün 

Osmanlı orduları İstanbul ve civarında toplanacak ve diğer sınırlar terk olunacaktı. 

Bu plana göre Suriye ve Irak sınırı adeta korunmasız hale getiriliyordu. Karabekir’e 

göre bu planla Almanlar, Ruslara ve İngilizlere ülkenin büyük bir kısmının tahliye 

olduğunu göstererek onların öteden beri besledikleri hırslarını tahrik edecekti. 

Böylece İngilizler Hindistan ve Avustralya ordularını Avrupa cephesine 

göndereceklerine Irak, Filistin ve Suriye’nin işgaline ayıracaklar, Ruslar da 

Anadolu’yu işgale başlayacaklardı. Böylece bir kısım düşmanları Türkiye’de takılıp 

kalacaktı. Savaşı kazanacaklarına imanı şüphesiz olan Almanlar daha sonra 

Türkiye’yi kurtaracaklardı. Fakat bu ters tepecek ve Türkler Doğu sınırlarından 

kuvvet çekince Rusların da bazı kuvvetlerini çektikleri haberleri gelmiş ve 

Bronsart’ın bu konudaki düşüncelerini alt üst etmişti364.  

Türk Genelkurmayındaki Kazım Karabekir ve A. İhsan Sabis Beylerin plan 

üzerindeki eleştirileri üzerine hazırlanan sefer planında değişikliğe gidilmiştir. 6 

Ağustos tarihli değişikliğe göre, Şam’daki VIII. Kolordunun Suriye ve Havalisi 

Kumandanlığı emrinde kalması kararlaştırıldı. Bu sırada Musul’da bulunana XII. 

Kolordu da II. Ordu emrine bırakılmıştı.  Daha sonra XII. Kolordunun Haleb’e 

gelmesi ve oradan gerekli yere gönderilmesi kararlaştırıldı365. Sefer planlarında tüm 

tümenler yerine, Kanal Seferiyle ilgili olduğu için sadece bu iki tümene yer verdik.  

                                                 
362 Muhittin Birgen, “İttihat ve Terakkide On Sene”, Son Posta, 10 Birincikanun 1936. 
363 Akbay, a.g.e., s.157-159. 
364 Karabekir, Birinci Dünya Harbine Nasıl Girdik?, s.273. 
365 Sabis, a.g.e., C.1, s.181. 



 103

16 Ağustos 1914’te Türkiye savaşa girerse yapacağı yardımın neler olacağı 

konusunda Türk Genelkurmayında bir askerî toplantı yapılır. Toplantıda Enver Paşa, 

Alman elçisi Wangenheim, Amiral Suchoun, Bronsart, L. von Sanders, von Kress, 

Alman kara ve deniz ateşemiliterleri ile Hafız Hakkı Bey vardı. A.İ. Sabis’in “Alman 

içtima”sı366 adını verdiği toplantıda –çünkü sadece iki Türk vardı- iki görüş tartışılır. 

Odesa ve Akkerman arasına bir ordu çıkararak Rusya’ya karşı Avusturya cephesini 

hafifletmek ve Süveyş Kanalına sefer yapmak. Odesa fikrinde L. von Sanders yalnız 

kalmış, geri kalanlar Kanala yapılacak harekâtın daha etkili olacağı konusunda 

birleşmişlerdir367. İlginç olan nokta, yaklaşık aynı tarihlerde Rus Dışişleri Bakanı 

Sazanov St. Petersburg’daki İngiliz elçisine, İstanbul’da yapılan savaş planlarında 

Mısır’a karşı bir sefer düşüncesinin yer aldığını bildiriyordu368. 

Ağustos sonunda Alman Başbakanı B. Hollweg Kanalı bloke etmesi için 

Alman donanmasına baskıya başladı. Çünkü Fransa’daki Alman orduları hedeflenen 

hemen zafere ulaşamamıştı. Alman amirali Tirpitz’e göre bu zordu ve hiçbir şey için 

söz vermedi. Yine de Kanaldan geçişi engellemek için Mısır’da polislik yapmış olan 

ve bir Alman olan Robert Mors’u görevlendirme konusunda işbirliğine gitti369.    

Hafız Hakkı Beyin, 4 Eylül 1914 tarihli hazırladığı harp planında Mısır’a 

saldırı işi VIII. Kolorduya bırakılıyordu370. Aynı tarihte Moltke, Sanders’e, ya 

Odesa’ya ya da Mısır’a karşı bir hareket yapması için bir kez daha telgraf 

çekiyordu371.  

Amiral Suchoun’un 10 Eylül 1914 tarihli raporu ile donanmamızın 

Karadeniz’de bir eylem ve çıkarmaya yetersiz olduğunu bildirmesi ve Hafız Hakkı 

Bey’in 18 Eylül tarihli raporunda Bulgaristan’ın durumunun belirsizliği ve Odesa’ya 

çıkarmanın imkânsızlığı, ordunun iaşesinin sağlanmasının güçlüğü hakkındaki 

raporları Odesa’ya çıkarma fikrini ortadan kaldırdı372. Sanders Odesa fikrinde 

                                                 
366 Sabis, a.g.e., C.1, s.250. 
367 Sanders, a.g.e., s.41; Akbay, a.g.e., s.159-161 ve 279-281. 
368 Yigal, a.g.e., p.36. Yazarın tespitlerine göre, İtilaf devletleri içinde İstanbul’da istihbaratı en 
kuvvetli olan devlet Rusya idi. 
369 McKale, a.g.e., p.53. 
370 Karabekir, Birinci Dünya Harbine Nasıl Girdik?, s.303, Sabis, a.g.e., C.1, s.272, Akbay, a.g.e., 
s.163; Fevzi Çakmak, Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi, Haz. Ahmet Tetik ve diğerleri, 
Ankara, Genelkurmay Basımevi, 2005, s.15. 
371 Wallace, a.g.e., s.144. 
372 Karabekir, Birinci Dünya Harbine Nasıl Girdik?, s.307-317; Sabis, a.g.e., C.1, s.267-269. 
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ısrar ve Kanal Seferine muhalefetini sürdürünce 15 Eylül’de Alman Başbakanı 

tarafından muhalefet etmemesi için uyarıldığı gibi, 17 Eylül’de de Alman 

Genelkurmay Başkanı, çıkarları açısından Kanal Seferinin çok önemli olduğunu ve 

muhalefet etmemesi uyarısında bulunarak onu susturur373.  

18 Eylül 1914 tarihli Hafız Hakkı Beyin raporunda, Kanal Seferinin 

icrasındaki büyük zorluklara rağmen Süveyş’ten geçiş engellenebilirse, Almanlara en 

büyük hizmetin 20–30 bin Hintlinin Süveyş’ten geçmesini geciktirmekten ibaret 

olacağını belirtmişti374.  

Odesa projesi kabul edilmeyince Kanal Seferi alternatif olarak ön plana çıktı. 

Kanala yapılacak sefer için hazırlıkları tamamlamak üzere Kanala karşı sefer görevi 

verilen VIII. Kolordu komutanı Mersinli Cemal Paşanın kurmay başkanlığına atanan 

Kress Şam’a gitmek üzere 20 Eylül 1914’te İstanbul’dan ayrıldı375. Kanal Seferi 

hazırlıklarından ajanları sayesinde haberdar olan İngiliz hükümeti, İstanbul’daki 

elçisi aracılığıyla 29 Eylül 1914’te bu hazırlıkları protesto ettiği gibi aynı gün Rus 

sefiri de Kafkas sınırındaki hazırlıkları protesto etmişti376.  

20 Ekim 1914’te Osmanlı Genelkurmayı, İngilizlerin Mısır’a çocuk denecek 

yaşta gençlerden oluşan 17.000 kişilik kuvvet getirdiklerini ve bu genç çocukları 

yerli halkın bile tuhaf karşıladığını, Şüveyş Kanalı boyunca İngilizlerin ancak 14.000 

asker ve 15 cm.lik 12 top ve ayrıca İsmailiye karşısında 2 bataryaları bulunduğunu, 

el-Ariş-Akabe arasında tahkimat yapıldığını, Kanal kıyılarında birer hafif filo 

bulunduğunu, Sina çölündeki kuyuları Arap kabilelerine para vererek 

kirlettirdiklerini ve kapattırdıklarını haber alıyordu377.  

                                                 
373 Sanders, a.g.e., s.43. 
374 Karabekir, Birinci Dünya Harbine Nasıl Girdik?, s.310-311; Sabis, a.g.e., C.1, s.277. 
375 Kressenstein, a.g.e., s.15. 8 Ekim 1914’te Atina’daki İngiliz elçisi, bir Alman subayının Kurmay 
başkanı olarak Şam’a geldiğini, Mısır’a karşı bir sefer hazırlaması için  emrine 125.000 TL. tahsis 
edildiğini Dışişleri Bakanına bildiriyordu. Wallace, a.g.e., s.145. Yine Ekim 1914 başında 
İstanbul’daki İngiliz büyükelçisi, Bedevi aşiretlerine aktarılmak üzere bir süredir Suriye’ye para 
gönderildiğini Dışişlerine rapor etmiştir. Raporda ayrıca, aralarında Kress’in de bulunduğu 33 Alman 
subayının Suriye’de bulunduğu ve Musul’dan yola çıkan 4.000 askerin Halep’e ulaştığını bildiriyordu. 
Stoddard, a.g.e., s.59. 
376 Sabis, a.g.e., C.2, s.63-64. 
377 Karabekir, Birinci Dünya Harbine Nasıl Girdik?, C.2, s.332. Basındaki haberlere göre, “bunların 
çoğunluğunun çoluk çocuktan ibaret olduğu söyleniyor. … Kurban Bayramının I. günü Kahire’de 
nümayiş maksadıyla yaptıkları bir resmî geçit esnasında bu çoluk çocuk sürüsü herkesin önünde geçip 
gitmişlerdir. Aralarında hatta 15–16 yaşlarında pek çoğuna tesadüf edilmekteydi. 2-3 saatlik bir 
yorgunluğu icap eden bu resmî geçit esnasında bu çocuklardan pek çokları tahammül edemeyerek 
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Ekim başında Petersburg’da İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında savaş 

çıktığı takdirde Japonya’nın Mısır’a asker göndereceği söylentisi dolaşması üzerine 

Osmanlı Devleti’nin Petersburg elçisi Fahreddin Bey Japon elçisiyle görüşmüş ve 

elçiden bu bilginin doğru olmadığı cevabını almıştır. Buna ek olarak Japon elçisi, 

Almanya’nın yenilmesini istediklerini ve müttefikleri olan İngiltere’den istek geldiği 

takdirde Avrupa’ya asker göndermeyi düşündüklerini söylemiştir378. 

21 Ekim 1914’te Harekât Şubesi Müdürü Kurmay Binbaşı Ali İhsan Bey 

(Sabis) de verdiği bir raporunda, Kanalda bir süre için ulaşımın kesilmesi sağlansa 

bile kısa zamanda Kanal savunması için Hint ve Japon askerleriyle takviyesinin 

mümkün olduğunu, amaç Kanalda ulaşımı engellemek ise bunun, çeteler ve parayla 

tutulabilecek fedailerle, suikast veya sabotaj şeklinde ve savaş ilan edilmeden de 

yapılabileceğini, Kanaldan geçişi tümüyle engellemek için Mısır’ın zaptının gerekli 

olduğunu belirtmiştir379. Hafız Hakkı Bey de raporunda, Mısır’a karşı iyice 

hazırlandıktan sonra saldırıya geçilebileceğini, sonuç olarak, Mısır’a saldırıdan amaç, 

Kanalı kapamak ise, onu çetelerle ve baltalama hareketleriyle kısmen sağlamak 

mümkün olduğunu, bu sırada söylenen Güney Afrika isyanı doğru ise, bundan sonra 

Hint askerlerinin oraya gönderileceğini dikkate almak gerektiğini söylemiştir380.  

Enver Paşa Bronsart’a 20 Ekim 1914’te, “Karadeniz’de iki taraf donanmaları 

bir savaşa sebebiyet vermeleri halinde ne yapılmalıdır?” sorusunu sormuştu. Buna 

cevap olarak Bronsart, Osmanlı ordusunun nasıl davranacağını gösteren raporunun 2. 

maddesinde Padişahın Almanya ve Avusturya’nın düşmanlarına karşı Cihad ilan 

edeceğini, 4. maddesinde de VIII. Kolordunun gerektiğinde XII. Kolordu ile takviye 

edilerek Mısır üzerine hareket edeceğini, bununla beraber, bu hareketin 6 haftadan 

önce yapılamayacağını belirtmiştir. Enver Paşa bu teklifi kabul ediyor ve 21 Ekim 

1914’te Türk kurmaylarından gizli olarak Bronsart ile birlikte bu planı onaylayarak 

Alman Genelkurmayına gönderiyordu381.  

                                                                                                                                          
yerlere dökülmüşlerdir….” Tanin, 11 Teşrinisani 1330, No.2128; İkdam, 16 Teşrinisani 1330, 
No.6354. 
378 BOA, DH. EUM, 5. Şb., 18/31-H. 
379 Sabis, a.g.e., C.2, s.73-74. 
380 Sabis. a.g.e., C.2, s.75; Karabekir, Birinci Dünya Harbine Nasıl Girdik?, s.343-345; Çakmak, 
a.g.e., s.17. 
381 Sabis. a.g.e., C.2, s.77-78; Karabekir, Birinci Dünya Harbine Nasıl Girdik?, s.374-377; Akbay, 
a.g.e., s.208; Mülmann, Ulus, 31 Ekim 1968. 
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Alman elçiliği Kanal Seferi hakkında yerel halkın davranışını öğrenmek için 

Suriye’ye bir heyet göndermişti. Heyetin Ekim 1914’te verdiği raporda, Arapların 

sadece Alman yanlısı olmadıkları, II. Wilhelm’i çok sevdikleri, onu “Hacı Wilhelm” 

olarak tanıdıkları ve gençlerin çoğunluğunun bıyıklarını onun gibi şekillendirdikleri 

anlatılıyordu. Berlin’den gelen emirle Alman Binbaşı K. Laffert Suriye’deki illeri 

dolaşmış, Kasım 1914’te verdiği raporunda, Mısır ve Birinci Dünya Savaşındaki tüm 

cephelerin başarısızlıkla sonuçlanacağını ve bunun tek sebebinin de ulaşım faktörü 

olduğunu vurgulamıştı. Binbaşı Mısır’ın fethini mümkün görüyordu ama orada 

Türklerin tutunup tutunamayacakları hakkında ciddi endişelere sahipti. Hemen bir 

demiryolu inşa edilirse manzara değişebilirdi. Ona göre, Kudüs’ten Mısır sınırına bir 

hat yapımı -eğer en iyi mühendisler ve Alman malzemesi bu işe verilirse- 3 ay 

alacaktı. Fakat maliyeti Alman Dışişlerinin belirlediği sınırın yani 100.000 liranın 

çok üstündeydi. Bu raporu gören Wangenheim’e göre, demiryolu yapımı gerekli 

değildi. İngilizlerin Mısır’daki eksiklikleri nedeniyle yenilgiye uğratılabileceğine, 

Mısır’ın kontrolünü beyaz askerlerin sağladığını, Mısırlı ve Hintlilerin Müslüman 

olmalarından dolayı Türklerle bir savaşta ya isyan edeceklerini ya da Türklere iltica 

edeceklerine inanıyordu. Atina’daki meslektaşından öğrendiğine göre, İngilizlerin 

asker sıkıntısı çektiklerini, Mısır’ı korumak için Yunanistan’dan 40.000 asker yardım 

istediklerini, ama ret cevabı aldıklarını öğrenmişti. Wangenheim için, sayılan bu 

güçlükler Kanal Seferi için Alman şansının ne kadar olduğu sorununu kapatıyordu. 

Hele 23 Kasım’da Kanalın 24 km. doğusunda Türklerin küçük bir İngiliz keşif 

koluna 32 kayıp verdirdiğini öğrendiği zaman kendinden geçmişti382.  

Avusturya elçisi Pallavicini daha Ekim 1914 sonunda Mısır’a yönelik Türk-

Alman eylemlerine İngilizlerin İstanbul’a saldırıyla karşılık verecekleri yönünde 

uyarmıştı. Ama bu uyarılar maalesef sefer heveslisi Zimmerman’a çarpmıştı. O 

bunun ihtimal olmadığını, bu yöndeki dedikoduların ciddiye alınmamasını istemişti. 

Berlin’e göre, eğer İngiltere bunun için kendisini güçlü görüyorsa Kanal Seferi olsun 

                                                 
382 Weber, a.g.e., p.95-96. Ekim 1914’te İngiliz Büyükelçisi de Suriye’deki yoğun Alman 
propagandasına dikkat çekiyordu. Raporunda II. Wilhelm’in Müslüman olduğu, Rusya’ya karşı İslam 
için savaştığı, kendisinin İslam’ın dostu ve koruyucusu olduğu propagandasının yapıldığını 
bildiriyordu. Stoddard, a.g.e., s.68. 
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olmasın bunu yapacaktı. Bilakis, eğer Mısır’a karşı harekete geçmezlerse Çanakkale 

çok yakında tehdit altında olacaktı383. 

Ocak 1915’te Almanya ile Avusturya arasında sefer sonunda Mısır’ı kimin 

yöneteceği konusunda bir rekabet olduğu göze çarpmaktadır. İstanbul’daki 

Avusturya elçisi ve Avusturya Dışişleri Cemal Paşanın bütün zorluklara rağmen 

başarılı olması halinde Mısır’da ortaya çıkacak bir Alman egemenliğine karşı 

alternatifler üretiyordu. Sultan Abdülhamid’in damadı Celal Paşa bunun için ideal bir 

adaydı. Avusturya elçiliği bu adama düzenli ödemeler yapılmasını ve geleceğin bir 

hak sahibi gibi eğitilmesini öneriyordu384.   

Almanlar Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti’nin sadece coğrafi 

konumundan yararlanmayı düşünmemişlerdir. Savaş içinde oldukları İngiltere ve 

Fransa’nın sömürgelerindeki Müslümanlar ile Rusya sınırlarında yaşayan 

Müslümanları da bu devletlere karşı ayaklandırmayı planlıyorlardı. Böylece 

çıkarılacak isyanlarla bu devletlerin cephelerden kuvvet çekip iç isyanları 

bastırmakla uğraşacakları ve Müslümanlardan asker sağlayıp Batı cephesine 

gönderilmesinin engelleneceğini umuyorlardı. Bu isyanları gerçekleştirmek için 

Sultanın Halife unvanından yararlanılması gerekiyordu. Çünkü Cihadı Halife 

sıfatıyla ancak sultan ilan edebilirdi. Berlin tarafından tasarlanan ve İstanbul’da 

eyleme sokulacak olan Cihadın Asya ve Afrika gibi büyük bir coğrafyada etkili 

olması planlanıyordu385. Ancak, II. Abdülhamid’den sonra Osmanlı hükümetleri bu 

konuya neredeyse hiç ilgi göstermediler. İç politikada Türk olmayan Müslümanlara 

özellikle de yükselen Arap sorunu için bir iki ayrıcalık sunmaktan öte bir şey 

yapılmamıştı. İngilizler, özellikle Birinci Dünya Savaşında ordularındaki Müslüman 

                                                 
383 Weber, a.g.e., p.100. 
384 Weber, a.g.e., p.101. 
385Hopkirk, a.g.e.; Fischer, a.g.e., p.126-131; Trumpener, a.g.e., p.113 vd; Karabekir, Birinci Dünya 
Harbine Nasıl Girdik?, s.39. Emrullah Tekin, Alman Gizli Operasyonları ve Türkler, İstanbul, QI 
Kültür Sanat Yayıncılık, 2001, s.50-53; Stoddard, a.g.e., s.15-47. Ayrıca daha geniş bilgi için bkz. 
McKale, a.g.e., s.48 vd.; C. Snouck Hurgronje, The Holy War ‘Made in Germany’, New York, G. 
P. Putnam's Sons, 1915; Rudolph Peters, İslam ve Sömürgecilik Modern Zamanlarda Cihad 
Öğretisi, Çev. Süleyman Gündüz, İstanbul, Nehir Yay., 1989. Metin Hülagü, Pan-İslamist 
Faaliyetler 1914-1918, İstanbul, Boğaziçi Yay., 1994. Berlin’de kurulan Enformasyon Servisi 
Dışişlerinden binlerce mark malî destek alıyordu. Servis ilk yayınladığı eserleri Ekim ve Kasım 
1914’te Mısır ve Arabistan’a dağıtılmak üzere Türkiye’ye gönderdi. Savaş boyunca 1012 yayını –
gazete, kitap, dergi, broşür- 9 Avrupa ve 11 Doğu dilinde yayınladı ve 3 milyondan fazla kopyasını da 
dağıttı. McKale, a.g.e., p.68. Bu yayınlardan örnekler için bkz. J.B. Landau, Pan-İslam Politikaları, 
Çev. Nigar  Bulut, İstanbul, Anka Yay., 2001, s.132 vd.  
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askerlere “Halifeyi kurtarmak için savaştıkları” yönündeki karşı propagandalarıyla 

olaydan en iyi yararlanan devlet olmuştu386. İngiltere ve Fransa kuzey Afrika ve 

Hindistan’da Osmanlıların Cihad ilanına karşı bir çeşit “panzehir” olması için 

bölgedeki din adamlarına kendilerini desteklemeleri için etkilemeye çalışmıştı. 

Bunun sonucu olarak, Cezayir’de önde gelen din adamları, Türklerin Cihad ilanını 

eleştirerek Cezayir Müslümanlarını Fransızlara bağlı kalmaya çağırmıştı. Hindistan 

ve Mısır’da da, İngilizlere itaat etmenin hukukî yükümlülüğü olduğuna dair fetvalar 

yayınlanmıştı387. Yine de Cihad ilanının etkisiz kaldığı ve İtilaf sömürgelerindeki 

Müslümanların tümüyle sessiz kaldıkları ve sorun çıkarmadıkları düşüncesi yanlıştır. 

1 Haziran 1916 tarihli gizli bir Fransız raporunda Cihada top yekûn katılımın 

başarısız olduğu ama diğer yandan İtilaf Devletlerine sıkıntı vermeyi başardığı itiraf 

edilmişti388.  

Osmanlı Devleti savaşa girmeden önce İtilaf Devletlerinin işgali altında 

yaşayan Müslümanların yaşadığı bölgelere Teşkilat-ı Mahsusa üyesi özel ajanlar 

göndermiştir. Teşkilat-ı Mahsusa üyeleri gönüllü asker toplamak ve İslam birliği 

adına ayaklanmalar çıkarmakla görevliydi. Teşkilatın bazı üyeleri 1914 Ağustos-

Ekim arasında Kanala yapılacak seferi destekleyici mahiyette olmak üzere Mısır’da 

İngilizlere karşı yerli halkın ayaklanmasını sağlayacaktı389. Çoğu Eylül 1914 tarihli 

İngiliz raporları Teşkilatın Mısır’daki faaliyetlerine dikkat çekmiştir. Bunlardan 

birinde, Mısır’da Türk subaylarının bulunması tehlikeli bulunmuştur. Yine ele 

geçirilen ve bir Türk subayının yazdığı anlaşılan mektupta,  Türk subayının İngiliz 

askerlerini taşıyacak olan 4 geminin mürettebatına grev yaptırmaya çalıştığı, bunu 

başaramadığını, bunun üzerine askerler gemilere bindikten sonra gemileri batırmaya 

çalışacağı rapor ediliyordu390.  

Ekim 1914’te İngiliz elçisi, 600 kadar fedainin kılık değiştirerek Halep’e 

ulaştığını, bunlara Mısır’a giderek buradaki Mısırlıları ayaklandırma görevi 

verildiğini rapor ediyordu. Oysaki Suriye’de yerli halkın Cihadı desteklemesini 

                                                 
386 Cezmi Eraslan, “I. Dünya Savaşı ve Türkiye”, Türkler, C.13, s.344. Ayrıca II. Abdülhamid 
dönemi İslam birliği çalışmaları için bkz. Cezmi Eraslan, II. Abdülhamid ve İslam Birliği, İstanbul, 
Ötüken Yay., 1992. 
387 Peters, a.g.e., s.155. 
388 Landau, a.g.e., s.129-130. 
389 Stoddard, a.g.e., s.63-65. 
390 Scott, a.g.e., p.1091. 
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sağlamaya çalışan ajanlarla, Mısır’a gönderilenler farklıydı. Mısır’daki propaganda 

faaliyetleri, İstanbul’da özel eğitim görmüş ve savaş başlamadan Mısır’a dönmüş 

olan Mısırlıların elindeydi. Örneğin Şeyh Abdülaziz Çaviş savaştan önce Kahire’de 

Teşkilat-ı Mahsusa hücresinin yöneticisiydi391.  

Enver Paşanın 22 Aralık 1914–19 Ocak 1915 arasında gerçekleştirdiği Kafkas 

saferi ve sonuçta uğranılan acı mağlubiyet üzerine, bu yenilginin izlerini silmek için 

Kanal Seferinin olabildiğince erken yapılmasını istemiştir. Bu yolla Çanakkale ve 

Suriye’ye bir saldırı ihtimalini önleyebileceği gibi, başarı halinde Kuzey Afrika ve 

Sudan’ın İtilaf Devletlerine karşı ayaklanacağını umuyordu. Bu nedenle Kanal Seferi 

hazırlıklarına hız verdirilmiştir392.  

1.2.2. Cemal Paşa Faktörü  
Kanal Seferinin Cemal Paşa tarafından uygulanmasından önce Başkumandan 

Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşanın yakın çevresinden bazı kimselere gizli 

kalması şartıyla şunları söylediği ifade edilmektedir: “Verdiğim kararı başarı ile 

tatbik edebilirsem ki edeceğime inanıyorum, savaşın kaderi üzerinde en mühim rolü 

oynayacağım. Bütün nazarlar Mısır’a çevrilecek.”393 

Gelecek bölümde ayrıntılarıyla görüleceği gibi, IV. Ordu komutanı Zeki 

Paşanın lojistik nedenlerden dolayı Kanal Seferine karşı çıkması üzerine, 19 Kasım 

1914’te Enver Paşa Cemal Paşayı çağırarak, Süveyş Kanalına bir sefer düzenleyerek 

İngilizlerin orada meşgul edilmesinin ve Avrupa’ya gönderilen Hint birliklerinin 

Mısır’da oyalanmasının Çanakkale’ye bir çıkarma yapmalarına engel olacağını ve 

bunun Almanlar tarafından çok istendiğini, bu yüzden Kress, Binbaşı Mümtaz, Şeyh 

Esad Şukayyir Efendi, Ayan’dan Abdurrahman Bey ve daha birçok Arap büyüğünü 

Suriye’ye gönderdiğini ekledikten sonra, IV. Ordu komutanlığını üzerine alıp hem 

                                                 
391 Stoddard, a.g.e., s.68-69. Çaviş’e ek olarak Ferid Bey, Doktor Fuad, Doktor Nasır ve Doktor Sabit 
Maheab gibi isimler yanında 500-600 kişi daha teşkilatın üyesiydi. Stoddard, a.g.e., s.60. 
İstanbul’daki İngiliz elçisi Grey’e gönderdiği 22 Ekim tarihli telgraflarda, Çaviş’e mal edilen bir 
bildirinin Beyrut’ta gizlice dağıtıldığını, bildirinin altında sömürge altındaki İslam ülkelerde yaşayan 
10 temsilcinin imzasını taşıdığını, işgalcileri kovmaları ve Almanya’ya destek olmaları için 
kışkırttığını, binlerce nüshanın Mısır, Hindistan ve diğer İslam ülkelerine sokulduğunu bildiriyordu. 
Scott, a.g.e., p.1173. 
392 T.C. Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı, Birinci Dünya Harbinde Türk Hava Harekâtı, C.19, 
Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1969, s.29. Bundan sonra … Türk Hava Harekâtı olarak 
gösterilecektir.  
393 Feridun Fazıl Tülbentçi, “Süveyş Üzerinde İttihatçı Emelleri”, Yıllarboyu Tarih, S:12, Aralık 
1979, s.23. 
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Kanala sefer yapmak hem de Suriye’de güvenliği sağlaması görevini teklif eder. 

Kendisi de IV. Ordu Komutanlığı yanında Bahriye Nezaretinin eskisi gibi kendisinde 

kalmasını, Enver Paşanın kendisine vekâlet etmesini, Nezaret işlerinin kendi onayı 

alınmadan yürütülmemesi şartıyla bunu hemen kabul eder394.  

Cemal Paşa, hazırlıkları tamamladıktan sonra heyetiyle 21 Kasım’da 

Suriye’ye doğru yola çıkmıştır. Haydarpaşa garındaki veda töreninde yaptığı 

konuşmada, Kanalda başarısız olurlarsa arkada kalan vatanseverlerin cesetlerinin 

üzerinden geçerek Mısır’ı İngilizlerin elinden kurtarmasını istemiştir395. Böylece 

Kanal Seferi resmî ağızdan ilan edilmiş ve bu iş sır olmaktan çıkmıştır. Uğurlama 

törenini değerlendiren Birgen, Cemal Paşaya yapılan uğurlamanın bir başkasına 

yapıldığını hatırlamadığını, Ona yapılan bu törenin parlaklığının asıl sebebinin 

yüklendiği görevin büyüklüğünden kaynaklandığını, bu yüzden geleceğin bir fatihi 

gibi uğurlanması gerektiğini belirtmektedir396.   

Cemal Paşanın ihtiyaç duyduğu subaylar II. Ordu Karargâhından seçilmiştir. 

IV. Ordu Kurmay Başkanı olacak Frankenberg, Refet Bey (Bele) bunlar arasındaydı. 

Cemal Paşa gidecek subayları seçme görevini Ordu Harekât Şubesi Müdürü Ali Fuat 

Erden’e vermiştir397. Kanal Seferinden birkaç ay önce kendisinde sefere komutanlık 

yapmak fikrinin uyandığı görülüyor. Cemal Paşanın bir komutanlıkla savaşa gitmesi 

söz konusu olduğu zaman, “Odesa’ya mı yoksa Mısır’a mı gitsem?” diye ciddi olarak 

düşündüğüne tanık olan vardır398. Yine bu arada kendisinin Fransız elçisi Bompard’a 

“Mısır benim Alsace-Lorainne’mdir” dediği de sabittir399.  

Peki, Bahriye Nazırına çölde sefer görevi niçin verildi? Yaygın olan görüş, 

hırsı ve gururu yüzünden kendisinin Başkentte istenmediği ve uzaklaştırılması 

gerektiği yönündedir. Kress, Enver Paşanın gerektiğinde tehlikeli olabilecek bir 

rakipten kurtulmak için Cemal Paşayı merkezden uzaklaştırdığını Türk 

subaylarından pek çok defa işittiğini söylemiştir400. Morgenthau’ya göre de, Cemal 

                                                 
394 Cemal Paşa, a.g.e., s.182-183; Cemal Paşanın Hatıratı Üzerine Tetkikler, s.261. 
395 Cemal Paşa, a.g.e., s.184. 
396 Birgen, Son Posta, 7 Birinci Kanun 1936. 
397 Erden, Paris’ten …, s.81. 
398 Yalçın, a.g.e., s.22. 
399 Bayur, a.g.e., C.3, K.1, s.197. İngiliz elçisi 23 Ekim’de Grey’e gönderdiği telgrafta, Türklerin 
Mısır hakkındaki hislerinin Fransızların Alsace-Lorainne hakkında hisleriyle aynı olduğunu 
vurgulamıştı. Scott, a.g.e., p.1177.  
400 Kressenstein, a.g.e., s.44; Aydemir, a.g.e., C.3, s.166. 
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Paşanın kişisel ihtirası Enver ve Talat Paşalarla sık sık çatışmaya girmesine neden 

oluyordu. İkisinin de çoğu kez kendisine dediğine göre, onu kontrol edemiyorlardı. 

Bu sebepten dolayı Suriye’ye gitmesine memnun oldukları ve onun Kanalı ele 

geçirip İngilizleri Mısır’dan süreceğini gerçekten ummadıklarını söylemişlerdir401. 

Mısır Seferi konusunda Cemal Paşa ile Napolyon arasında iki benzerlik göze 

çarpıyor. Napolyon da büyük bir hırsa sahipti ve başkentte bulunması istenmediği 

için başka yerlerde meşgul edilerek uzaklaştırılmıştı402. 

Cemal Paşanın bunun farkında olmamasının imkânı yoktur. Enver Paşa ile 

sürekli yarışan ve o bir rütbe aldığında kendisinin de aldığı halde Harbiye Nazırı ve 

Saraya damat olamaması nedeniyle Enver Paşaya yetişmesi mümkün değildi. Ama 

uhdesine aldığı unvanların -Bahriye Nazırı, IV. Ordu kumandanı, Suriye ve Batı 

Arabistan Genel Valiliği- bir etkisi olabilir. Belki bu kadar unvanları doyurucu 

bulmuş ve Mısır fatihi olacağı düşüncesiyle bu şekilde Kanal Seferini kabul etmiştir. 

Diğer yandan Mısır’da bir hanedanlık kurmayı düşündüğüne de şahit olunduğu gibi 

bu konuda yaygın bir kanı da vardır403. Bir şey daha var ki, o da Harbiye Nazırının 

teklifi bir anlamda emirdi. Buna karşı gelmek mümkün değildi. Reddetmesi halinde 

sahip olduğundan daha fazlasını kaybetmesi ihtimali de vardı404.  

1.2.3. Birinci Kanal Seferi Öncesinde Mısır Hidivi Abbas 

 Hilmi Paşa Sorunu 
Hidivin Dünya savaşı öncesi Araplarla olan ilişkileri nedeniyle Osmanlılar 

tümüyle Mısır’ın kontrolünü geri almayı ve tamamen Bab-ı Ali’ye sadık olacak 

birisini onun yerine atamayı düşünmüştür. Hidiv 1895’ten başlayarak Osmanlı 

Halifesi yerine bir Arab’ın geçirilmesi düşüncesini desteklemiş ve buna da kendisini 

                                                 
401 Morgenthau, a.g.s., Bölüm.XV; Aynı düşünceler için bkz. Ziya Şakir, Yakın Tarihin Üç Büyük 
Adamı: Talat, Enver, Cemal Paşalar, İstanbul, Anadolu Kitap Deposu, 1943, s.62-63. Atay, Talat 
Beye atfedilen şu sözlerin dolaştığını nakleder: “Canım, Mısır fethi olmazsa bile Cemal Paşa ya şehit 
olur, yahut ordusu berbat ve perişan olunca beynine bir tabanca sıkarak bizi kendinden kurtarır!”. 
Atay, a.g.e., s.84. 
402 Napolyon için bkz, A. Sorel, Avrupa ve Fransız İhtilali, Çev.N.S. Örik, C.V, İstanbul, MEB, 
1949, 412; E.Z. Karal, Fransa-Mısır ve …, s.49; BOA, HAT, 15816. 
403 Maliye Nazırı Cavid Beyin Notları, Tanin, 9 Aralık 1944, Pomiankowiski, a.g.e., s.177; Aydemir, 
a.g.e., C.3, s.165. 
404 Ziya Şakir, 1914-1918 Cihan Harbini Nasıl İdare Ettik?, İstanbul, Anadolu Kitap Deposu, 1944, 
s.143-145. 



 112

layık görmüştü. Bu çerçevede Şerif Hüseyin, Şeyh Senusi ve Asir’deki Şeyh İdris 

gibi çeşitli Arap ileri gelenleriyle gizli ilişkiler içinde olmuştu405.  

Yaz aylarını İstanbul’da geçirmeyi gelenek haline getiren ve 26 Temmuz’da 

İstanbul’da bulunan Hidiv bir suikaste uğramıştı. Faili Mısırlı bir öğrenci olan 

Mahmud Mazhar idi. Hidiv ve damadı hafif yaralarla kurtulmuş, faili olay sırasında 

öldürülmüştü406. Abbas Hilmi’nin İstanbul’da sebep olduğu sorunlar artınca Enver 

Paşa sorunu bir suikast ile çözmeyi düşünmüştü. Ama bu olayda Teşkilat-ı 

Mahsusa’nın parmağı olduğu yolunda hiçbir delil ortaya çıkmamıştır. Eşref Beye bu 

olay sorulduğu zaman “bizim adamımız olsa kaçırmazdı!” demiştir407. Almanlarla 

ittifak üzerinde görüşülürken, Hidivin Bab-ı Ali’den çıkarken suikaste uğraması 

İngilizlerin bu işte parmağı olduğu şüphesini doğurmuştur408.  

6 Ağustos 1914’te Osmanlılar Hidivin Mısır’a dönmesini önlediler. Böylece 

hem Abbas Hilmi’nin Hidivliğini hem de özerklik için mücadele eden Arap 

hareketinin başına geçecek potansiyel bir lider olmasını engellemeyi umuyorlardı409.  

21 Kasım 1914’te Cemal Paşa Suriye’ye gitmek üzere Cavid Beye veda 

ziyaretinde bulunduğu zaman, Kanal Seferi için her türlü planı yaptığını, Hidivi 

yanında götürmek istemediğini bu yüzden ona veda etmediğini söylemiştir. Savaştan 

sonra Hidivlik kurumuna ihtiyaç olmadığını hatta Hidiv sülalesi yerine fetihten sonra 

Cemal hanedanının olacağını da eklemiştir. Daha sonra Hidiv tarafından gönderilen 

Arif ve Sadık Paşalar Cavid Beye Hidivin şikâyetlerini iletmişlerdir. Anlattıklarına 

göre, Hidiv bir süredir Mısır hakkında kendisine danışılmadığını, Cemal Paşanın 

Mısır Seferine tayinini Padişahtan öğrendiğini, Talat Beyin daha önce kendisine 

Mısır’a gönderilecek kuvvetin başında olacağını söylediğini ve daha başka 

endişelerini ileterek nasıl davranması gerektiği hakkında fikir istediğini 
                                                 
405 Emir Şekip Arslan’ın Talat Beye yazdığı 16 Kanunuevvel 1329 tarihli mektup. BOA, DH. KMS., 
63/53, Lef.11; D.M. McKale, “Influence Without Power: The Last Khedive of Egypt and Great 
Power, 1914-1918 (Abbas Hilmi II)”, Middle Eastern Studies, Vol.33, January 1997, p.21. 
406 Failin canlı veya ölü ele geçirildiğine dair Hidivin kendisine İstanbul Emniyet Müdürü tarafından 
çelişkili raporlar verilmiştir. Abbas Hilmi II, The Last Khedive of Egypt: Memoirs of Abbas Hilmi, 
Translated & Edited by Amira Sonhol, UK, Ithaca Press, 1988, p.309-313. Suikastçının 
yakalanmasında fedakarlık gösteren komiser muavini Salih Efendi 2052 kuruş ile 
mükafatlandırılmıştır. BOA, DH. EUM. MH, 256/56. 
407 Stoddard, a.g.e., s.110. 
408 Karabekir, Birinci Dünya Harbine Neden Girdik?, s.68. Hidive göre, suikast Şeyh Abdülaziz 
Çaviş’in lideri olduğu bir yer altı örgütünün işiydi. Ayrıca Prens Said Halim Paşa da bu işin içindeydi. 
Abbas Hilmi II, a.g.e., p.313.  
409 McKale, a.g.m., p.21. 
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söylemişlerdir. Hidiv Mısır girişimine bütün kalbiyle inanmış ve hatta İngiliz elçisi 

Mallet’in “Mısır’a Roma İstanbul’dan daha yakındır” şeklinde yaptığı teklifi 

reddetmişti. Özellikle son gelişmelerden sonra açıkça söylemeseler de Hidivlik 

makamının kendisine verilmeyeceğine inanmaya başlamıştır410. Kress’e göre, 

Hidivin kalabalık heyeti ile sefere katılmak isteği, çölde karşılaşılacak su ve erzak 

zorluklarından dolayı reddedilmişti411.  

A. İzzet Paşaya göre, Mısır Seferi için Cemal Paşa yanına halk üzerinde 

nüfuz sahibi olacak bir tane Mısırlı dahi almamıştır. Sefer heyetine katılmak isteyen 

Hidiv Abbas Hilmi Paşanın eşyası istasyondan geri çevrilmiş, birlikte gitmek isteyen 

birçok Mısırlı eşrafın başvurusu da reddolunmuş, bir şekilde kafileye katılmaya 

başaran bir iki kişi de kısa zaman içinde ayrılmaya mecbur edilmiştir. Bütün bunlar 

Cemal Paşanın saltanatına ortak kabul etmeyeceği şeklinde yorumlanmıştır412. 

Hâlbuki Cebesoy 14 Aralık 1914’te 25. fırka ile Şamdan ayrılmadan bir iki gün önce 

Cemal Paşanın daveti üzerine Hidiv Abbas Hilmi Paşanın Baalbek’e geldiğini, 

Cemal, Abbas Hilmi ve kendisinin bir araya geldiğini, toplantıda Hidivin, Osmanlı 

ordusu Kanalda görünür görünmez Mısırlıların 3 fırka kadar olduğu tahmin edilen 

İngilizler aleyhine ayaklanacağını ve böylece Mısır’ın kapılarının açılacağını garanti 

ettiğini söylemişse de Cebesoy kendilerinin Mısırlıların muhtemel bir isyanı 

hakkında en küçük bir bilgiye sahip olmadıklarını söylemektedir413.  

Hidivin ikili oynadığını ve ne kadar güvenilmez biri olduğunu da görüyoruz. 

22 Ağustos 1914’de Hidiv Alman elçisine Mısır’daki İngiliz yönetimini yıkmak için 

Almanya ile her şeyi yapmaya hazır olduğunu, ordusunu tümüyle Alman komutası 

altına vermeyi, Mısır ordusu birlikleri ve polisleriyle koordine olacak şekilde Kanala 

ilerlemeyi önermişti. Hidiv bu Mısır Seferini özel bir Alman operasyonu olarak 

düşünüyordu ve Türk ordusu bu planın bir parçası değildi. Çünkü Enver Paşaya 

güvenmiyor, Said Halim Paşadan nefret ediyordu. Gelecekteki görüşmelerin 

Türklerden iyice gizlenmesini de öneriyordu. Alman elçisi başlangıçta bu teklifleri 

inandırıcı buldu. Çünkü Hidivin önerileri Alman savaş planlarıyla da örtüşüyordu. 

                                                 
410 Maliye Nazırı Cavid Beyin Notları, Tanin, 9 Kanunusani 1944; Abbas Hilmi II, a.g.e., p.317; 
McKale, a.g.m., p.21.   
411 Kressenstein, a.g.e., s.47. 
412 A. İzzet Paşa, a.g.e., s.220.  
413 Cebesoy, a.g.e., s.20-21. 
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Enver Paşa ile Alman elçisinin bir görüşmesinde Hidivin adının geçmesi üzerine 

Enver Paşa onun tümüyle güvenilmez olduğunu ve her an satın alınmaya hazır biri 

olduğunu söylemiştir. Ayrıca Hidivin Arapların halifesi olmayı düşündüğünden de 

şüpheleniliyordu414.  

Wangenheim’in darbe yapmasını beklediği Mısır ordusu ve polisi Eylül 1914 

başından itibaren silahsızlandırılmıştı. Bu yüzden Almanlar Hidivin önerdiği şeyler 

için umutlanamazdı. Ama Kanal Seferinden de tümüyle vazgeçemezlerdi. Enver Paşa 

da bu işi bir onur meselesi yapmaya başlamıştı.415 

Eylül 1914 başında Wangenheim, Hidiv ve Enver Paşa arasında Alman 

elçiliğinde bir karşılaşma düzenlemiş ve sohbet esnasında Enver Paşa Hidive 

yüklenmiş, Sultana bağlılığını göstermesi, kendisini Halifenin hizmetçisi olarak 

görmesi gerektiğini ve kazanılacak zaferin kendisini Mehmet Ali Paşadan daha 

büyük kılacağını söylemiştir. Bu sözler Mısır ordusu içindeki 40 yüksek dereceli 

subayın İTC’ye bağlılık yemini yapmasıyla kıyaslandığında bir hiçti. Bu subaylar 

Mısır’daki tüm iletişimi kesecek ve İngilizleri bir iki şehre hapsedecekti416.  

Enver Paşa Mısır muhalif milliyetçilerinin Hidivin Mısır’a bir yönetici olarak 

tekrar dönmesi taleplerini soğuk karşılamıştı. Bab-ı Ali’nin Mısır işinde Hidive arka 

planda bir rol vermeyi düşündüğü anlaşılıyordu. Aynı zamanda Alman elçiliği askerî 

ataşesi Hans Humann, Osmanlıların Hidiv adayı olarak Said Halim Paşa veya Şeyh 

Senusi’nin adının geçtiğini Berlin’e rapor diyordu. Alman elçisi, 2 Aralık 1914’te 

“iyi kaynaklardan” öğrendiğine göre, İngiltere’nin Hidivlik makamını Said Halim 

Paşaya önerdiğini ve bunun bir sonucu olarak İttihatçıların Abbas Hilmi’ye karşı 

tavırlarının daha da kötüleştiğini rapor ediyordu. Ama İngiltere böyle bir teklif 

yapmamıştı ve savaşın başından beri de Abbas Hilmi ile ilişki kurmayı 

reddetmişti417. Yine Aralık ayı içinde Hidivin binlerce dönüm arazisi, sarayları haciz 

edildiği gibi 7 milyon Frank tutarındaki maaşı da kesilmişti418. 

Aralık sonunda Hidiv Mısır ve Sudanlılara uzun bir beyanname yayınlamıştır. 

Beyannamede, Mısır’ın 32 senedir işgal altında olduğu, sabırsızlıkla beklenilen 
                                                 
414 McKale, a.g.m., p.21-22; McKale, a.g.e., p.53; Weber, a.g.e., p.89. 
415 Weber, a.g.e., p.91; McKale, a.g.e., p.53. 
416 Weber, a.g.e., p.90. 
417 McKale, a.g.m., p.23; McKale, a.g.e., p.89. 
418 Tanin, 11 Kanunuevvel 1330, No.2158; İkdam,  10 Kanunuevvel 1330, No.6409; Tasviriefkar, 
19 Kanunuevvel 1330, No.1308. 
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kurtuluşun sonunda geldiği, İngilizlerin kendisinin Mısır’a dönmesine engel olup 

İtalya’ya gitmesini tavsiye ettiği, bunun reddedildiği, Halifenin 1882 öncesi konumu 

arzu ettiği ve bunun için bir ordu gönderdiği, Mısırlıların da bu zaferin kazanılmasına 

yardımcı olmaları, bu zaferden sonra bir Anayasanın kabul edileceği, hürriyeti 

kısıtlayan bütün kanunların kaldırılacağı, siyasi mahkûmlar için af ilan edileceği ve 

asıl düşmanın işgal ordusu ile ona yardım edenler olduğu anlatılmıştır419. 

İngilizler Hidivi görevden aldığı sırada Sadrazam ile Hidiv arasındaki gerilim 

öylesine arttı ki, İstanbul’u terk ederek Viyana’ya gitti. Burada Almanya ve 

Avusturya’nın desteğini alarak Osmanlıların kendisini Hidiv olarak tanımalarını 

sağlayacağını umuyordu. Aynı zamanda İsviçre’de sürgünde bulunan Mısır milliyetçi 

liderlerden Muhammed Ferid ve Muhammed Fehmi’den destek de gördü. Bunlar 

Osmanlıların Mısır’ı Mısırlılar için değil kendileri için fethetmeyi planladığını 

düşünüyorlardı. İttihatçılar ise İstanbul’da sürekli problem üreten bir rakibin 

ayrılmasından memnundular420. 

Hidiv ise Viyana’da Osmanlılara karşı entrikalar girişerek Osmanlılar ile 

müttefikleri arasında şüpheler yaratmaya çalıştı. Örneğin, Viyana’daki Alman 

elçisine Osmanlıların Senusilere “bilinmeyen nedenlerden” dolayı bir İngiliz ajanı 

gönderdiğini söylemişti. Ocak 1915 boyunca sadece Mısır Seferinin başına 

geçirilmesini değil, ayrıca kamuoyunda Hidiv olarak tanınması için Osmanlılar 

üzerindeki baskısını sürdürdü. Bu konudaki çabalarını önce Mısır milliyetçileri, 

ardından Berlin ve Viyana hükümetleri nezdinde yoğunlaştırdı. Ocak ayı başında 

Mısır milliyetçileri Berlin’de Dışişlerini ziyaretlerinde Hidivin taleplerini dile 

getirdiler. Bir hafta sonra Wangenheim bunları hükümetinin isteği üzerine 

Osmanlılara iletti. Bundan başka Hidivin Avusturya Hükümetince bir devlet başkanı 

gibi karşılandığı, Dışişleri Bakanı ve İmparator ile görüştüğü haberleri hem 

İstanbul’a hem de Berlin’e ulaştı. Bunun üzerine Hidivin eski dostu Oppenheim onu 

Viyana’da ziyaret etti. Hidiv İttihatçılarla ilişkisinin güçlendirilmesi ve Alman 

İmparatorunun huzuruna kabulü için Almanların her şeyi yapmasını istedi. 

Oppenheim II. Wilhelm ile görüşmenin İstanbul ile Hidiv ve hatta İstanbul ile 
                                                 
419 Tanin, 16 Kanunuevvel 1330, No.2163. Aynı gazete 2 ay sonra 23 Şubat 1915 tarihinde bu 
beyanamenin cami, kışla ve ev kapılarına gizlice yapıştırıldığını, İngilizlerin bunu yapanları 
bulamadığını iddia etmiştir. Tanin, 10 Şubat 1330, No.2219. 
420 McKale, a.g.m., p.23-24. 
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Almanya arasındaki ilişkilere daha çok zarar vereceğini söyleyerek taleplerini o an 

için reddetti. Ama 2 Şubat 1915’te Osmanlılar Mısır’ı fethettikleri zaman Abbas 

Hilmi’yi tekrar Hidiv olarak atamayı kabul ettiler. Ertesi gün Kanal Seferi 

başarısızlığı meydana geldi. 2–3 Şubat 1915’te Kanaldaki Osmanlı başarısızlığı, 

Hidivin kişisel ihtirasları kadar Almanya ve Türkiye’de de ciddi bir hayal kırıklığı 

yarattı421. 

Başlangıçta Kanaldan geçişi engelleme projesi olan sefer düşüncesi gittikçe 

Mısır’ın fethi fikrine dönüştü. Öyle ya! Kanal ele geçirilse Mısır niçin fethedilmesin? 

Şeklen Osmanlı Devletine ait olan Mısır niçin geri alınmasın ve oradan İngilizler 

kovulmasın? Kanal demek Mısır demekti ve birbirinden ayrılamazdı. Zaten Kanalda 

tutunabilmek için Mısır’ın da fethi gerekiyordu. Dolayısıyla Kanal Seferi ile Mısır 

Seferinin aynı anlama geldiğini belirmek gerekir. 

1.2.4. Kanal Seferinin Zorlukları  
Kanal Seferinin yapılabilmesi için bir takım coğrafî, lojistik ve siyasî 

sorunların üstesinden gelinmesi gerekiyordu. Fakat asıl sorun coğrafî ve lojistik idi. 

Burada ilgili sorun hakkında ana hatları ile bilgi verilecektir. İleriki aşamalarda sefer 

ile ilgili diğer sorunlar yeri geldiğince verilecektir.  

1.2.4.1. Coğrafi ve Lojistik sorunlar 
Almanların çıkarları açısından, İngilizlerin doğudaki sömürgelerinden 

sağladıkları kuvvetlerin Batı cephesine gönderilmesinin Osmanlı ordusu aracılığıyla 

engellenmesi düşüncesi teoride mantıklı idi. Ama İngiltere’nin doğu sömürgeleri ile 

en kısa bağlantıyı sağlayan ve İngiltere’nin şahdamarı olan bu bölgeye büyük önem 

vereceği ve korumak için her türlü çabayı göstereceği muhakkaktı.  

En büyük sorun ulaşım ile ilgiliydi. Osmanlı Devleti’nin demiryolu ve 

karayolları ağı bu iş için yetersizdi. Bir kere Suriye ve Mezopotamya ile bağlantıyı 

sağlayan demiryolunun Toros ve Amanos dağlarındaki tünelleri bitirilebilmiş değildi. 

Birincisi savaşın sonunda, ikincisi 1917 yılında bitirilebilecekti. Anadolu’da Bağdat 

demiryolunun son istasyonu Pozantı idi. Buradan Gülek İstasyonuna kadar at sırtında 

veya yaya olarak dağların aşılması gerekiyordu422. Ardından İslahiye istasyonunda 

                                                 
421 McKale, a.g.m., p.24; McKale, a.g.e., p.116-117.  
422 Pozantı’dan itibaren Torosların yaya olarak aşılması konusunda yaşanan güçlükler için bkz. 
Münim Mustafa, Cepheden Cepheye, İstanbul, Arma Yay., 2002, s.15-17. 
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tekrar kesintiye uğruyor ve bu kez Amanos dağları aşılıyordu. Bu bitmeyen tüneller 

yüzünden aradaki mesafeyi insan, araç ve gereçlerin karayoluyla kimi zaman 

yürüyerek kimi zaman da havyan sırtında bir sonraki tren istasyonuna ulaşması 

gerekiyordu. Yağmur yağdığı zaman bu mesafe çamurlar içinde geçiliyordu423. 

Adana-Halep arasındaki demiryolu hattı da Toprakkale istasyonuna kadar ulaşmıştı. 

Suriye demiryollarının bir kısmı standart değil dar hatlı idi. Rayak’tan sonra hatların 

genişliği değişiyor ve standart hattan sonra dar hatta aktarma yapmak gerekiyordu. 

Görüldüğü gibi, İstanbul’dan Filistin’e kadar üç kez aktarma yapılması mecburiyeti 

vardı. Suriye’den Kanala saldıracak bir kuvvetin en son demiryolu üssü Taberiye 

gölünün güneyinde, Nablus’un kuzeyindeki Sebastiya istasyonu idi. Sebastiya’dan 

Kudüs’ün güneyindeki Halilürrahman’a kadar iyi bir şose ve oradan Birüssebi’ye 

kadar da sadece iyi havalarda kullanılabilen bir araba yolu vardı. Sebastiya Kanala 

yaklaşık olarak 500 km uzaktı. Bu 500 km.lik sahanın 200 km.lik kısmını Birüssebi’e 

kadar Filistin; 300 km.lik kısmını da Sina çölü oluşturuyordu. Birüssebi’den sonra 

yani çölde ulaşım aracı olarak sadece deve kullanılabilirdi.  

Savaşın başında bölgedeki lokomotif ve vagon sayısı ise şunlardı:  Halep 

Garbi: 30 lokomotif, 448 vagon; Halep-Rayak Hattı: 26 lokomotif, 510 vagon; Hicaz 

Dar Hattı: 96 lokomotif, 1.111 vagon; Hicaz-Fransız Dar Hattı: 34 lokomotif, 459 

vagon; Yafa Kudüs Hattı: 8 lokomotif, 80 vagon. Osmanlı Devleti lokomotif ve 

vagon üretim sanayisine sahip olmadığı için savaş boyunca bu konuda Almanya’dan 

birçok destek görmesine rağmen bu konudaki eksikliği bir türlü giderememiştir424. 

Demiryolu için kömür nakil imkânı çok azdı. Toroslardan sonraki 

demiryollarında odun kullanmak mecburiyeti daha seferberliğin ilk günlerinden 

itibaren baş göstermişti. Savaştan önce denizden İskenderun’a kömür nakliyatı 

yapılırken Boğaz ablukası nedeniyle bu imkân kalkmıştı. Daha önceden böyle bir 

sefer düşünülmediği için de yeterli stoklar yapılmamıştı. Bu nedenle savaş boyunca 

demiryolu ulaşımı için Suriye ormanlarından yararlanmak zorunda kalınmıştır. 

Sina çölünde yiyecek bulmak imkânı olmadığı gibi su kaynakları da azdı. 

Sefer kuvvetinin yiyeceğini, suyunu, cephanesini 500 km. mesafeden develerle 
                                                 
423 Osmaniye-Hasanbeyli-Islahiye yolunda yapılan yolculuk sırasında yağmur ve çamurdan dolayı 
çekilen sıkıntı için bkz. Münim Mustafa, a.g.e., s.17-18. 
424 Mehmet Özdemir, “Birinci Dünya Savaşı’nda Demiryollarının kullanımı ve Bunun Savaşın 
Sonucuna Etkisi”, DATSB, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1989, s.385. 
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Birüssebi’ye kadar araba ile oradan da deve sırtında taşımak zorunluluğu vardı. 

Suriye’den Mısır’a gerçekleşen saldırıların hemen hepsi bir baskın halinde ve kıyı 

yolundan, genellikle bir donanmanın koruma ve yardımı sayesinde yapılmıştır ki, bu 

yol ve imkân Türk ordusu için yoktu. Çünkü Çanakkale Boğazı abluka altında 

olduğu için Türk donanmasından yardım alınamadığı gibi, Akdeniz’e hâkim olan 

İtilaf donanması kıyı rotasını kontrol altında tutuyor ve sefer kuvvetini denizdeki 

gemilerden top ateşine tutabilirdi. Bu nedenle Türk ordusu çölün merkezinden yani 

ortasından geçmeyi seçecekti ki su bulma imkânının çok az olduğu en zorlu yoldu.  

Birinci Dünya savaşından önce Sina çölünü Filistin yönünden geçen son 

komutan Yavuz Sultan Selim idi ve o zamanlar Süveyş Kanalı gibi bir engel de 

yoktu. Kanaldaki istihkâmlar makaslama makineli tüfek ateşiyle tarayacak şekilde 

yapılmıştı. Kanal boyunca bir demiryolu hattı ve üzerinde de zırhlı trenler425 vardı. 

Bunda başka Kanalın önüne gelecek orduyu bekleyen İngiliz ve Fransız savaş 

gemileri de vardı. Bunlar toplara sahipti ve menzilleri ölçüsünde etkili atışlar 

yapabilirdi. 

Kanal boyunca demiryoluna sahip olan İngilizler istedikleri yere kuvvetlerini 

hızlı ve kolay bir şekilde toplayabileceği için İngilizlere karşı büyük bir ateş 

üstünlüğü elde edilmesine ihtiyaç vardı. Arkasını çöle verecek bir ordunun lojistik 

desteğini 500 km. uzaklıktan sağlayarak günlerce Kanalda lojistik ikmal konusunda 

sıkıntısı olmayan İngilizler ile günlerce karşılıklı top ateşi yapacak imkânı yoktu. Bu 

nedenle Kanalı baskın tarzında geçmek planlanmış ve bu da gerçekleşmeyince bir 

gün karşılıklı top ve makineli tüfek ateşinden sonra Türk ordusu su, erzak, cephane 

eksikliği nedeniyle çekilmek zorunda kalmıştı. 

Kanal Seferinden elde edilecek en etkili sonuç Kanalın birkaç noktadan 

tahribiydi. Eğer Kanalın tahribi başarılırsa uzak doğudan Avrupa cephelerine 

yapılacak askerî nakliyat vs. gereği gibi geciktirilerek savaşın genel gidişine 

gerçekten etkide bulunabilirdi. Böyle bir hareket ise Mısır’ı istilaya oranla daha 

kolaydı. Kanal kıyısında kuvvetlice yerleştikten sonra, topçuyla Kanalın duvarları az 

çok tahrip olunabilecekti. Fakat Mısır’ın fethi için yola çıkan komutanın tahrip işiyle 
                                                 
425 Geniş bilgi için bkz. A. Şevket, “Zırhlı Trenler”, Askerî Mecmua, Sayı:82, Teşrinievvel 1931. 
s.752-755; Hüsnü, “Zırhlı Trenler”, Askerî Mecmua, Sayı:89, Haziran 1933. s.167-176; Nedim 
Özaltan, “Zırhlı Trenlerin Sevk ve Muharebeleri Üzerine Bir Tetkik”, Askerî Mecmua, Sayı:130, 1 
Eylül 1943. s.100-101. 
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uğraşmaya niyeti yoktu. Bu onun için küçük bir iş olurdu ve bunun için oraya 

gitmeye değmezdi426. Bu nedenle,  Kanal Seferini hazırlayanlarca tahrip şıkkı hiç göz 

önüne alınmayarak ve bu konuda hazırlıklarda bile bulunmayarak, zorluğu ortada 

olan geçme ve istila gibi büyük bir işe iki üç tümenle teşebbüs olunmuştur427.  

Kanal geçildikten sonra, Mısır’ın istilası için yerli halkın kazanılmasının 

gerekli olduğu muhakkaktır. Bunun için hazırlık yapıldığına dair bir bilgi de yoktur. 

Yukarıda görüldüğü gibi yerli halk üzerinde etkili olabilecek hiçbir Mısırlı sefer 

kuvvetine dâhil edilmemişti. Kanal geçileceği hesap edildiğine göre, bunlardan en 

azından yerli halkı etkilemek için faydalanılması mümkün olurdu428. 

1.2.4.2. Kanal Seferi Konusunda Avusturya ile  İtalya’nın 

 Çekinceleri  
Osmanlı tarafsızlığının 3 ayı boyunca Mısır’a bir Türk seferi Almanların 

zihnini sürekli meşgul etmiştir. Stratejik avantajları ile beraber, böyle bir sefer 

özellikle Hindistan’a İngiltere’nin hayat damarını kesmeyi zorunlu kılıyordu. 

Osmanlı ordusunun Mısır’a ilerlemesi, İtilaf kontrolü altındaki diğer İslam 

coğrafyası ve Mısır’da İslam isyanını kışkırtması umuluyordu. İngiliz ve Fransız 

kolonilerinde ve Rusya’nın güney bölgelerinde İslam isyanı teşviki en azından 

teoride Türk ve Almanların üzerinde anlaştığı konulardan biri idi429.  

Mısır’a bir Osmanlı saldırısı ve İtilaf Devletlerine karşı Kuzey Afrika’da yerli 

ayaklanmasını tahrik düşüncesi, savaşın başlamasından çok önce Berlin’in temel 

ilgisi olmuştu. Düşünce güzel olmasına rağmen gerekli araç noktasında güçlükler 

vardı. Süveyş Kanalına karşı yapılacak herhangi bir saldırının lojistik problemleri bir 

yana, üstesinden gelinecek ve yenilmesi gereken bir dizi politik problem vardı. İlk 

                                                 
426 Nitekim Kanaldan geçişi bir süre için engellemeyi öneren Cebesoy’a Cemal Paşa, “bu kadar sınırlı 
bir amaç için Suriye’ye gelmezdim” demiştir. Cebesoy, a.g.e., s.20. 
427 Coğrafi ve lojistik sıkıntılar için bkz. A.İzzet Paşa, a.g.e., s.219-221; Sabis, a.g.e., C.1, s.271-272, 
C.2, s.327-340; Erden, Paris’ten.., s.25-26; Sanders, a.g.e., s.42-43; H.H.E. Erkilet, Yıldırım, 
Ankara, Genelkurmay Basımevi, 2002, s.3; Akbay, a.g.e., s.106-108, Archibald P. Wavell, The 
Palestine Campaigns, London, Constable and Co. Limited, 1941, p.9-13; Ali Fuat Erden, Birinci 
Dünya Harbinde Suriye Hatıraları, İstanbul, Halk Matbaası, 1954, s.7-8. Bundan sonra Suriye 
Hatıraları, biçiminde gösterilecektir. 
428 Cemal Paşanın hatıralarında gönüllü olarak ordu karargâhına katıldıkları ve önemli görevler 
üstlendiklerini söylediği Selanik eski başkonsolosu Mısırlı Fuad Selim Bey ve Dâhiliye Nezareti 
memurlarından Mısırlı Dr. Fuad Beye Mısır halkı üzerinde etkili olmaları için bir görev verilmediği 
anlaşılıyor. Cemal Paşa, a.g.e., s.186. 
429 Trumpener, a.g.e., p.113-114; Wallace, a.g.e., s.175. 
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olarak, bunlar arasında Libya’da İtalyanların konumunu zayıflatacak, kuzey 

Afrika’da Türk veya İttifak Devletlerinin herhangi bir askerî veya propagandif 

eylemlerine karşı İtalyanların duyarlığı vardı. Bab-ı Ali’nin savaşa girmesinden çok 

önce Roma düzenli uyarılar göndererek İttifak grubunun yanında savaşa girmemesini 

istemişti. Eylül başlarında İstanbul’daki Avusturya-Macaristan temsilcileri İtalya’yı 

İtilaf grubuna yöneltebileceği korkusuyla herhangi bir Mısır istilasına karşı açıkça 

karşı idiler. Her ne kadar Avusturya itirazları resmi olarak 9 Eylül’de ortaya 

konduysa da, Berlin’de “Mısır Seferine” büyük öncelik verilmesiyle Osmanlıların bu 

sefere teşviki için resmi ısrar devam etmiştir. Zimmermann’ın Wangenheim’e 

açıkladığı gibi, Türklerin Mısır’a yürüyüşü ve İslam ayaklanmasının teşviki, İtalya’yı 

İtilaf grubundan uzak tutmaktan daha değerliydi430.  

9 Ekim 1914’te Kudüs Mutasarrıflığından alınan şifreli bir yazıda, Osmanlı 

Devleti’nin Mısır’a karşı askerî bir harekâta giriştiği takdirde Suriye sahillerine 

İtalyan askerlerinin çıkarılması konusunda İngiltere ve İtalya’nın anlaştığı yolunda 

bilgi alındığını, bu bilginin kaynağının Mısır’dan dönen ve orada yabancılarla iyi 

ilişkilerde bulunan bir kişi olduğu ve bu haberin ne kadar doğru olduğunun 

bilinmediği belirtilmiştir431. Bu sırada 20 Ekim 1914’te Osmanlı Devleti’nin Roma 

elçisi Nabi Bey, Osmanlı Devleti’nin Kanala karşı askerî bir harekâta girişmesi 

ihtimaline karşılık İtalyan Hükümetinin Bingazi’deki kuvvetlerinin sayısını arttırdığı 

yolunda bilgiler aldığını bildiriyordu432. Aynı elçi 4 Ocak 1915’te, İngiliz 

kaynaklarından sızan haberlere göre, Osmanlı başkentinin Bursa’ya naklinin söz 

konusu olduğu, İstanbul’da büyük bir korku yaşandığı, bu nedenle Mısır üzerine 

seferden vazgeçildiği şeklinde Roma basınında yer alan bu gibi haberlerin kötü 

etkiler yarattığını ve bu haberleri tekzip ettiğini bildirmekteydi433.  

                                                 
430 Trumpener, a.g.e., p.36-38; McKale, a.g.e., p.58. Enver Paşa Avusturya’nın endişesi üzerine Kanal 
Seferi hazırlıklarına devam edilip edilmeyeceğini sorması üzerine Alman Elçisi devam kararı 
vermiştir. Hatta Kanal Seferine önceleri muhalefet eden Sanders bile görüşünü değiştirmiş ve 11 
Eylül’de Mısır’ın fethi için 100.000 Türk Lirasının yeteceğini belirtmiştir. 2 gün sonra bu bilgi 
üzerine Alman Dışişleri seferin maliyetinin bu rakamın altında tutulmasını istedi. 2 hafta sonra da 
İngiliz savaş gemilerinin Alman denizaltıları karşısında yetersiz kaldığını ve bunun da Mısır’ın 
kolayca geri alınacağına dair bir işaret olduğu bildiriliyordu. Weber, a.g.e., p.92. 
431 BOA, DH. EUM. 7. Şb., 1/53. 
432 BOA, DH. EUM.  5. Şb., 2/41. 
433 BOA, DH. EUM. 5. Şb., 7/57. 
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Pan-İslam propagandası ve Osmanlı askerlerinin güney Filistin’de 

konuşlanması Roma’nın tepkisini çekiyordu. Bu nedenle Almanya ve Bab-ı Ali Pan-

İslam hareketlerin İtalyan İmparatorluğuna karşı yöneltilmemiş ve 

yöneltilmeyeceğini İtalyan hükümetine garanti ediyorlardı. Yine de, İtalya tekrar 

tekrar savaşa Osmanlı katılımının Türk-İtalyan ilişkilerinde bir gerginliğe sebep 

olacağı konusunda İstanbul’a uyarılar gönderiyordu434. 27 Ekim’de Osmanlı 

donanmasının Rusya’ya karşı Boğazdan çıktığı gün Enver Paşa, Libya’daki 

Senusilere “İngiltere’ye karşı savaşa hazırlanmalarını” fakat İtalyanlara 

dokunmamayı emrettiğini Berlin’e haber veriyordu. Berlin İtalya’yı iknaya çalışarak 

Afrika’daki İtalyan haklarına bütünüyle saygı gösterileceğine ve “Kuzey Afrika 

kıyılarında sınır değişikliklerine” uygun telafinin sağlanacağına söz veriyordu. Ama 

Roma kuşku içinde kalmıştır. 31 Ocak 1915’te İtalya başbakanı Alman elçisine, 

İtalya’nın tarafsızlığını korumayı umduğunu, fakat herhangi bir Osmanlı girişiminin 

Doğu Afrika’daki kolonileriyle ulaşımda Kanala ihtiyaçları olan İtalyanlarca çok 

ciddiye alınacağını anlatıyordu435.   

Avusturya-Macaristan Hükümeti de Roma’nın tavrında herhangi bir olası 

değişikliğe karşı duyarlıydı. İstanbul’a bir temsilci gönderen Avusturya, İtalya’nın 

müttefiki olduğu için İtalya’nın çıkarlarına karşı saldırılardan dikkatle kaçınılması 

gerektiğini belirtiyordu. Bab-ı Ali buna 2 Kasım’da, İtalya en azından pasif bir ortak 

olarak Almanya-Osmanlı ittifakına davet edilmesi önerisiyle cevap verdi. 

Wangenheim de “İtalyan çıkarlarının tümüne saygı” göstereceklerini söyledi. Bu 

doğrultuda Türkler 4 gün sonra Berlin’e bir nota göndererek, Türklerin Süveyş 

Kanalına vardıklarında tarafsız gemilere dokunmayacaklarını ve Libya ile ilgili Uşi 

anlaşmasının şartlarına “çok katı bir şekilde riayet edeceklerini” belirtmişlerdir. 

Zimmermann, “İtalya tarafsız kaldığı sürece” Almanya ve Osmanlı güvencesini 

garanti edecekleri notuyla beraber bu notu hemen Roma’daki Alman elçiliğine 

gönderdi436.  

                                                 
434 Temmuz 1914’te İtalyan elçiliği Enver Paşanın Libya’yı geri almak için ciddi ciddi planlar 
yaptığını rapor etmeye başlamıştı. Enver Paşanın 10.000 Lirayı Senusilere dağıttığını, Mısır’a sabotaj 
ve imha eğitimi için gizli ajanlar yerleştirdiği söyleniyordu. Weber, a.g.e., p.87. 
435 Trumpener, a.g.e., p.115-116.  
436 Trumpener, a.g.e., p.116-117; Fischer, a.g.e., p.129; Weber, a.g.e., p.97.    
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Osmanlı devleti’nin Roma elçisi Nabi Bey 21 Kasım 1914’te Hariciye 

Nezaretine gönderdiği şifreli telgrafında; Şeyh Senusi’nin yakında İngilizler aleyhine 

askerî harekâta başlaması ihtimaline karşılık İtalya’nın Bingazi ve çevresinde biraz 

ileri harekâta geçmesi istendiği ve gerekli tedbirleri görüşmek üzere Bingazi 

Kumandanı “Emilyo” ile birlikte Trablusgarp ve Bingazi’deki üst düzey subayların 

Roma’ya çağrıldığı bildirilmişti437. Nabi Bey, 28 Kasım 1914 tarihinde Hariciye 

Nezaretine gönderdiği bir başka telgrafında da, Mısır’da İngilizler aleyhine çıkması 

beklenen isyanın Bingazi ve çevresine sıçraması ihtimaline karşılık, Bingazi 

Kumandanı “Emilyo”nun talep ettiği tedbirlerden olarak 38.000 muhasara topu 

mermisinin Bingazi’ye gönderilmesiyle beraber Tobruk ve Bingazi’deki asker 

sayısını arttırdığı bildirmişti438.   

Alman, Avusturya ve Osmanlı elçileri Roma’da Türkiye’nin dostça 

niyetlerini İtalya’ya göstermek için ellerinden geleni yaparken, Cihad ilanı için 

İstanbul’da son düzenlemeler yapılıyordu. Cihad ilanı Almanya’nın birçok politik ve 

askerî liderlerinin gayet istekli bir şekilde beklediği bir şeydi. 13 Kasım’da Alman 

Dışişleri Wangenheim’e “Fransa’daki düşman Müslüman askerler” arasında 

propaganda için gerekli olan Şeyhülislamın fetvasının “Arapça ve Hintçeye” tercüme 

edilmesi için hemen gönderilmesini istemiştir. Bu arada bir Alman askerî ateşe 

Alman askerlerinin yeşil bayrakları göstermesiyle, İtilaf ordusundaki Müslümanların 

kendilerine ateş etmesini önleyeceğine ciddi olarak inanıyordu439.  

İtalya’nın Atina elçisi Cihad ilanı hakkındaki endişelerini Atina elçimiz 

Söylemezoğlu’na iletmiş, o da, Cihad ilanının Osmanlı Devleti ile savaşan devletleri 

kapsadığını, Trablusgarp’ta halk arasında bu konuda bir heyecan varsa bunun 

sebebinin İtalya ile Osmanlı Devleti arasını bozmak isteyenlerin çabalarının sonucu 

olduğunu kabul etmek gerektiğini, gerçeğin bilinmesi ve Halife adına Mısır’da 

İngilizler aleyhine yerli halkı Cihad konusunda aydınlatmak için birkaç kişinin 

Libya’ya geçmesine İtalya’nın yardımcı olması gerektiğini söylemiştir. İtalyan elçi 

de konuyu hükümetine yazacağını ve sonucu bildireceğini söylemiştir440.  

                                                 
437 BOA, DH. EUM. 5. Şb.,4/20. 
438 BOA, DH. EUM. 5. Şb. 4/65. 
439 Trumpener, a.g.e., p.117-118.  
440  Söylemezoğlu’nun 21 Kanunuevvel 1330/3 Ocak 1915 tarihinde gönderdiği telgraf.  
Söylemezoğlu, a.g.e., s.223-224. Aralık 1914’te Padişahın Libya’daki temsilcisi ulemadan ve 
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Belirtmek gerekir ki, İslam dünyasının çok küçük bir yüzdesi Cihad çağrısına 

uymuştur. Libya, Sudan ve İran’da İtilaf Devletlerine karşı isyanda Cihad duyguları 

önemsiz bir rol oynamış görünüyor. Yine de, Osmanlının Cihad çağrısının bütünüyle 

faydasız oluğunu söylemek uygun olmayacaktır. Dikkate değer bir şey vardı ki, İtilaf 

Devletleri Cihad ilanından ciddi olarak rahatsız olmuşlar ve kendi İslam 

topraklarının çoğunda oldukça büyük kuvvetler bulundurmak zorunda 

kalmışlardır441.  

Cihad ilanı konusunda İtalyan endişesini yatıştırmak için Almanya 

Libyalıların savaş enerjilerini İtilaf Devletlerine karşı yöneltmek ve İtalyan 

yöneticiler ile yerliler arasında iyi ilişkiler geliştirmek üzere Libya’daki Alman 

görevlilerini görevlendirdi. Aynı zamanda, burada Alman çabalarını desteklemesi 

için Bab-ı Ali’ye başvurdu. Bu isteğe cevap olarak Enver Paşa kardeşi Binbaşı Nuri 

Bey’i Senusilere “arabulucu” göreviyle –Kasım başında aynı teklif bir kere daha 

yapılmıştı- göndermeyi teklif etti ama Roma reddetti. Wangenheim 20 Kasım’da 

Berlin’e yazdığı gibi, Nuri’nin sadece İtalyanlar ile yerliler arasında anlaşmazlıkları 

çözmesi değil, ayrıca Mısır’da İngilizlere karşı Senusileri yönlendirmesi 

hesaplandığından beri, Enver Paşa kardeşini Libya içlerine göndermeye niyetliydi. 

Batıdan bir Senusi istilası, İngilizlerin güçlü bir şekilde savunduğu Nil vadisine 

doğrudan tehdit oluşturacağı gibi, Mısır’ın Osmanlılarca fethi için gerçekte önemli 

bir katkı olacaktı442.  

Wangenheim diğer Osmanlı liderleriyle görüşmelerinden vardığı sonuca göre, 

İttihatçılar İtalya’yı Osmanlı-Alman ittifakına çekmek konusunda hala umutluydular. 

Wangenheim’e göre, bunu elde etmek için her türlü tavizi vereceklerdi. Anadolu’da 

nüfuz alanı vermek veya Mısır’ın Sollum kasabasını İtalya’ya vermek gibi. Berlin 

bunu İtalya’ya bildirmiş ama İtalyanlar bundan etkilenmemişti. Birkaç gün sonra 

İtalya Cihad çağrısının Libyalıların İtalya’ya karşı harekete geçmesini engelleyecek 

resmî bir onay istedi. Roma ile Bab-ı Ali arasındaki görüşmeler Nuri’nin misyonu ve 

                                                                                                                                          
Araplardan önde gelen kişileri toplamış, onlara Cihadın İtalya için düşünülmediği, İtalya’nın Osmanlı 
Devleti’nin dostu olduğunu bildirmişti. Daha sonra bu mesaj Arapça olarak basılmış ve bütün 
camilere dağıtılmıştı. Landau, a.g.e., s.129. 
441 Trumpener, a.g.e., p.119.  
442 Trumpener, a.g.e., p.119. Enver Paşa kardeşi Nuri Bey’i götürmesi için İtalyanlardan bir kruvazör 
istedi ama 3 Kasım 1914’te İtilaf donanmasından çekindikleri için isteği reddettiler. Weber, a.g.e., 
p.98. 
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Sollum’un İtalya’ya bırakılması konusunda bir süre devam etti ama görüşmelerden 

bir sonuç çıkmadı. Şubat 1915’te Nuri Bey bir kaçakçı gemisi ile Libya’ya ulaşmayı 

başardı. 6 Mayıs 1915’te Roma’nın İttifak grubuna savaş ilanından sonra diğer 

Osmanlı ve Alman ajanları malzeme ve parayla el altından desteklenerek sonradan 

İtalyanlara ve Batı Mısır’daki İngiliz kuvvetlerine karşı Senusileri kışkırtıp 

saldırılarını organize ettiler. Senusiler, İtalyanlar ve İngilizler arasındaki çarpışmalar 

1917 baharında Senusilerin resmî bir anlaşmayı kabul edinceye kadar sürdü. Her ne 

kadar 1915–1917 arasında batı Mısır’daki çöl savaşları ikinci bir sorunsa da, 

Senusiler ile Osmanlı ve Alman danışmanları 2 yıl boyunca on binlerce İngiliz ve 

İtalyan askerini meşgul etmeyi başardılar. Enver Paşa batıdan Senusilerin saldırısı ile 

beraber Osmanlı saldırısını eşzamanlı yapmaya niyetliyken, Alman Yüksek Komuta 

Heyeti tek yönlü olarak derhal saldırıya başlanmasına Ocak 1915’te Türkleri ikna 

ediyordu443.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
443 Trumpener, a.g.e., p.120-121.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

BİRİNCİ KANAL SEFERİ 

 
Osmanlı orduları Balkan felaketinin ve orduyu yeniden yapılandırma 

çabalarının üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen Birinci Dünya Savaşına 

katıldıktan sonra savaşın başında savunmadan çok saldırı konumunda bulunmuştur. 

Savaşa katıldıktan sonra, ilki hemen 2 ay sonra Doğu Anadolu’da Ruslara karşı, 3 ay 

sonra da İngilizlere karşı Sina’da saldırıya geçmiştir.  Ruslara karşı yapılan seferde 

Türk ordusu şiddetli soğuk, kar ve hastalıktan büyük kayıplara uğramıştı. İngilizlere 

karşı yapılan sefer ise Doğu Anadolu’daki iklim şartlarının tam tersi olan şiddetli 

sıcak, suyun çok az ve çok değerli olduğu bir coğrafyaya Sina çölüne yöneltilmişti. 

Bu cephe çöl ile kaplı olduğu için ıssız bir alandı ve Osmanlı Ordusu için gerekli tüm 

silah ve cephanenin başkentten, erzak da gerideki menzil noktalarından getirtilmek 

zorunluluğu vardı. 

Birinci Dünya Savaşının kesin sonucu verecek cephesi Batı Cephesi denilen 

Fransa Cephesiydi. Burada savaş biterse Dünya Savaşı da biterdi. Sina cephesinin de 

-Batı cephesi kadar şiddetli ve kanlı olmasa da- onunla eşit derecede önemli 

olduğunu düşünüyoruz. Birinci Dünya Savaşında İngilizlerin Akdeniz’de açmış 

olduğu Çanakkale cephesinden başarısızlık üzerine kolayca vazgeçtiklerini 

görüyoruz. Ama Mısır’dan vazgeçmeleri mümkün değildi. Doğudan takviye 

kuvvetleri en kısa zamanda getirtebilmek için Mısır’a ihtiyaçları vardı. Aksi halde 

savaştığı cephelere zamanında kuvvet getirtebilmesi zorlaşacaktı. Mısır’dan 

vazgeçmek Hindistan’dan da vazgeçmek demekti. Ayrıca Hindistan, Avustralya ve 

Yeni Zelanda’dan asker, malzeme ve gıda maddelerinin sağlandığı en kısa yoldan 

feragat etmek demekti. Diğer yandan, İngiltere’nin Akdeniz ile bağlantısının 

kalmaması ve Avrupa’ya hapsolmak sonucunu da doğururdu. Dolayısıyla, ileride 

görüleceği üzere Mısır’daki İngiliz askerî yetkililerin Türk tehdidi karşısında 

70.000’den başlayarak zaman zaman 250–300.000’ne kadar varan bir kuvveti 

Mısır’da bulundurmaları sebepsiz değildi.  

Konumuz olan Sina cephesi diğer Osmanlı cepheleri kadar büyük oranda 

homojenlik göstermez. Bu cephenin birçok boyutu vardı. Osmanlılar için sadece 
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Kanalı ve Mısır’ı ele geçirmek hedef iken; İngilizler Kanalı korumak, Çanakkale, 

Selanik ve Fransa cephelerine destek vermek, Batıda Mısır’a Senusi saldırılarına 

karşı koymak, güneyde Darfur Sultanı Ali Dinar’ın İngilizlere karşı cihadını 

bastırmak, Sina’dan gelecek Türk tehdidini karşılamak, Suriye’ye asker çıkarma 

projeleriyle uğraşmak ve Osmanlılara karşı Osmanlı yönetimindeki Arapları 

kışkırtmakla uğraşmıştı. Bunların hepsi savaş sırasında ve incelediğimiz dönemde 

Mısır’ın dolayısıyla Mısır ve Londra’daki İngilizlerin ilgilenmek ve üstesinden 

gelmek zorunda kaldığı konulardı.  

Öncelikle savaş alanı olan bu bölgenin özelliklerini ele alalım. 

2. Doğal Bir Engel Olarak Sina Çölü ve Süveyş Kanalı 

2.1. Sina Çölü (Tih Sahrası) 
Filistin, Kızıldeniz ve Mısır arasında yer alan üçgen biçiminde bir 

yarımadadır. Coğrafi özellik olarak üzerinde su, doğal bitki örtüsü, yol ve yerleşim 

birimleri hemen hemen yok denecek kadar azdır. Kuzeyi genellikle kumluk olduğu 

için buraya Kum çölü denir. Kumlu alanlarda insan, hayvan ve hatta araçların 

hareket kabiliyeti sınırlı olup sıkıntı vericidir. Rüzgârların sebep olduğu kum tepeleri 

çeşitli yükseklikler oluşturur ve zamanla yine rüzgârlar yüzünden yerleri ve 

yükseklikleri de değişir. Güneyi genellikle taşlık olduğu için buraya Taş çölü denir. 

Taş çölü düz bir yayla olup birkaç dağ bulunur. Bu dağların önemlileri şunlardır: 

Mağara, Aman, Cedi, Hemtiye, Yellek ve Hilal dağı. Taş çölünün zemini, kumluk 

alanlar hariç, genellikle çakıl ve çakmak taşlarıyla kaplıdır. Bu yüzey ulaşımda 

büyük güçlüklere neden olmaktadır. Taş çölü bu engellere rağmen harekâta Kum 

çölünden daha uygundur. 

Kum çölünde çoğu yerde 1–3 m. derinlikte su bulunur ve bu sular genellikle 

tuzlu ve acıdır. Suyun bulunduğu yerde sarnıç ve kuyular yapılmıştır. Bu suların 

kaynağı genelde kurumuş olan dere yataklarıdır. Ancak bu sular az miktarda olduğu 

için, küçük bir kafile suyu hemen tüketmekte ve ertesi güne kadar da çok az su 

birikebilmektedir. Yağmur çok nadiren yağar ve bazı yıllar hiç yağmaz444. Yağdığı 

                                                 
444 Yedi yıldır Çöle hiç yağmur yağmadığı halde, 1914–1915 kışında çok yağmur yağmış ve 
“Bedeviler bunu Türklerin lehine hayra yormuşlardı”. Erden, Paris’ten …, s.79. Kressenstein, a.g.e., 
s.30. 28 Ocak 1915’te Kitchener Kabine toplantısında Türklerin başarıyla ilerlemelerinin nedenini, 
çöldeki yağmur sularının önceki yıllara göre daha fazla olmasına bağlamıştı. Yigal, a.g.e., p.55. 
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zaman da birden yağar ve sellere neden olur. Buna rağmen, yağdıktan birkaç saat 

sonra zemin tekrar kupkuru olur.  

Çölde hareket edecek bir askerî kuvvetin yaşamı yiyecekten çok suya 

bağlıdır. Çöl harekâtında rol oynayacak birliklere ait yardımcı teşkilatın iyi olması 

gerekir ve büyük bir su koluna ihtiyacı vardır. Konak yerlerinde açılacak kuyular ne 

kadar çoğaltılırsa çoğaltılsın, harekât esnasında yine beraberinde su taşımak 

mecburiyetindedir. Çünkü bu kuyular, hem mola sırasında içmeye ve hem de yolda 

gerekecek suyu almaya yetmeyebilirler. Bu nedenle harekât noktasından itibaren –

eğer demiryolu veya motorlu araçlara sahip değilse- düzenli bir şekilde çok su 

taşıyacak, develerden kurulu, pek çok su kolları gereklidir. Çölde su taşıyacak 

develerin içeceği su da dikkate alınmalıdır.  

İklim açısından gece ve gündüz arasındaki ısı farkı çok fazladır. Özellikle 

kışın ve ilkbaharda bu fark daha fazladır. Kışın gündüz sıcaklığı 30–40 derecedir, 

gece de 0 dereceye kadar düşer. Yazın sıcaklık gölgede 60–65 derece olup gece 10 

dereceye kadar düşer. Bu ısı farkı alışık olmayanları son derece etkiler. Askerî 

harekât için en uygun zaman Aralık ve Ocak aylarıdır. Sıkıntı veren bir diğer olay da 

uzun süren kum fırtınalarıdır. Bu fırtınalar insan ve hayvanların hareket kabiliyetini 

engeller ve fırtınanın geçmesini beklemek zorunda kalırlar. Kum fırtınaları bir 

ordunun -ne kadar korunma tedbirleri alınırsa alınsın- bütün araç, gereç ve hatta 

silahlarını öyle etkiler ki bunların temizlenmesi gerekir. Ayrıca batıdan esen Sam 

rüzgârları da insanları atalete sevk eder.  

Bitki örtüsü olarak suyun olduğu yerlerde hurmalıklar vardır. Suyun olmadığı 

yerlerde ağaca rastlanmaz. Çölde bulunan kısa boylu çalılar ancak develere yiyecek 

olmaya ve ateş yakmaya yarar.  

Çölde yol olmadığı ve iyi bir haritaya sahip olunmadığı için, Osmanlılar 

bütün keşif hareketlerinde Bedevi kılavuzlara tabi olmak zorunda kalmıştır. Bu 

açıdan Bedevilerin çok iyi hizmet ettiği görülmüştür. Bedevilerin yön tayini 

konusundaki hisleri çok gelişmiştir. Askerî işlerde ve ajan olarak işe yaramadıkları 

görülmüştür. Buna rağmen, Kanal Seferi sırasında Bedevilerin Türkler tarafında yer 

almaları çok yararlı olmuştu. Eğer düşman safında yer alsaydılar, çölü tanımayan 
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Osmanlılara çok zararları olacağını söylemek gereksizdir445. Kanal Seferlerine 

katılan Türk subaylarının hatıralarında bazen ayrıntılarıyla anlatılan çöl gerçeği 

rahatlıkla görülecektir. Bunlar iyi bilinmezse Kanal Seferleri kuru bir anlatımdan 

ibaret kalacak ve bunun da bir anlamı olmayacaktır446. Fakat çalışmamızın hacmi bu 

ayrıntılara yer vermeye uygun olmaması nedeniyle hatıraların ilgili yerlerinin iyi 

okunması gerekmektedir. 

Sina’da 3 ana karayolu rotası vardır. 

Kuzey rotası: Eski kervan yolu olarak bilinen bu yol sahile paralel olarak 

Kantara-el-Ariş yönünde ilerler. Suriye ve Filistin’den Mısır’a veya Mısır’dan 

Filistin ve Suriye’ye sefer yapan komutanlar bu rotayı izlemişlerdir. Nedeni de bu 

rotada –özellikle Katya bölgesinde- bir orduya destek olacak yeterli su kaynaklarının 

olmasıydı. Bir diğer neden de denizden kıyıyı izleyen donanmasının sefer kuvvetine 

yeterli lojistik destek sağlama imkânına sahip olmasıydı. Fakat deniz üstünlüğüne 

sahip olmayan bir sefer kuvvetinin bu rotayı kullanmasının bazı tehlikeleri vardı. 

Birincisi kıyıdan düşman donanmasının ateşine kolayca maruz kalabilirdi. İkincisi de 

Mısır’ı koruyan güç, Kanala doğru ilerleyen bir sefer kuvvetinin arkasına denizden 

bir kuvvet çıkararak iki ateş arasında bırakabilirdi. Bu rota Osmanlı sefer kuvveti için 

uygun görülmemiştir. 

Güney rotası: Hac yolu olarak bilinen güney rotası Süveyş-Nahl-Akabe 

yönünde ilerler. Bu yol da Akabe körfezindeki düşman gemilerinin tehdidi ve 

Akabe’ye çıkarılacak bir düşman kuvveti tarafından gerisi tehdit edilebileceğinden 

Osmanlılar için bu rota da uygun görülmemişti447.  

                                                 
445 Erden, Paris’ten …, s.77-83; T.C. Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbinde Türk 
Harbi Sina-Filistin Cephesi (Harbin Başlangıcından İkinci Gazze Muharebeleri Sonuna Kadar), 
Haz. Yahya Okçu-Hilmi Üstünsoy, C.1, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1979, s.21-31 (Bundan 
sonra … Sina-Filistin Cephesi … olarak gösterilecektir); Akbay, a.g.e., s.92-93; Behçet, “Büyük 
Harpte Mısır Seferi”, 76 Numaralı Askerî Mecmua’ya Lahikadır, Askerî Matbaa, İstanbul, 1930, 
s.3; Kressenstein, a.g.e., s.33; Celal Karasapan, Filistin ve Şark-ül-Ürdün, C.1, İstanbul, Ahmed 
İhsan Basımevi, 1942, s.165; Fahri Belen, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi 1915 Yılı 
Hareketleri, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1964, s.53-54. Bundan sonra  Belen, … 1915 Yılı 
Hareketleri,  olarak gösterilecektir. 
446 Alpay Kabacalı, Arap Çöllerinde Türkler, İstanbul, Cem Yayınevi, 1990, s.12. 
447 Karasapan, a.g.e., s.165-166; Erden, Paris’ten …, s.35-36; Erden, Suriye Hatıraları,  s.7; Şükrü 
Mahmut Nedim, Filistin Savaşı (1914-1918), Çev. Abdullah Es, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 
1995, s.10; J. Buchan, Nelson’s History of the War, Vol.V, London, Thomas Nelson and Sons Ltd., 
1915, p.134; Feridun Dirimtekin, Büyük Harb Türk Cepheleri Filistin Cephesi, Kısım 3, İstanbul, 
Askerî Akademiler Kumandanlığı Matbaası, 1927, s.19-21; Kressenstein, a.g.e., 27; Akbay, a.g.e., 
s.93, Behçet, a.g.m., 6-7; A. Kearsey, A Summary of the Strategy and Tactics of the Egypt and 
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Merkez rotası: Sina’nın ortasından geçen İsmailiye-Birüssebi arasındaki 

yoldur. İki nokta arasındaki konak yerleri bulundukları kuyuların adıyla anılırlar. Su 

kaynaklarının eksikliği yüzünden Mısır-Filistin yönünden ilerleyecek orduların 

kolayca tercih etmeyecekleri bir rotadır. Çünkü asker ve hayvanlar için gerekli olan 

suyu sefer kuvveti beraberinde taşımak sorundadır. Bu sıkıntılara rağmen güney ve 

kuzey rotalarına göre arkadan tehdit edilebilecek bir durum olmadığı için Osmanlı 

IV. Ordu kurmayları tarafından tercih edilen rota olmuştur. 

2.1.2. Süveyş Kanalı  
Kuzey-güney yönünde uzanan Kanalın uzunluğu 161 km.dir. Genişliği 80–

120 m.dir. Kanal Akdeniz’den Büyük Acı Göl’e kadar düz bir doğrultuda devam 

eder. 45. km.deki Kantara’ya kadar Menzele gölünden geçer. Bundan sonra kum ve 

taş tepeleri arasından geçerek 75. km.de İsmailiye kasabası önünde Timsah Gölü’ne 

ulaşır. 80–90. km.ler arasındaki Tosum ve Serapyum’dan sonra 96–134. km.ler 

arasında Büyük ve Küçük Acı Göllerden geçer. Buradan 10 km. kadar ilerideki 

Şaluf’dan geçerek düz bir biçimde Kızıldeniz’e ulaşır. Kanal çok büyük ve tahribi 

imkânsız doğal bir engeldi. Bu uzunluğun sadece Serapyum-Tusum arasındaki kısmı 

Kanala yaklaşmaya elverişliydi. 1915’teki Türklerin Kanala saldırı planında da 

saldırı bu bölgeye yöneltilmişti. Kahire’den İsmailiye’ye gelen demiryolu Kanala 

paralel olarak Port Said ve Süveyş’e kadar uzanır. Nil’den İsmailiye’ye getirilen 

Tatlı Su Kanalı da demiryolu boyunca devam eder. Sina sınırından Kanala o günün 

imkânlarıyla 8–10 günde varılabilirdi448.  

 Kanalın doğusunda orta kısımda 20 km.lik sahadaki tepeler Kanala 

yaklaşmayı kolaylaştırdığı gibi Tatlı Su Kanalının yakından geçmesi ve İsmailiye 

şehrinin bulunması itibariyle Kanalın orta kısmı saldırı ve savunma bakımından 

önemlidir. Kanaldan Mısır’a geçmek için Kantara civarında bir köprü vardır. Ancak 

dardır. Kanalın İsmailiye bölümü geçişe daha elverişlidir. Yalnız batısında Kantara, 

İsmailiye ve Süveyş’in Kahire’ye demiryolları ile bağlanmış olması, Kanalın 

istenilen her tarafına kuvvet kaydırmasını kolaylaştıracak durum sağlıyordu. Kanala 

yapılacak bir saldırıda hem genişliğinin azlığı hem de Tatlı Su Kanalının kuzeyde 

                                                                                                                                          
Palestine Campaign with the Details of the 1917-1918 Operations, b.y.y., Naval & Military Press, 
2002, p.2-3.  
448 … Sina-Filistin Cephesi …, s,16-17; Akbay, a.g.e., s.94-96; Rıza Yusuf, a.g.e., s.78-84. 
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Port Said’e ve güneyde Süveyş’e su dağıtım noktasında olması bu bölgenin IV. Ordu 

tarafından Birinci Kanal Seferinde hedef seçilmesi boşuna olmamıştır. Bölgeyi ele 

geçiren güç Port Said ile Süveyş’in suyunu rahatlıkla kesebilirdi ve bu şehirlerin 

istilacının insafına kalması demekti 449.  

Bununla beraber, Birinci Kanal Seferinde Sina’nın Merkez rotasının seçilmesi 

hakkında ilk ve tek eleştiri Sorguncu’dan gelmiştir. Yazara göre, Kanaldan geçiş için 

seçilen yerden geçiş başarılsa bile önündeki İsmailiye ve Salihiye Kanalı arasında 

boğulmaya mahkûmdu. Ayrıca Tatlı Su Kanalının da aşılması gerekecekti. Bundan 

başka bölgedeki birçok su geçidi engelleri vardı. Bölgedeki demiryolu ve karayolu 

ağının da İngilizlerin bölgede kuvvetli bulunmasını sağladığını bunun da başarı 

oranını hayli zayıflattığını iddia etmiştir. Yazara göre, güney rotasının seçilmesi daha 

iyi olurdu. Süveyş’e İngilizlerin kara ve demiryolu ulaşımı olmasına rağmen Merkez 

ve kuzey geçiş noktalarına göre ulaşımı daha zayıftı. Kanaldan iç kısımlara doğru 

önemli bir coğrafi engel yoktu. İngilizler Süveyş bölgesini ellerinde bulundurduğu 

sürece karadan ve denizden Kahire ve Akdeniz’e takviyeler gönderebilirdi. Oysa 

burası ele geçirilirse yani Kanal girişi bu yönden kapatılırsa, İngilizlerin Avrupa’ya 

ve Mısır’a takviye göndermeleri mümkün değildi.  

 Bu yol Osmanlı ordusunun gerisi ile takviyesi açısından Merkez rotasına göre 

daha avantajlıydı. Merkez rotasının son demiryolu noktasından Kanala kadar olan 

mesafesi 450–500 km. idi. Oysaki Maan’dan geçen demiryolu ve deve kollarından 

başka araçların da geçmesine uygun karayolu vardı. Bu rotanın uzunluğu 270 km. 

olduğuna göre, Merkez rotaya nazaran % 50’lik bir tasarruf dikkate alınacak bir 

avantajdı. Merkez Kolunun su, cephane ve erzak ihtiyacı nedeniyle geri çekilmek 

zorunda kalmasına karşılık, Nahl’e uzatılacak bir demiryolu ile Kanal boyunda uzun 

bir süre tutunmasına da yardımı olacaktı. Bu bölgeden Kanal geçildiği takdirde 

İngilizlerin savunma hattı Tatlı Su Kanalı gerisinde olacaktı ve Türk topçusu 

göllerdeki savaş gemilerinin –Kanalda hareket serbestîsi az olacağı için- etkisinden 

uzak olacaktı. Demiryolunu tahrip edilmesi ile de kuzeyden güneye İngilizlerin 

takviye göndermesi imkânsız olacaktı.  

                                                 
449 Karasapan, a.g.e., s.164; Wavell, a.g.e., p.26-27. 
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Ancak bu rotanın bir dezavantajı da vardı. O da İngilizlerin Akabe 

körfezinden bir çıkarma yapma olasılığıydı. Ancak bu bir gösteriş çıkarmasından 

ibaret olacağı için önemsizdi. Bir çıkarma düşünseydiler daha can alıcı ve kesin 

sonuç verecek yerleri daha önce seçerlerdi450. 

2.2. IV. Ordunun Kurulmasına Kadar Suriye’deki 

 Kuvvetlerin Yapısı 
Balkan Savaşından sonra yeniden yapılandırılan Türk Kara Kuvvetleri 4 ordu 

müfettişliği halinde 13 kolordu ve bunlara bağlı 38 piyade tümeninden oluşuyordu. 

Suriye’deki kuvvetler, II. Ordu Müfettişliğine bağlanmıştı. Bu Müfettişlik 3 tümenli 

(16., 24. ve 26.) VI. Kolordu ve 3 tümenli (23., 25. ve 27.) VIII. Kolordu ile 22. 

Bağımsız Hicaz Tümeninden oluşuyordu451. 9 Ağustos’tan sonra II. Ordu 

Müfettişliği adı “Suriye, Halep ve Beyrut Vilayetleri ve Havalisi Genel Komutanlığı” 

şeklinde değiştirilmiş, ama kısa bir süre sonra da “Suriye ve Havalisi Umum 

Komutanlığı” (SHUK) şeklinde kısaltılmıştır452. 6 Eylül 1914’te, SHUK lağvedilerek 

yerine IV. Ordu kurulmuştur. IV. Ordunun askerî düzenlenmesi yani konuşu, Kanal 

Seferinin yapılması ve Suriye kıyılarının korunmasına yönelikti. Buna göre, VIII. 

Kolordu Kudüs’te, 23. Tümen Nablus’ta, 25. Tümen Halilürrahman bölgesinde, 27. 

Tümen Birüssebi’de; XII. Kolordu Halep’te, 35. Tümen Halep’te, 36. Tümen 

Hama’daydı. Bunun dışında Mümtaz ve Eşref Beylerin gönüllü kuvvetleri de IV. 

Ordunun silahlı kuvvetleri içinde yer alıyordu453.  

2.3. Kanal Seferi Hazırlıkları 
6 Ağustos 1914’te Başkomutanlık Vekâletinden II. Ordu Müfettişi Halepli 

Zeki Paşaya gönderilen bir yazıda iç güvenlik ve düşmanın bölgeye asker çıkarması 

tehdidi hakkında verdiği talimatların dışında, Kanal Seferi hakkında ilk bilgilere 

rastlıyoruz. Bu yazıda; İngiltere’nin Türkiye’ye savaş açma ihtimalinin olduğunu, bu 

durumda Mısır’a karşı bazı eylemlerin zorunlu olacağını, konu hakkında Hicaz 

                                                 
450 Sorguncu, a.g.m., s.1002-1006. 
451 … Sina-Filistin Cephesi …, s.72; Zekeriya Türkmen, “İkinci Meşrutiyet Döneminde (1919-1919) 
Osmanlı Ordusunda Müfettişlik Teşkilatına Geçiş ve Uygulamalar”, Beşinci Askerî Tarih Semineri 
Bildirileri, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1966, s.21-37; T.C. Genelkurmay Başkanlığı, Birinci 
Dünya Harbi İdari Faaliyetler ve Lojistik, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1985, s.197. Bundan 
sonra … İdari Faaliyetler ve Lojistik, olarak gösterilecektir. 
452 … Sina-Filistin Cephesi …, s.108. 
453 … Sina-Filistin Cephesi …, s.74. 
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Tümeni Komutanı Vehip Beyle (Kaçi) iletişim kurulmasını, Havranlı ve Dürzîlerden 

ne ölçüde yararlanabileceğini, konu ile ilgili son derece gizli bazı hazırlıklar 

yapılmasını ve düşüncelerinin 48 saat içinde bildirilmesi istenmiştir454. Gariptir ki 

Avrupa’da savaş başlayalı 1 hafta olmuşken ve hiçbir devletle açık ve düşmanca bir 

tavır içinde değilken, bu tarihte İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ne savaş açma 

ihtimalinden ve kıyılara çıkarma tehdidinden bahsedilmektedir. Bu emirden 

anlaşıldığı gibi, daha Birinci Dünya Savaşı başında Osmanlı Devleti safını belirlemiş 

ve hangi ittifak grubu yanında savaşa gireceğine karar vermiş ve Mısır’a karşı sefer 

hazırlıkları aşaması başlamıştı. Bu emirden, Kanal Seferinin ayrıntıları hakkında 

Başkomutanlık Vekâleti ne Müfettişliğe ne de VIII. Kolorduya hiçbir bilgi vermemiş 

ve yapılacak bütün çalışmaları şimdilik bölge komutanlarının inisiyatifine bırakmıştı. 

Bu aşamada zaten detaylı emirler verilmesi beklenemezdi. Çünkü bu tarihte daha 

yeni seferberlik hazırlıkları başlamıştı ve bunun tamamlanması ile beraber sefer plan 

ve hazırlıklarının olgunlaşması gerekiyordu.  

Müfettişlik 8/9 Ağustos 1914’te, iç güvenlik ve düşmanın asker çıkarması 

tehdidi dışında Kanal Seferi hakkında gönderdiği cevapta, eldeki asker için silah ve 

cephane eksiği olduğunu ve bunun bir an önce İstanbul’dan gönderilmesi gerektiğini, 

Mısır’a giden yollar hakkında araştırmaların yapıldığını, Dürzîlerin ilk fırsatta 

ayaklanabileceğini, bölgeden kolordular giderse eldeki jandarma ile bunun 

bastırılamayacağını, karaya çıkarma yapacak bir düşman kuvvetine karşı eldeki 

jandarma ve gönüllü birlikleriyle karşı koymaya çalışılacağını, özellikle de 

İskenderun körfezine çıkacak kuvvetli bir düşman ordusunun Irak, Suriye ve 

Anadolu’nun ana ulaşım yollarını keserek bu bölgeleri birbirinden ayırabileceğini,  

bölgedeki aşiretlerden faydalanılması için paraya ihtiyaç olduğunu ve bunun için bir 

miktar paranın gönderilmesi gerektiğini bildirmiştir455.  

Bu cevaptan sonra Başkomutanlık Vekâleti 19 Ağustos 1914’te, SHUK’na 

VIII. Kolordu ile beraber Suriye’de bulunan bütün Jandarma ve Hükümete bağlı 

aşiretlerin Suriye’yi savunmak ve Mısır’ı istila etmek üzere komutası altında olduğu, 

                                                 
454 … Sina-Filistin Cephesi …, s.106; Cemil Çelik, “Birinci Dünya Savaşında Sina Filistin 
Cephesinde Birinci Kanal Seferi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon, Kocatepe 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999, s.42. 
455 … Sina-Filistin Cephesi …, s.107; Çelik, a.g.e., s.43. 
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VIII. Kolordunun Kanala yapacağı saldırı için ulaşım, yiyecek ve su ihtiyacı 

konusunda gerekli olan çalışmaların yapılmasını emrediyordu456.   

Bu sırada bölgede halkın desteğini sağlama çalışmaları da başlamıştı. 

Seferberliğin ilanından kısa bir süre sonra Suriye’deki aşiret reisleri ile yakın ilişki 

içine girilmiş ve bunlardan 60 kadarıyla hükümet binasında bir toplantı yapılmıştır. 

Toplantıya katılan aşiret reisleri her türlü göreve hazır olduklarını bildirmişlerdir457.

 Benzer şekilde Mısır’ı korumakla görevlendirilen General Maxwell, Aralık 

ayında yaklaşık 5.000 şeyhi Kahire’ye çağırmış ve onlar da çoşkulu bir şekilde 

yönetime bağlılıklarını ifade etmişlerdi. Maxwell güvenmediği bazı şeyhlere de 

Kuran üzerine yemin ettirmişti.458. Bundan başka, Mısır Dâhiliye Nazırı bütün 

belediye reislerini Maxwell’in yanına davet ederek İngiltere’ye sadakat ilanı istemiş 

ve onlarda bunu yapmıştı459. 

Cemal Paşa Şam’a geldiği ilk günlerde Suriye’nin önde gelen Arap 

ihtilalcileri aracılığıyla bir müsamere düzenletmişti. Birçok nutuk, kaside ve 

marşlardan sonra Cemal Paşa da birlik ve beraberlik mesajları içeren uzun bir 

konuşma yapmıştı. Ertesi günden başlayarak Şam’da halk devlete sadık kalacağına 

ve İngiliz ve Fransızlara karşı mücadele edecekleri konusunda sancak altında 

Kuran’a el basarak yeminler etmişti460. 

Kanal Seferinde bölge halkından faydalanmak için gönderilen Enver Paşanın 

yaverlerinden Mümtaz Bey ile birlikte Şam’a gelenler arasında Sapancalı Hakkı, 

Çorumlu Aziz, Çerkez Ziya, Ayan üyesi Abdurrahman Paşa, Şeyh Esat Şukayr 

Efendi461, Kuşçubaşı Eşref gibi isimler bulunmaktaydı. Genel olarak görevleri, 

bölgedeki aşiret reislerinin Kanal Seferi için desteğini sağlamaktı. Halife’nin 

gönderdiği hediyeler ve mektuplarla birlikte gerekli gördükleri yerleri gezeceklerdi. 

Bu yolla bölgedeki yerli halkın desteği sağlanacak ve Bedeviler ile yerel halktan 

                                                 
456 … Sina-Filistin Cephesi …, s.109. 
457 Çelik, a.g.e., s.44. 
458 McKale, a.g.e., p.92. 
459 Tanin, 10 Teşrinisani 1330, No.2127. 
460 Cemal Paşa, a.g.e., s.275-278. 
461 Meclis-i Mebusan’da Akka Mebusu, IV. Ordu Karargâhında resmî unvanı “Ordu Müftüsü” idi. 
Cemal Paşanın Arapça kâtip ve tercümanıydı. Mütarekede İngilizler tarafından esir edilip Seyit 
Beşir’e gönderilmiştir. Erden, Suriye Hatıraları, s.138-139. Atay’a göre, Mısır fethedilirse Mısır 
Müftülüğü makamına atanacaktı. Falih R. Atay, Zeytindağı, İstanbul, Cumhuriyet , 1998, s.54. 
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silahlı yardımcı kuvvetler oluşturacaklardı462. 5 Ekim 1914’te de Şam müftüsü Mısır 

hakkında bilgi toplamak üzere Mısır’a gönderilmişti463. Gönüllü sağlamak için Zeki 

Paşadan 1.000 lira alan Mümtaz Bey Birüssebi ve Gazze bölgesinde Bedevilerden 

hecinsüvar ve süvari birlikleri oluşturmak için bir kâtip, bir doktor ve 3 subay 

(Yüzbaşı Hacı Emin, Yüzbaşı Mudanyalı İhsan ve Jandarma Teğmeni Saip) ile 

beraber bölgeye hareket etmiştir. Urban kumandanlığına tayin edilen Mümtaz Bey 

karargâhını Amman’da kurmuştur. Mümtaz gibi bölgede gönüllü toplama işiyle 

görevlendirilen Yüzbaşı Kuşçu Eşref de Doğu Sina ve Hicaz bölgelerinden gönüllü 

toplayarak faaliyetlere girişmiştir464.  

Mümtaz Bey topladığı gönüllüleri Şam bölgesinde  eğitim görmek üzere 

hareketli gerilla birlikleri halinde örgütleyecek, aynı zamanda Osmanlı düzenli 

ordusunda görev yapacak yeni Bedevi ve Arap askerler kaydedecekti. Bu birliklerin 

bazıları Suriye’de kalarak bölgenin savunmasına yardım edecekti. Diğer gönüllüler 

ise Mısır’a saldırı yolunun güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktı. Diğer bir 

görev de, Kanal Seferi sırasında ihtiyaç duyulacak olan deve ve sürücülerini 

sağlamaktı465. Binbaşı Mümtaz Beye bu faaliyetlerindeki başarılarından dolayı 24 

Kasım 1914’te Ordu komutanı Zeki Paşa tarafından harp madalyası verilmesi teklifi 

yapılmıştır466. Kabile ve aşiretlerden faydalanmak daha çok paraya bağlıydı467.  

SHUK 19 ağustos tarihli emre verdiği cevapta, Kanal Seferinden çok 

Suriye’nin iç ve dış güvenliğini ön planda tutmuştu. Kanal Seferinin başarılı olması 

her şeyden önce Suriye ve Filistin kıyılarının güvenliğine bağlıydı. Bu sağlandıktan 

sonra, sefer için çok iyi hazırlığın yapılması gerektiğini, aksi halde bu seferden 

istenilen sonucu almanın mümkün olmayacağını düşünüyordu. Raporunda kıyıların 

öncelikli güvenliği hakkında uzun bir yer tutan düşüncelerinin yanında,  Kanal Seferi 

                                                 
462 Stoddard, a.g.e., s.99; Kansu, a.g.e., s.119; Ergun Hiçyılmaz, Osmanlıdan Cumhuriyete Gizli 
Teşkilatlar, İstanbul, Altın Kitaplar Yayınevi, 1994, s.29. 
463 Cemal Akbay, “Birinci Dünya Harbi’nde Sarıkamış Taarruzu ve Birinci, İkinci Kanal Seferleri 
Yapılmalı mıydı?”, Askerî Tarih Bülteni, S.25, Ağustos 1988, s.68. 
464 Stoddard, a.g.e., s.99; … Sina-Filistin Cephesi …, s.110; Çelik, a.g.e., s.45; Mim Kemal Öke, 
Kutsal Topraklarda Siyonistler ve Masonlar, İstanbul, Çağ Yay., 1991, s.238-239. İstanbul’daki 
İngiliz elçisi Zeki Paşaya Bedevilere dağıtmak üzere 5.000 lira gönderildiğini, yaklaşık 35.000 lira 
değerinde altının 12 Ekim’de trenle Suriye’ye doğru yola çıktığını Grey’e bildiriyordu. Scott, a.g.e., 
p.1140. 
465 Stoddard, a.g.e., s.99-100. 
466 Çelik, a.g.e., s.46 
467 … Sina-Filistin Cephesi …, s.79. 
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için gerekli ulaşım araçları ve kollar hakkında bilgi ve tedbirler bittikten sonra 

düşüncelerini ileteceğini Başkomutanlık Vekâletine bildirmiştir468.  

Başkomutanlık Vekâleti SHUK’nın bu yazısına cevap vermemiş ama 30 

Ağustos 1914’te, Kanal Seferi için gerekli hazırlıkların yapılması istendiği halde 

şimdiye kadar bir bilgi verilmediğini ve ekte belirtilen hazırlıkların yapılmasını 

emretmiştir. İstenen hazırlıklar şunlardı: Mısır’daki İngiliz kuvvetleri hakkında 

bilgilerin sağlanması, gerekli erzakın tedarik edilmesi ve stoklanması, ulaşım için 

gerekli araçların sayı ve cinsinin nasıl tedarik edileceği, sefer kuvvetinin Kanal 

Seferi için nerede toplanacağı ve hangi rotayı izleyeceği vs469.  

Kanal Seferinin olgunlaşması sürecinde Başkomutanlık Vekâleti, bölgede 

yeni bir ordu kurma kararını almıştır. 6 Eylül 1914’te SHUK lağvedilerek yerine IV. 

Ordu kurulmuştur. Bu Ordu, Musul’dan hareket etmiş olan XII. Kolordu, dâhil 

olmak üzere VIII. Kolordu, Hicaz Kumandanlığı ve Medine Muhafızlığından 

meydana gelmiştir. Ordu kumandanlığına da Zeki Paşa atanmıştır470. Konu ile ilgili 

kararın devamında, ordu için gerekli personelin gönderileceği, emir verilince VIII. 

Kolordunun Kanala karşı harekâta hazır olacak biçimde toplanmasını ve toplanmanın 

ne zaman biteceğinin bildirilmesini, 150 mm.lik bir obüs bataryasının 3.000 mermi 

ile birlikte İstanbul’dan gönderileceği, bu bataryanın Kanal Seferi sırasında çölde 

kullanılabilirliğinin bildirilmesini istemiştir471.  

Buna, IV. Ordu Komutanı, VIII. Kolordunun hazır olması için 15 gün 

gerektiğini, XII. Kolordunun bölgeye varmasından önce VIII. Kolordunun 

toplanmasının hem iaşeyi zorlaştıracağını, Suriye’ye karşı yapılabilecek bir saldırıya 

karşı Kolordunun tekrar geri gelmesini gerektireceğini, bu nedenle, XII. Kolordu 

birlikleri gelmeye başlayınca VIII. Kolordunun toplanma harekâtına geçmenin uygun 

olacağını, çölü geçmek için yaklaşık 20.000 deve gerektiğini, konu hakkında 

Abdurrahman Paşa ile Mümtaz Beyin Bedevilerle görüştüklerini, bunun için en az 

100.000 altın liranın gerektiğini, Obüs bataryası gönderilmesinin uygun olduğunu, 

sefer için birçok su tulumuna ihtiyaç olduğunu ve bunun bölgeden sağlanmasına 

imkân olmadığını ve Kanal Seferi hakkında düşüncelerini daha sonra göndereceğini 
                                                 
468 … Sina-Filistin Cephesi …, s.110-112. 
469 … Sina-Filistin Cephesi …, s.112. 
470 Çelik, a.g.e., s.46; Sabis, a.g.e., C.2, s.34. 
471 … Sina-Filistin Cephesi …, s.112-113. 
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belirterek cevaplamıştır472 Bunun üzerine, XII. Kolordu gelene kadar VIII. 

Kolordunun Suriye’de kalması uygun görülmüştür. Halep bölgesinden alınan VI. 

Kolordu yerine XII. Kolordu verilerek bölgedeki kuvvet takviye edilmiştir473. 

Böylece Suriye kıyıları bir ölçüde emniyete alınmış oluyordu. 

 Zeki Paşa Başkomutanlık Vekâletine 7 Eylül 1914’te gönderdiği yazıda 

Kanal Seferi ile ilgili tereddütlerinin devam ettiğini görüyoruz. Yazıda, sefer 

kuvvetinin Sina’da büyük su sorunu ile karşılaşacağını, gerekli düzeyde ulaşım 

vasıtalarının henüz tümüyle sağlanamadığını, Kanalda güçlü bir savunmayla 

karşılaşılacağını, savunanın her türlü varlığına karşılık saldırganın yokluk içinde 

bulunacağını, kuvvetlerinin eğitiminin zayıf olduğunu, Kanala karşı bir gösteriş 

saldırısı yapılacaksa bunun için başka çözüm yolları bulunması gerektiğini 

belirtmiştir474.  

Özel posta ile gönderildiği belirtilen 8 Eylül 1914 tarihli raporda özetle Kanal 

Seferi hakkında özetle şu bilgiler yer alıyordu:  

Sina’da Süveyş Kanalına ve Mısır’a doğru belli başlı rotalar şunlardır: 

1- Gazze-el-Ariş-Kantara: Kıyı rotasını izler. Harekâta uygun olup denize 

karşı açıktır. Mısır ve Suriye üzerinden karşılıklı geçen ordular hep bu rotayı 

izlemiştir. 

2- Gazze-Birüssebi-Şelale-Mağdebe-İsmailiye: kıyıdan uzaktır. Nadiren 

deveciler bu rotadan geçer. Suyu çok azdır. 

3- Akabe-Nahl-Süveyş: Hac yoludur. Akabe civarında düşman 

donanmasının ateşi altındadır.  

Kanaldan Mısır’a geçmek için Kantara civarında bir geçit varsa da dardır. 

Menzile gölü ile Balah arasındaki Kanal bölümünü düşman kolayca savunabilir. 

Kanalın İsmailiye ile Büyük Acı Göl arasındaki kısmı geçişe uygundur. Bundan 

dolayı, Mısır’a geçecek kuvvetin buradan geçiş yapması zorunludur. Ancak, Kantara, 

İsmailiye ve Süveyş’e döşenen demiryolu ile düşmanın, Kanalın istediği bölgeye 

kuvvet göndermesi ve yığması kolaydır. Kanalda düşmanın savaş gemilerinin 

yardımıyla güçlü bir savunmayla karşılaşılması mümkündür. 
                                                 
472 … Sina-Filistin Cephesi …, s.113; Çelik, a.g.e., s.46-47. 
473 Çelik, a.g.e., s.47; Muzaffer, “Büyük Harpte Mısır Seferi Çerçevesi İçinde Birinci Kanal Akını”, 
92 Sayılı Askerî Mecmuanın Tarih Kısmı, S.33, 1 Mart 1934, s.37,  
474 … Sina-Filistin Cephesi …, s.114; Çelik, a.g.e., s.47-48. 
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Büyük bir kuvvet Sina sınırından Kanala kadar olan mesafeyi 8–10 günde 

aşabilir. En emin yol su zorlukları ortadan kaldırmak şartıyla ikinci yoldur. 1. ve 3. 

güzergâh aşiretler tarafından takip edilmelidir. Böylece hem yan kanatlar korunmuş, 

hem de düşmanın asıl saldırının nereden geldiğini anlaması önlenmiş ve aynı 

zamanda da düşmanın her tarafa kuvvet ayırması sağlanmış olur. 

Bu saldırıya karşı İngilizlerin Suriye kıyılarına çıkarma yapması ve ilerleyen 

Türk ordusunun geri ile bağlantısını kesme ihtimali unutulmamalıdır. İngilizlerin 

muhtemel çıkarma yapabileceği bölgeler, Yafa, Hayfa, Beyrut ve Trablusşam’dır. 

Adı geçen yerlere birer tümen ayrılmalıdır. Su kuyusu açacak uzman ve malzeme ve 

bu iş için en az 100.000 liranın hemen gönderilmesi gereklidir. İstihbarat ile ilgili 

bilgiler daha sonra gönderilecektir475.  

Başkomutanlık Vekâletine gönderilen VIII. Kolordu Komutanlığının sefer 

hakkındaki görüşü ile IV. Ordu Komutanının yukarıdaki görüşleri arasında pek 

farklılık yoktur. Ordu Komutanının görüşlerinden ayrıntıda özetle şu bilgiler yer 

almıştı. Kanala kadar 12 gün kabul edilirse yalnız su için 38.616 deveye ihtiyaç 

vardır. Kolordu bu miktarda deve sağlayacak kaynaklara sahip değildir. Bunun için 

başka yollar bulmak gerekir. Örneğin, Şam belediyesinde mevcut su otomobil ve 

arabaları gibi otomobil ve araba sağlanması gerekir. Mısır ve Sudan garnizonları 

büyük kuvvet sayılmaz. Kanalın savunması için 15.000 kişilik bir kuvvet vardır. 

Fakat İngilizlerin İmparatorluğun diğer yerlerinde getirebileceği kuvvetleri dikkate 

almak gerekir. Bunları da 3 şekilde kullanmaları mümkündür. Kanalın savunmasını 

takviye etmek, Akabe ve Sina’ya tahsis ederek buralarda kullanmak ve Suriye 

kıyılarının herhangi bir noktasına çıkarak Türk sefer kuvvetinin yan ve gerisini tehdit 

etmek. Kanal Seferi 2 devreye ayrılabilir: Osmanlı-Mısır sınırından Süveyş Kanalına 

kadar olan harekât ve Kanaldan geçtikten sonra Kahire bölgesini istila etmek. 

Kolorduca 2. devreye ait bilgiler elde edilemediğinden bu konuda herhangi bir bilgi 

verilmeyecektir. 1. devreye ait bölüm çölde geçeceğinden dolayı birçok zorlukla 

karşılaşılacaktır476.  

Ordu ve Kolordu komutanlarının görüşleri seferin, istendiği gibi kısa bir 

zamanda hazırlanamayacağını, bu işin bir zaman meselesi olduğunu açıkça 

                                                 
475 … Sina-Filistin Cephesi …, s.114-117; Çelik, a.g.e., s.48-50; Akbay, a.g.e., s.138. 
476 … Sina-Filistin Cephesi …, s.117-120; Çelik, a.g.e., s.50-51. 
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anlatmaktaydı. Bu raporlar ileride görüleceği gibi Kanal Seferinin hazırlanması ve 

uygulanmasında bir temel oluşturmuştur. IV. Ordu Komutanı hesaplı, mantıklı ve 

gerçekçi düşüncelerini ortaya koyarken, Başkomutanlık Vekâletinin talebini hatta 

ısrarını anlamamaya devam ettiği görülüyor. Başkomutanlık Vekâleti, Zeki Paşanın 

görüşlerini olumsuz olarak yorumlamış olmalıdır. Bu nedenle, 9 Eylül 1914 tarihli 

şifresiyle Kanal Seferinin VIII. Kolordu Komutanının emir ve komutasında 

yapılmasını, IV. Ordu Komutanının XII. Kolordu ve Seyyar Jandarma teşkilatıyla 

Suriye’yi muhafaza etmesini emretmiş ve VIII. Kolorduyu da Başkomutanlığa 

bağlamıştır477.  

Başkomutanlık Vekâleti Suriye ve Filistin kıyılarına bazı bombardımanlar 

hariç büyük çapta bir çıkarma olmayacağına inanıyordu. Buna göre de IV. Orduya 

sefer hazırlığı ile ilgili şu tavsiyelerde bulunuyordu: Ordu komutanlığının sefer 

kuvvetine lüzumlu erzakı demiryolu veya vapurla sevk edebilecek şekilde toplaması, 

iaeşeyi kolaylaştırmak için tümenlerin bir noktaya toplanmaması, ileri yürüyüşün 

muhtelif kollarla yaptırılması, şimdiden sınıra yakın yerlerde özel ambarlar 

kurulması ve erzak stokları yapılması, savaş vergisi ve imal yoluyla tulum 

sağlanması, deve için istenen 100 bin lira yerine daha az miktarda para gönderildiği, 

tasarrufa dikkat edilmesi gerektiği, develerin de savaş vergisi yoluyla sağlanması ve 

lüzumlu erzaktan Suriye’de tedariği mümkün olmayanların, İstanbul’dan 

gönderilmek üzere miktar ve cinsinin bildirilmesi478.  

Başkomutanlık Vekâleti bu hususta Menzil Genel Müfettişliğine de, elde 

mevcut olan motorlu su araçlarının İstanbul’da kalması gerekenler hariç, geri 

kalanların IV. Orduya gönderilmesini, mümkün olduğu kadar ray, travers, vagon ve 

lokomotiflerden ihtiyaç fazlasının, konservelerin gönderilmesini emrediyordu. 

Ayrıca 1 Ekim 1914’te 10 takım artezyen kuyu malzemesi trenle IV. Orduya 

gönderilmiştir479.  

Zeki Paşanın 19 Eylül 1914’te İstanbul’a gönderdiği istihbarat raporuna göre, 

Nahl’den 12 saat sonra su bulunduğu, Akabe’ye kadar su az olmakla beraber 

Akabe’den sonra su miktarının arttığı, Kanal civarında kesinlikle su bulunmadığı, 

                                                 
477 … Sina-Filistin Cephesi …, s.121; Muzaffer, a.g.m.,s.2; Erden, Paris’ten… s.26 
478 … Sina-Filistin Cephesi …, s.121. 
479 … Sina-Filistin Cephesi …, s.122, Çelik, a.g.e., s.52. 
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Gazze-el-Ariş-Kantara yolunun bazı yerlerinde on ikişer saat aralıklarla su olsa da 

yeterli olmadığı, kuyu kazarak su bulunabileceği, yollarda kum çok olduğu için 

hareketin zor olduğu, Nahl’da ve el-Ariş’te yaklaşık 25 kişilik bir İngiliz askerî 

grubu olduğu, bütün sınır boyunca jandarmalar olsa da toplam sayılarının az olduğu, 

Süveyş’te 1.000 kadar İngiliz askeri bulunduğu, Kanalın bazı taraflarında ve 

Şüveyş’te tahkimat yapıldığı, Mısır’a hareket eden bir ordunun suyunun büyük bir 

kısmını beraberinde taşımak veya yollarda kuyular hazırlamak zorunda olduğu için 

ağır ilerleyeceğini, artezyen kuyuları açmak için gerekli olan malzemenin 

İstanbul’dan gönderilmesi gerektiğini belirtmiştir. Zeki Paşa ayrıca 28 Eylül 1914’te 

Başkomutanlık Vekâletine yazdığı yazıda, VIII. Kolordunun 12 günlük suyunu 

yanında götürmesi gerektiğini bildirmiştir480.  

Bu arada Dâhiliye Nezaretinin de Kanal Seferi için istihbarat işine girdiği 

görülmektedir. Eylül ortalarında Kudüs Mutasarrıflığından Dâhiliye Nezaretine 

gönderilen şifrede, Mısır’ın ahvali, Mısır’daki İngiliz kuvvetleri ve hareketleri 

hakkında bilgi edinmek için görevlendirilecek kimselerin masrafları için örtülü 

ödenekten 5.000 kuruş talep edilmiştir481. 

Bu süreçte başka bir gelişme yaşandı. O da, Başkomutanlık Vekâletinin 

Kanal Seferi için Yarbay Kress’i VIII. Kolordu Kurmay Başkanlığı görevine 

atamasıydı. Ordu ve Kolordu hazırlıklarını sürdürürken Başkomutanlık Vekâleti 

Kanal Seferinin uygulanmasına geçilmeyip Kolordu Kurmay Başkanlığına atanan 

Kress’in beklenmesini emretti482.  

2.4. Kress’in Kanal Seferi İçin Suriye’ye Gelmesi  
Kress VIII. Kolordu Kurmay Başkanı olarak atandıktan sonra hazırlıklarını 

tamamlayıp 20 Eylül’de yanında 5 Alman ve tercümanı bir Türk olan Yüzbaşı Ekrem 

Bey (Ekrem Baydar) ile birlikte İstanbul’dan ayrılmış ve 27 Eylül 1914’te Şam’a 

varmıştır483.  

                                                 
480 Çelik, a.g.e., s.53. 
481 13 Eylül 1914 tarihli şifre. BOA, DH. EUM. 4. Şb., 2/56. 
482 … Sina-Filistin Cephesi …, s.122; Çelik, a.g.e., s.54; Kressenstein, a.g.e., s.15; Muzaffer, a.g.m., 
s.7; Yazar Birinci Kanal Seferinde bir topçu subayı olarak görev almıştır.  
483 Kressenstein, a.g.e., s.16-19. Prüfer ve diğer Almanlar için İngilizler çok yüksek ödül koymuştu. 
Kressenstein, a.g.e., s.33; McKale, Kress’in de ödül konulanlar içinde olduğunu belirtmektedir. 
Mckale, a.g.e., p.71. Dr. Curt Prüfer daha önce Kahire’de tercümanlık yapmıştı. 3 Eylül’de İstanbul’a 
gelmişti. Amacı Mısır’da İngiltere karşıtı isyan hazırlamaktı. İstanbul’da Wangenheim Kanala Türk 
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Kress ilk iş olarak Kanal Seferini yapacak birliklerin eğitim ve disiplinini 

öğrenmek istemiş ve bunlara savaş sanatını öğretecek subayların eksikliği nedeniyle 

yetersiz olduklarını görmüştür. Kanaldan geçişi sağlayacak İstihkâm Taburu su geçit 

eğitimine de başlamamıştı. Taburu geçit eğitimi için Taberiye gölü kıyısına birkaç 

haftalık bir eğitime göndermiştir. Eğitim bakımından en kötü durumda olan sahra 

topçu alayı idi. Yeni toplara sahip olmasına rağmen bunların kullanılmasını 

öğretecek kişiler gelmediği için bir tek gerçek atış yapılmamıştı. Bu Alaya da birkaç 

hafta eğitim vermek gerekmişti484.  

VIII. Kolordunun İstihkâm Taburu 4 bölükten ve bir köprücü katarından 

oluşuyordu. VIII. Kolordu İstihkâm bölüklerinin teçhizatının bir kısmı Balkan 

savaşından kalan ve İstanbul’dan getirtilen malzeme ile geri kalan kısmı ise Şam’dan 

sağlanabilen malzeme ile tamamlanmaya çalışılmıştır. Bu malzemeler daha çok 

eğitim için yararlıydı. Tombaz∗ arabaları da sağlam olmadığı gibi yarısı eldeki 

imkânlarla yapılmış dayanaksız arabalardı. Tabur köprücü katarı 12 tombaz ve bir 

kısım sehpaya sahipti ve bunlarla yaklaşık olarak 80 m. uzunluğunda bir köprü 

kurulabiliyordu485.  

Kolordunun elinde Sina çölü hakkında ayrıntılı bir harita yoktu. Elde sadece 

Doktor Hans Fischer’in hazırladığı ve Suriye-Mısır bölgesini gösteren 1/1.400.000 

ölçeğinde bir harita vardı ve bu da askerî amaçlar için çok yetersiz ve hatalı idi. 

Almanya’dan gönderilen 1/1.250.000 ölçeğindeki harita da sorunu çözmüyordu486.  

Osmanlıların savaşa girmesi halinde Sina çölünü işgal etmek ve çölde 

inisiyatifi ele geçirmek için VIII. Kolordu Binbaşı Mümtaz Beye 7 Ekim 1914’te şu 

                                                                                                                                          
saldırısı başlayıncaya kadar Mısır’da İngilizlere karşı sabotajlar yapmakla görevli Robert Mors’la bir 
araya getirmişti. Bu iki ajan daha sonra Harbiye Nezaretinde bir subay olan Ömer Fevzi Beyle 
görüştü. Suçlulardan oluşan 10’dan 50’ye kadar gruplar halinde Mısır’a gizli ajanlar göndermeyi 
planladılar. Bunlar demiryolları ve İngiliz mülklerine saldırı düzenleyecek ve İngilizleri kuvvetlerini 
ülke geneline yaymaya zorlayacaklardı. Fevzi ayrıca İngiliz karakollarına ve Kanaldan geçen gemilere 
baskınlar yapacak gruplar oluşturmaya niyetliydi. Prüfer 7 Eylül’de Enver Paşa ile de bir görüşme 
yapmıştı. Prüfer Kahire’de iken Abdülaziz Çaviş ile de arkadaş olmuştu. Mors 12–13 Eylül’de 
dinamit, patlayıcı ve propaganda broşürleriyle Mısır’a doğru yola çıkmış ama görevi başaramadan 
İngilizler tarafından yakalanmıştı. McKale, a.g.e., p.55-57. Ekim 1914’te Prüfer Lübnan’da Bedevi 
suçlulardan güvenilir ajanlar oluşturmada başarısız olmuştu. McKale, a.g.e., p.59.   
484 Kressenstein, a.g.e., s.20 ve 23; Sorguncu, göl yerine Şeria nehri üzerinde uygun bir geçiş yeri 
bulunarak orada daha gerçeğe uygun eğitim verilmesi gerektiğini belirtir. Sorguncu, a.g.m., s.990. 
∗ Sulardan geçiş aracı olarak kullanılan veya yan yana getirilip üzerlerinde köprü kurulan altı düz 
büyük sandaldır. Duba da denir. 
485 Sorguncu, a.g.m., s.978-979.  
486 Kressenstein, a.g.e., s.26; Erden, Paris’ten …, s.35. 
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emirleri vermişti: Savaş ilanından sonra sınırın geçilip Kanala doğru 3 rota üzerinde 

bulunan bütün kuyuların hemen zapt edilmesi, çöldeki İngiliz kuvvetlerinin imhası, 

Osmanlı Devleti’ne sempati beslemeyen Arapların taraftarlığının sağlanması, 

Sina’nın Mısır ile iletişiminin kesilmesi, keşif faaliyetlerine başlanması, düşmanın 

kuvveti ve durumu, Kanaldaki savaş gemileri, çölde tercih edilen merkez rotasının 

top ve araçların geçişine uygunluğu, kuyuların durumu hakkında bilgi toplanması. 

Bunların yanında, en önemli olan meselenin Kanalda ulaşımın kesilmesi olduğu;  

bunun için en uygun yolun Kanalda bulunan tarak dubaların ele geçirilerek dikey 

olarak batırılması veya Kanaldan geçen geminin kaptanı, kılavuzu ve dümencisinin 

vurulması ve bu iş için en uygun yerin Kanalın kıvrıntılı yerleri olduğu 

hatırlatılıyordu487. Bu emir üzerine Mümtaz Bey, komutasındaki gönüllülerden, 

küçük bir müfreze ile keşif hareketlerine başlamıştı. Aynı mealde emir alan 

Kuşçubaşı Eşref idaresindeki bir gönüllü müfreze Akabe üzerinden Nahl ve Süveyş’e 

doğru keşif hareketine girişmişti488.  

Kress savaş alanı hakkında bilgi toplamak üzere 8 Ekim 1914’te Şam’dan 

ayrılarak keşif faaliyetine başlamıştır. Hafir’de maceraperest bir Alman olan yedek 

subay (muvazzaf) Hilgendorff’a rastlamıştır.  Amacı, çölden Kanala ulaşmak ve 

Kanaldan geçen bir transatlantiğin kılavuzunu öldürerek gemiyi karaya oturtmak idi. 

Yanında birkaç Alman daha vardı. Fakat gizliliğe önem vermemesi nedeniyle İngiliz 

elçisinin şikâyeti üzerine Enver Paşa da onun sınırı geçmesini yasaklamıştı. İnadı 

yüzünden Osmanlı jandarması ile silahlı çatışmaya girmiş ve sonunda Kudüs’e 

gitmek zorunda kalmıştı489.   

Kress incelemelerini bitirince 23 Ekim’de Şam’a dönmüştür. Sonuçta Kress, 

çöle götürülecek arabaların mümkün olduğu kadar azaltılması gerektiğini iyice 

görmüştür. Bunun için deveye ağırlık verilmeliydi. Gerekli malzemeyi taşımak için 

30.000 deveye ihtiyaç vardı. Bu sayının bu kadar büyük olmasının nedeni, 

hayvanların uzun bir yolculuk için 120 kg.dan fazla yük taşıyamamalarındandı. 

Develerin sağlanması işi deve tüccarlarına ihale edildi. Her deve için 10 altın Türk 

                                                 
487 … Sina-Filistin Cephesi …, s.123-124. 
488 … Sina-Filistin Cephesi …, s.125. 
489 Kressenstein, a.g.e., s.34; Behçet, a.g.m., s.7; McKale, a.g.e., p.63-64. Kress, Hilgendorff’un bu işi 
kendi başına mı yoksa Berlin’in emriyle mi yaptığı hakkında bir bilgi vermemişse de McKale 
Berlin’in emriyle bu işe giriştiğini ortaya koymuştur. Mckale, a.g.e., p.63. 
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Lirası değer biçildi. Kolorduda bunun için yeterli ödenek olmadığı için mecburen 

Kress’in emrindeki Alman örtülü ödeneğinden karşılanacaktı. Yeteri kadar deve 

semeri, yular, ip ve su fıçıları da sağlamak gerekiyordu. Su taşımak için hayvan 

derilerinden yapılan tulumlar yerine tenekelerden yararlanmak gerekiyordu. Develer 

her biri 16 litre su alan 8 teneke yani 128 litre su taşıyacaktı. Fakat pratikte bu 

miktar, tenekelerin iyice doldurulmaması veya ağızlarının iyi kapatılmaması 

nedeniyle taşınan su miktarı çok aşağıda kalmıştı490. Çöldeki Bedevilerden savaş 

vergisi ile deve sağlamak çok zordu. Bundan dolayı satın alma yoluna gidilmiştir491. 

Diğer yandan 100 m. genişliğindeki Kanaldan geçişin etkili ve uzun bir 

şekilde nasıl engellenebileceği konusunda bir hayli zihin jimnastiği de yapılıyordu. 

Kanal Şirketinin Kanalı kapatacak her türlü engeli hemen ortadan kaldıracak 

mükemmel araçlara sahip olduğu biliniyordu. Kanalın her iki yakası kumla kaplı 

olduğu için patlayıcı ile tahrip etmek bir sonuç vermezdi. Kanalda geçişi 

engellemenin en etkili yolu çimento yüklü bir geminin batırılması işi de bulunulan 

şartlar içinde mümkün değildi. Bu nedenle, kum torbaları ile Kanalın genişliği 

yönünde bir set oluşturmaya karar verilmişti. Kanal Şirketinin kepçe veya tarak 

makinelerinin kum torbalarına takılarak hareket edemeyecek duruma gelmesi ve 

böylece İngilizlerin sorunu çözmelerinin uzun bir zaman alacağı ümit ediliyordu492.   

Osmanlı Devleti’nin bölgedeki deve sağlama çabalarını öğrenen İngiltere 

Harbiye Nezareti çalışanlarından R. Storrs Kitchener’e 6 Eylül 1914’te yazdığı 

mektupta, Osmanlıların deve ihtiyacını Hicaz bölgesinden sağlamasını önlemek için 

Mekke Emiri’nin ikna edilmesini istiyordu493. Cemal Paşa bölgeye gelene kadar 

VIII. Kolordu ancak 2.000 deve toplayabilmişti494. Bu develerin büyük çoğunluğu 

Teşkilat-ı Mahsusa elemanları tarafından İbn Suud, Şerif Hüseyin ve İbnür-

Reşid’den alınmıştır495. Eşref Beye göre, İbn Suud’un ve özellikle Şerif Hüseyin’in 

deve satın alma sözlerinin pek bir anlamı yoktu. Çünkü parası ödenen develerin 

birçoğu hiçbir zaman getirilip teslim edilmemişti496. Fakat Cemal Paşa bunlardan 

                                                 
490 Kressenstein, a.g.e., s.39-40; Erden, Paristen …, s.42; Muzaffer, a.g.m., s.8. 
491 Çelik, a.g.e., s.58. 
492 Kressenstein, a.g.e., s.41. 
493 Fromkin, a.g.e., s.90. 
494 Cemal Paşa, a.g.e., s.200. 
495 Stoddard, a.g.e., s.102. 
496 Stoddard, a.g.e., s.193. 
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deve getirttiğini yazar497. Cemal Paşa bölgeye gelmeden önce, XII. Kolordudan 

alınan 1.500 kadar deve Kanal Seferinde kullanılmak üzere VIII. Kolorduya 

verilmişti498.  

Kanal Seferinin en büyük sıkıntısı su meselesiydi. Çölün yalnızca kuzeyinde 

tatlı ve tuzlu su kaynakları bulunuyorsa da, bunları hayvanlar da kullandıkları için bu 

sular pis ve hastalıklıydı499. Kress su meselesini çözmek için Almanya’dan Greve 

adlı mühendisi iyi bir ücret karşılığı getirterek su bulunması mümkün bölgelerde 

keşif yaptırmıştır. Kress bunun dışında, şimendifer ve şose inşası, kuyu açma, menzil 

noktalarında hastaneler, ambarlar, hamamlar ve telgraf merkezleri inşası, satın alınan 

develer için teçhizat imalatı gibi işler yaparak sefer hazırlıklarını tamamlamaya 

çalışmıştır500.  

Kress’in gelmesi ile birlikte Kanal Seferi projesi şu şekli aldı:  

Mısır Seferini yapacak kuvvetler üç kol halinde toplanacaktı. 

Merkez Kol: 25. Tümen çölün ortasındaki Hafir-Biri Hasana-Habra-İsmailiye 

yolunu takip edecekti. Merkez Kolu adı verilen bu grup 25. Tümenin 73., 74., ve 75. 

Alayları ile aynı Tümenin Topçu Alayı, 23. Tümenin 68. Piyade Alayı, Kolordunun 

Hecinsüvar Alayı, 15’lik obüs bataryası, istihkam taburu, telgraf bölüğü, seyyar 

hastane ile çölün Merkez rotasını izleyecekti.  

Sağ Kol: 80. Alay Komutanı Kurmay Binbaşı Rıfat Bey komutasında, 

Mümtaz Bey Komutasındaki Urban ile 80. Alayın I. Taburu, 27. Topçu Alayının 5. 

Dağ Bataryası, bir telgraf takımı, ½ hafif cephane kolu ile el-Ariş-Katya-Kantara 

yönünde sahil yolunu izleyecekti.  

Sol Kol: 69. Alay Komutanı Yarbay Musa Kazım Bey komutasında,  69. 

Alayın I. Taburu, 27. Topçu Alayının IV. Dağ Bataryası, VIII. İstihkâm Taburunun 

IV. Bölüğü, ½ Hafif Cephane Kolu, bir hecinsüvar bölüğü∗, Eşref Bey kumandasında 

gönüllüleri ile Nahl-Süveyş yolunu izleyecekti501. 

                                                 
497 Cemal Paşa, a.g.e., s.200. 
498 Çelik, a.g.e., s.58. 
499 Atay, Zeytindağı, s.116; Erden, Paris’ten …, s.35. 
500 Behçet, a.g.m. s.2. Behçet Bey Greve’in elinde demir bir aletle su kaynaklarını keşfe çalıştığının 
ama çabalarının bir sonuç vermediğini belirtir. Aynı yer. 
∗ Develere bindirilmiş piyade bölüğü. 
501 … Sina-Filistin Cephesi …, s.125; Çelik, a.g.e., s.64; Erden, Paris’ten …, s.35; Muzaffer, a.g.m., 
s.9.   
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VIII. Kolordu Komutanı, bu planı uygun bulduğundan buna göre yapılacak 

yığınağı örtmek ve Mısır sınırı üzerinde açılacak ambarları korumak üzere 13 Ekim 

1914’te Birüssebi, ed-Delağa ve Hanyunus’a birer, Hafir’e iki piyade bölüğü 

sürülmüştü. 

VIII. Kolorduyu oluşturan 23., 25., ve 27. tümenlerin en seçkin birliklerinden 

10 piyade taburu, 3 makineli tüfek bölüğü, 8 batarya, bir hecinsüvar alayı ve 

Kolorduya bağlı birliklerden oluşuyordu. Sefer kuvveti 2 kademe halinde 

toplanacaktı. Her iki kademe arka arkaya Birüssebi’de, birinci kademenin ağır 

topçusu ile istihkâm taburu ve köprücüleri Hafir’de toplanacaktı. İkinci kademeyi 10. 

Tümen oluşturacaktı. Toplanma işlemi 14 Aralık 1914 günü başlayacak, 1. kademe 1 

Ocak 1915’te toplanacaktı. 1. kademenin son birliği Sille istasyonundan ayrılırken 2. 

kademenin ilk birliği istasyona girecekti. 1. kademe büyük kısmı ile 3 Ocak 1915’te 

Hafir üzerinden İsmailiye’ye doğru yürüyüşe başlayacaktı. Bundan 8 gün önce 

Hanyunus’tan Sağ Kol el-Ariş üzerinden ve Maan’dan Sol Kol Nahl üzerinden 

ilerleyecekti. Ayrıca Biri Hasana üzerine küçük bir birlik sevk edilecekti502.  

2.5. Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesinden Sonraki Süreç  
Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesinden sonra İngilizlerin bölgedeki ilk 

saldırısı 1 Kasım 1914’te Akabe’ye olmuştu.  Böylece Kress’in kan dökülerek 

Türklerin ittifaka bağlı kalmaları düşüncesi de gerçekleşmiş oldu. İngiliz savaş 

gemisi şiddetli bir bombardımandan sonra karaya asker çıkarmış, 1 saat kadar süren 

çarpışma sonunda İngilizler ölü ve yaralılarını toplayarak gemilerine dönmüşlerdi. 

Bir belgede İngiliz kayıpları 4 kişi olarak verilmiştir503. Aynı gün akşama doğru 

İngilizler tekrar kasabayı bombalamıştı.  İkinci gün 2 kere karaya çıkarılan birlikler 

başarısız olarak gemiye dönmüştü. 3 Savaş gemisinin bombardımanında 30 kadar ev 

ve kale ile hükümet konağı ve telgrafhane tahrip olmuştu. Buradaki Türk kuvveti bir 

subay, bir onbaşı ve 22 erdi504. Grey, bu olayın Londra elçimiz Tevfik Paşaya ertesi 

günü bildirilmesini ve aradaki düşmanlığı durdurmanın tek yolunun Alman Askerî 

                                                 
502 Muzaffer, a.g.m., s.9. 
503 BOA, DH. EUM. 7. Şb., 2/12. 
504 … Sina-Filistin Cephesi …, s.127-128; BOA, DH. EUM. 5. Şb. 2/7; BOA, DH. EUM. 7. Şb. 
2/11. 3 Kasım’da yapılan saldırı ve öldürülen İngiliz subayının Tur-i Sina komutanı Berkel olduğu 
hakkındaki belge için bkz. BOA, DH. EUM. 7. Şb., 2/14. Minerva adlı savaş gemisinin rol aldığı bu 
bombalama sırasında sivil yapılara zarar verilmediği iddiası için bkz. Buchan, a.g.e., p.140. 
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Heyetlerinin Türkiye’den uzaklaştırılması olduğunu hükümetine bildirmesi 

gerektiğini söylemişti505. 

Olay hakkındaki 4 Kasım 1914 tarihli resmî tebliğe göre, 4 İngiliz askeri 

öldürülmüş diğerleri gemilere geri dönmüştü. Osmanlı tarafından sadece Hacı 

İbrahim adındaki bir jandarma eri şehid olmuştu506. 7 Kasım 1914 tarihli diğer bir 

resmî tebliğe göre, İngilizler Akabe’ye ikinci defa asker çıkarmışlarsa da bir İngiliz 

subayı ölmüş ve kalanı da gerisin geri çekilmiştir507.  

Akabe’nin bombardımanı üzerine, buradaki kuvvet, Maan İstasyonunda 

bulunan Alayın bir tabur ve 2 batarya ile takviye edildi508.  

5 Kasım 1914’te de Birüssebi Kaymakamı, Urban Komutanının Mısır sınırını 

geçerek tahrip eylemlerine başladığını Kudüs Mutasarrıfına bildiriyordu509. 

İngilizlerin Akabe’yi bombalaması ile Suriye sahillerini de bombalayacakları 

dedikodusuna yol açmış ve halk panik içinde kalmıştı. Kress, Zeki Paşaya,  düşman 

devletleri konsoloslarına ölecek her bir Osmanlı vatandaşına karşılık kendilerinden 

üç kişinin kurşuna dizileceğini, oluşacak maddî zararın da kendi vatandaşlarına ait 

mal ve mülklerle karşılanacağını bildirmesini teklif etmiş ve Paşa da bunu kabul 

etmişti510. Bu konuda Suriye ve Halep Valileri şaşkınlığa düşmüş, İtalya ve Amerika 

konsoloslarını bu konuda kendilerinden bilgi istemeleri üzerine Dâhiliye Nezaretine 

ne şekilde davranacakları konusunda bilgi istemişlerdir511. Fakat İtilaf Devletleri 

tebaasından üç kişinin kurşun dizilmesi konusunda bir gelişme olmadığı anlaşılıyor. 

İleride görüleceği üzere Aralık 1914’te Suriye sahilleri bombalanacaktı ve Ahmet 

Cemal Paşa’da aynı misilleme konusunda uyarıda bulunacak ama buna onay 

verilmeyecekti. Ancak en sonunda Mart 1915’te Bakanlar Kurulu tarafından 

misilleme kararı alınacaktı. 

İngilizlerin Akabe’yi bombardımanı üzerine, VIII. Kolordu Komutanı 2 

Kasım’da Birüssebi’deki Binbaşı Mümtaz’a 7 Ekim 1914 tarihinde verdiği emirlerin 

                                                 
505 Gilbert, a.g.e., p.217. 
506 22 Teşrinievvel 1330 tarihli Tanin, No.2108; İkdam, No.6360. 
507 25 Teşrinievvel 1330 tarihli Tanin, No.2111; İkdam, No. 6363. 
508 BOA, DH.EUM. 5. Şb., 2/11, lef.13, Belen, …1915 yılı hareketleri, s.58-59; … Sina-Filistin 
Cephesi …, S.128. 
509 Kudüs Mutasarrıflığından Dâhiliye Nezaretine şifre. BOA, DH.EUM. 5. Şb., 2/11, lef.6. 
510 Kressenstein, a.g.e., s.45. 
511 BOA, DH. EUM. 5. Şb. 3/22. 
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hükümsüz olduğunu bildirerek, gerilla taktikleriyle yapılması mümkün olan özetle şu 

emirleri vermişti: Aralıksız olarak İngilizlere gece baskınları yapmak, keskin 

nişancılarla Kanalın batısındaki İngiliz nöbetçilerini vurmak, bir vapuru batırarak 

veya başka şekilde Kanalın kapatılmasına çalışmak, Kanalın batısındaki demiryolu 

hatlarının tahribine çalışmak, İngilizlerin telgraf ve telefon hatlarını tahrip etmek, 

İngilizler hakkında bilgi toplamak, dini kullanarak veya parayla İngilizlere çalışan 

Bedevi casusları elde etmek ve eldeki imkânlarla Bedeviler ve halk arasında 

İngilizlere karşı kin, nefret ve düşmanlık duyguları yaymaya çalışmak vs.  

Kolordu komutanlığı, Sağ Kolun ilk kademesine bu emirleri verirken, Sağ 

kolun esas kısmını teşkil edecek olan Hanyunus Müfrezesi (80. Piyade Alayı) ile Sol 

Kolu teşkil edecek olan Ma’an Müfrezesi (69. Piyade Alayı) Komutanlarına 3 Kasım 

1914’te Mısır’a gidip gelenlerden İngilizler hakkında bilgi toplama, deniz ve 

karayolu ile Filistin’den Mısır’a bilgi akışının engellenmesi, izin olmadan kimsenin 

kıyıyı veya sınırı geçmemesi, bütün imkânları kullanarak birliğinde ve halk arasında 

İngilizler aleyhinde propaganda yapılması emirleri verilmişti. 4 Kasım 1914’te 

Mümtaz ve Eşref Beylere, sınırı aşarak gerekli keşifleri yapmak ve Sina’da ele geçen 

yerlerdeki kuyuları korumak görevi verilirken, Maan Müfreze Komutanlığına da 

Nahl’a ilerlemesi emredildi512.  

Mümtaz Bey parayla topladığı 1000 kişilik Bedeviyle 07.11.1914’te sınırı 

geçerek el-Ariş yönünde akınlar yapmaya başlamış ve ertesi gün 08 Kasım 1914’de 

bir baskın neticesinde el-Ariş’i zapt ederek 4 İngiliz topu ve telgraf malzemesi 

ganimet almıştı. Eşref Beyin kumandasındaki 600 kişilik kuvvet de 18 Kasım 1914 

de Nahl’i ele geçirmişti. Sabis’e göre, bu olaylarla zamanından çok önce Mısır’daki 

İngilizlerin dikkati çekilmiş oluyordu513.  

23 Kasım 1914 tarihli resmî tebliğde, Kanalın 30 km. kadar doğusunda 

Katya-Kantara arasındaki bir bölgede yapılan bir muharebede İngilizlerden bir 

teğmen ile çok sayıda erin öldüğü, birçok esir alındığı, yaralı sayısının çok olduğu, 

İngilizlerin geri kalanın geri çekilmek zorunda kaldığı bildirilmiştir. Tebliğde, 

Osmanlı kuvvetlerinin kaybı hakkında bilgi verilmemiştir514. 20 Kasım 1914’te 

                                                 
512 … Sina-Filistin Cephesi …, s.128-133. 
513 Sabis, a.g.e., C.2, s.217-218; Stoddard, a.g.e., s.100.   
514 Tanin, 10 Teşrinisani 1330, No.2127. 
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yaşandığı anlaşılan bu olayda Yüzbaşı A.J.H. Chope komutasındaki 20 kişilik 

devriye ölü ve esir edilerek etkisiz kılınmıştı. Başka bir belgede, Yüzbaşı Wilson, bir 

Teğmen ve 30 asker öldürülmüş 3 esir alınmıştır. Ayrıca İngilizlerin birçok yaralısı 

vardır. Bu sırada Osmanlı birliğinden de 3 kişi yaralanmıştır515. Maxwell ise, Bir-en-

Nas yakınında 22 kişilik İngiliz birliğinin 200 Bedevi ve Türkle karşılaştığı, İngiliz 

kayıplarının 13 ölü ve 3 yaralı olduğu, Türklerden ise 60 kayıp olduğunu 

bildirmişti516.  

Bu arada 8 Kasım 1914 tarihli Tanin gazetesinde ciddiyetsiz bir habere 

rastlıyoruz. Habere göre, İskenderiye’deki İtalyan bir şirketin direktörü, Kanalın 

doğu sahilinde çok sayıda Osmanlı askerinin görüldüğünü, Osmanlı ordusunda 

birçok devenin yanında 300.000 çuvalın bulunduğunu, bu çuvalların kum ile 

doldurulduktan sonra Kanala atılacağını, böylece meydana getirilecek bir köprüyü 

İngiliz toplarının tahrip etmesinin mümkün olamayacağını söylemiştir517.   

Ele geçirilen el-Ariş ve Nahl kasabaları 23. Tümen kumandanı Kaymakam 

Behçet Beyin∗ kurduğu ikmal ve irtibat üssü haline getirilmiştir. Zeki Paşa ağır 

batarya ve mitralyöz bölüğüyle takviye edilmiş bir tümenin VIII. Kolordu emrine 

verilmesini isteyerek, harekât için 250.000 lira gönderilmesi gerektiğini, ayrıca 

Suriye’nin savunması için de bir tümene daha ihtiyaç olduğunu bildirirken, VIII. 

                                                 
515 Çelik, a.g.e., s.61; İngiliz resmî tarihi, Kantara’nın 32 km. doğusunda Chope komutasındaki 20 
kişilik devriyenin yarısından fazlasını kaybettiğini yazar. MacMunn-Falls, a.g.e., p.20. Türk basınında 
olayla ilgili haber abartılı olarak verilmiştir. Bir İtalyan gazetesini kaynak gösteren Berlin gazetelerine 
göre, sokaktaki insanlardan alınan haberlere bakılırsa, Kahire sokaklarından arabalar dolusu yaralı 
asker nakledilmektedir. Resmi makamlar her şeyi inkâr etse de bu yaralılar el-Ariş’teki şiddetli 
muharebeden geldikleri muhakkak görülüyor. Tanin, 16 Teşrinisani 1330, No.2133; İkdam, 08 
Teşrinisani 1330, No.6377. İkdam gazetesinin haberine göre bu çatışmada esir edilen 2 İngiliz subayı 
ile 27 er Yafa’ya getirilmiş ve İngilizlerden esir alınması halk üzerinde büyük bir etki yapmıştı. 
İkdam, 15 Teşrinisani 1330, No.6384. 
516 The Despatches of Lieutenant-General Sir John Maxwell, Commanding the force in Egypt. 
(Çevrimiçi) http://www.1914-1918.net/maxwell_first_despatch.htm#3., 8 Eylül 2006. Bu rapor, 
Maxwell’in 16 Kasım 1914’ten 16 Şubat 1915’e kadar olan olayları anlatır ve 21 Haziran 1916 tarihli 
London Gazette’nin ekinde yayınlanmıştır.  
517 Tanin, 26 Teşrinievvel 1330, No.2112. Kanaldan geçiş hakkında bir Osmanlı askerinin ilginç 
görüşüne göre Kanal kum torbalarıyla doldurulacaktı. Başka bir erin ilginç görüşüne göre de, seferden 
önce binlerce deve susuz bırakılacak ve bunlar sürüler halinde Kanala dalacak, orada boğulacak ve 
cesetleri askerlerin karşıya geçmesi için iyi bir köprü oluşturacaktı. Alexander Aaronsohn, Türk 
Ordusuyla Filistin’de –Bir Yahudi Askerin 1. Dünya Savaşı Notları-, Çev: Necmettin Alkan, 
İstanbul, Selis Kitaplar, 2003, s.55.  
∗ Behçet Bey “Büyük Harpte Mısır Seferi” adlı eserin yazarıdır. 
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Kolordu Kumandanı Cemal Paşa da 17 Kasım 1914’te Başkomutanlık Vekâletine 

bölgeye 12’lik bir obüsün gönderilmesi gerektiğini bildirmiştir518.  

Zeki Paşanın takviye için istediği tümen Başkomutanlık Vekâletince uygun 

görülmüş ve IV. Kolordu kumandasında bulunan 10. Tümenin 10 Kasım 1914’te 

bölgeye sevkine karar verilmiştir. Böylece gerektiğinde Çanakkale Boğazını takviye 

edecek olan bu tümenin ayrılmasıyla Boğazların savunması da ihmal edilmiştir. 

Kress, Kanal Seferi uğruna Türkiye’nin kalbi olan Boğazların savunmasına zarar 

vermekten çekinmiyordu519. Albay Trommer kumandasındaki 10. Tümen IV. 

Kolordunun en seçkin tümeniydi. Bu tümen 28., 29., 30. Piyade alayları, 10.Topçu 

Alayı (2 Seri Sahra Taburu), süvari, istihkam ve muhabere bölüklerinden meydana 

geliyordu520. 29 Kasım 1914’te 10. Tümenin nakline başlanmıştır 521. 10. Tümenin 

Kanal Seferinde görevlendirilmesi üzerine VIII. Kolordunun 27. Tümeninin Sefere 

katılması yerine Suriye’de kalmasına karar verilmiştir. 27. Tümen karargahı, 67., 79., 

Piyade Alayları, 29. Süvari Alayı (bir bölük eksik), 81. Piyade Alayının 2. Taburu, 

23. Topçu Alayından oluşuyordu522.  

Sefer kuvvetinin yiyecek ihtiyacını karşılamak için Sille istasyonu ile 

Birüssebi arasında bir Menzil Müfettişliği, Gazze-Birüssebi hattı ile sınır arasında 

Sınır Komutanlığı teşkil edilmiştir. Toplanma bölgesi olan Birüssebi’ye 14 Kasım 

1914’ten itibaren erzak yığma işi başlamıştır. Kolordu çöl harekâtına başlamadan 

önce Hafir’de, birinci kademenin 14 günlük erzakı, bütün Kolordu için 2 günlük 

erzak, ayrıca kolların 14 günlük arpa ve samanları bulunacaktı. Birüssebi’de ise 

bütün kolordu için 7 günlük erzak, 10 günlük çöl erzakı ve kolların 14 günlük arpa 

ve samanı temin edilecekti. Hanyunus, Maan, Eddelaga’da Sağ ve Sol kollar için 

yukarıdaki ölçüde yiyecek yığılacaktı. Sonuç olarak, Hafir ve Birüssebi’de yalnız 1. 

kademenin 2 aylık erzakı ve kollarında 28 günlük yemi temin edilmiş olacaktı. 

Kolordu bu erzak yığma işinde saman ve kısmen arpa müstesna olmak üzere başarılı 

olmuştu. Bundan başka, Sebastiya’ya kadar olan menzil hattı üzerindeki menzil 

noktalarında da çöl erzakı yığılmış idi. Birüssebi’den Kanala kadar ancak 10 günlük 

                                                 
518 Çelik, a.g.e, s.62. 
519 Sabis, a.g.e., C.2, s.218-220. 
520 Muzaffer, a.g.m., s.9. 
521 Çelik, a.g.e., s.63. 
522 Muzaffer, a.g.m., s.9. 
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erzak taşıyabilecek olan mevcut erzak kolları ile hatta birinci kademenin Kanal 

önüne ulaşmasından itibaren birkaç gün sonra iaşenin temin edilemeyeceği açıktı. 

İaşenin temin edilebilmesi için menzil noktalarının 2 misli erzak koluna yani 1. 

kademe için mevcut erzak kollarının 2 katına ihtiyaç duyulmaktaydı523.  

Kanal Seferi hazırlıkları sırasında, Kanala doğru Menzil Sağlık Teşkilatı da 3 

kademe olarak düzenlenmiş, Hatt-ı Fasıla’ya kadar başta Dera olmak üzere Cenin, 

Nablus, Kudüs, Halilürrahman, Birüssebi, Hafir mevkilerinde birer hastane ve 

dinlenme mevkileri kurulmuştu. Ayrıca Hicaz Bağımsız Tümeni ile Maan’a kadar 

trenle gelecek birlikler için Maan istasyonunda 200 yatağın açılması 

kararlaştırılmıştı. Ordunun o günkü kuvveti 88.094 er, 2.576 subayla 90.670 kişiye 

ulaştığı için % 5 oranında bir yatak hazırlığı yeterli görüldü. İleri harekât başlayınca 

Ordu ve Kolordu sağlık tesisleri Birüssebi’ye kadar geldi. Ancak tesislerin sağlık 

malzemesi ve personeli yetersizdi. Ordu buradan ileri harekâta geçince hastanelerle 

arası açıldı ve sıkıntı baş gösterdi524.  

Suriye’deki askerî yetkililer Kanal Seferi hakkında ısrar edilirse ne 

yapacaklarını tartışmışlar, Zeki Paşa ve VIII. Kolordu Komutanı Mersinli Cemal 

Paşa525 alternatif yollar ve çölün özellikleri hakkında bilgi toplaması için A. Fuat 

Beyi (Cebesoy) çöle göndermişlerdi. Kasım 1914’te bir hecinsüvar müfrezesi ile 

Maan-Akabe-Nahl yönünde yola çıkmış ve Aralık ayında Şam’a döndüğünde Zeki 

Paşanın yerine Ahmed Cemal Paşanın, kendisinin de 25. Fırka kumandanlığına 

atandığını öğrenmişti. Her iki Cemal Paşaya raporunu sunduktan sonra, A. Cemal 

Paşa kendisiyle özel görüşmüş ve “Kanal Seferinin amacı ne olabilir?” diye sorması 

üzerine, Kanalda İngilizlerin bir süre için deniz ulaşımı kesilebilirse amacın 

sağlanacağını, bunun için Kanalın batısına geçmeye gerek olmadığını söylemiştir. 

Cemal Paşa da, “Bu kadar sınırlı bir amaç için Suriye’ye gelmezdim” cevabını 

vermiştir. Anlaşılıyordu ki, Başkomutanlık Vekâleti Mısır’ın fethini istiyordu526.  

                                                 
523 Çelik, a.g.e., s.65-66. 
524 … İdari Faaliyetler ve Lojistik, s.147.  
525 Mersinli Cemal Paşanın biyografisi için bkz. Mustafa Balcıoğlu, “Mersin’li Cemal Paşa 
Biyografisi Üzerine Değerlendirme”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XIII, Kasım 1997, 
S.39, s.813-817; Dursun Gök, “Mersinli Cemal Paşa”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. XII, 
Mart 1996, S. 34, s.125-149. 
526 Cebesoy, a.g.e., s.19-20. Cebesoy hatıratında keşif sonuçları hakkında bilgi vermemiştir. 
Konumuzla ilgili hatıralar içinde önemli eksiklerden biri de Ali Fuat Cebesoy’un Birinci Kanal Seferi 
hakkında –baştan sona içinde bulunduğu halde- hatıralarını ayrı bir eser halinde yazmamış olmasıdır. 
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2.6. Cemal Paşanın IV. Ordu Komutanı Olarak Suriye’ye 

 Gelmesi 
 IV. Ordu Komutanı Zeki Paşanın Kanal Seferi konusunda aşırı ihtiyatlı 

görüşleri, Sefer hazırlığının dört dörtlük bir hale gelmesi için çabalaması, 

Başkomutanlık Vekâletinin canını oldukça sıkmışa benziyor. Bu nedenle yerine bir 

aday aranmaya başlanmıştı. Türk resmî tarihine göre, Kanal Seferinden umulan 

“siyasi faydalar” nedeniyle güçlü bir idareye ihtiyaç vardı ve bu nedenle Suriye’de 

komuta değişikliğine karar verilmişti527. Kress’e göre de, Zeki Paşa enerjik ve bu iş 

yapacak biri değildi528. Erden ise Kress’ten farklı düşünmektedir. Ona göre, “her 

hesap, her muhakeme, her akıl yürütme nafile idi. İmkândan ve gerçekten bahsetmek 

yasaktı. Mısır Seferi yapılacaktı. Düşünen ve hesap eden Zeki Paşa” Alman 

Genelkurmayına Osmanlı Askerî üyesi olarak atanmıştı529.   

Birinci bölümde görüldüğü üzere,  Harbiye Nazırı Enver Paşa görevi Cemal 

Paşaya önermiş o da bunu kabul etmişti. Cemal Paşa görevi kabul ederken diğer ordu 

komutanlarından farklı olduğunu gösteren bazı taleplerde bulunmuştu. Özellikle de 

bölgesine ait harekât hakkında Başkomutanlık Vekâletinden başka hiçbir makam 

tarafından müdahale ve doğrudan doğruya tebligat yapılmamasının sağlanmasını 

istiyordu530.  

Cemal Paşa ve IV. Ordu komuta heyeti 21 Kasım’da İstanbul’dan ayrılmıştı. 

Paşa Adana’da iken, aldığı bilgiler doğrultusunda olası bir düşman çıkarmasına karşı 

Suriye ve Anadolu’nun irtibatının kesilmemesi için Adana ve çevresine yeni bir 

tümen gönderilmesini, ayrıca Kanal Seferi için görevlendirilen 10. Tümenin hemen 

demiryolu ile nakledilmesine başlanmasını istemiştir 531. Muzaffer’e göre, nedense 

şimdiye kadar Mersin-İskenderun arasında bir çıkarmaya karşı bir tedbir 
                                                                                                                                          
A.F. Cebesoy biyografisi hakkında bkz. Ayfer Özçelik, Ali Fuat Cebesoy, Ankara, Akçağ Yay., 
1993; Nusret Baycan, “Ali Fuat Cebesoy”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.V, S.14, Ankara 
1989, s.441-454. 
527 … Sina-Filistin Cephesi …, s.134. 
528 Kressenstein, a.g.e., s.19. 
529 Erden, Paris’ten …, s.26. Tülbentçi’ye göre, Zeki Paşa bir kurmay subayına, “Enver, sonu 
hüsranla ve kanla bitecek bir merdivene çıkmak istiyor” demiş ve şunu eklemişti: “Fakat ben 
kendisini takip etmeyecek, bu suça iştirak etmeyeceğim.” Tülbentçi, a.g.m., s.25. Nail Uçar, Zeki 
Paşanın sefer zorluklarını görerek istifa ettiği şeklinde verdiği bilgide bir yanlışlık olmalıdır. Nail 
Uçar, “Kanal Mısır Serapa Giden Yol”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S:27, Mart 1989, s.30. 
530 … Sina-Filistin Cephesi …, s.135. 

531 Sabis, a.g.e., C.2, s.221; Muzaffer, a.g.m., s.12; … Sina-Filistin Cephesi …, s.139-143. 
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alınmamıştı532. Adana’dan sonraki yolculuk sırasında otomobiller çamura saplanmış, 

otomobilleri mandalar tarafından kurtarılıp arkadan getirilmesi emredilerek atlarla 

yola İskenderun yönünde devam edilmiştir. Dörtyol’dan sonra İskenderun’a yağmur 

altında bir drezineye (elle veya motorla hareket ettirilen küçük demiryolu arabası) 

binerek ulaşabilmiştir. İskenderun-Halep karayolunun bir otomobilin geçmesine bile 

izin vermeyen ve yağmur yağdığında su kanalı halini alan acıklı ve cesaret kırıcı hali 

görülmüştür533. Görülüyor ki, devleti yöneten genç İttihatçıların hedefleriyle devletin 

içinde bulunduğu gerçekler arasında büyük bir uçurum vardı534.   

Paşa Halep’e geldiğinde XII. Kolorduyu denetlemiş, 5 Aralık 1914’te 

Başkomutanlık Vekâletine yazdığı raporda Kolordunun en önemli ihtiyacının küçük 

zabit olduğunu, XII. Kolorduya geçici olarak I. Ordudan piyade için 300, topçu için 

25, süvari, istihkâm, telgraf ve telefonun her biri için 10 iyi yetişmiş ve çok genç 

olmayan küçük zabitlerin hemen gönderilmesini istemiştir535. Cemal Paşa 

Başkomutanlık Vekâletine ısrarla 10. Tümenin Suriye’ye alınmasının sebebini, 

sadece Kanal Seferine destek olması için değil, olası bir isyan ve Lübnan kıyılarına 

bir çıkarmaya karşı Anadolu’nun seçkin bir tümeniyle karşılamak istemesi şeklinde 

izah etmiştir536. 

IV. Ordu ve VIII. Kolordu komutanlıklarından Şam’a vardığında kendisine 

sunulmak üzere yapılan çalışmalar ve durum hakkında birer rapor hazırlamalarını 

istemiştir537.  

6 Aralık 1914’te Şam’a gelen Cemal Paşa karargâhını Damaskus Palas 

Oteline kurmuştur. Aynı günün akşamı Zeki Paşa bölgeden ayrılmıştır538. Cemal 

Paşa IV. Ordu ve VIII. Kolordudan istediği raporları incelemiş, VIII. Kolordunun 3 

tümeninden yalnızca 25. Tümen ile diğer 2 tümenden seçilmiş subay ve erlerden 

oluşan bir alayın Kanal Seferine, geri kalanın menzil hatları ile sahillerin savunması 

için ayrıldığını görmüştü539. Kolordunun Sefer hakkındaki görüşü şuydu: Birinci 

                                                 
532 Muzaffer, a.g.m., s.12. 
533 Cemal Paşa, a.g.e., s.187-189. 
534 Aydemir, a.g.e., C.3, s.172. 
535 Çelik, a.g.e., s.68. 
536 … Sina-Filistin Cephesi …, s.146. 
537 … Sina-Filistin Cephesi …, s.136. 
538 Erden, Paris’ten…, s.34. 
539 Cemal Paşa, a.g.e., s.194. 
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kademe Birüssebi’de toplanmasını bitirir bitirmez büyük kısmı ile 3 Ocak’ta 

İsmailiye’ye yürümeye başlamak, 8 gün önceden karma bir müfrezeyi ambarlar 

kurmak ve su kuyuları hazırlamak için önden, Sağ ve Sol kolları da Kantara ve 

Süveyş’e göndermek niyetindeydi. Bu kararın dayandığı sebepler özetle şunlardı: 

İaşe, ulaşım araçları ve su malzemelerinin sağlanmasındaki güçlükler Seferin 

daha büyük bir kuvvetle yapılmasına engeldir. Sefer kuvvetinin sayıca küçük 

olmasının sakıncaları varsa da sayılan sebeplerden dolayı böyle hareket zorunludur. 

Günlerin kısa oluşu, ileri yürüyüşün ay ışığı olduğu zamana rast getirilmesi 

gerekmektedir. Mısır’daki İngiliz kuvvetleri Kanalı savunma konusunda henüz 

yetersizdir ve zaman kaybedilirse bunlar yeterli eğitimi ve takviyeleri alabilir. Kanal 

boyunda mehtapsız gecelerde kesinlikle bulunmak gerektiği için 3 Ocak’ta hareket 

edilmediği takdirde harekâtı 1 ay geciktirmek gerekecektir. Şubat ayında ise geceleri 

çöl çok soğuk olduğundan erler de, hayvanlar da bundan çok etkilenecektir. Mısır 

halkı bizi sabırsızlıkla bekliyor. Mısır’da çıkacak karışıklıklar, İngilizler tarafından, 

bizim Kanala varmamızın gecikmesi nispetinde kolay bastırılacaktır. Yine gecikme 

halinde İngilizler Cihadı para ve propaganda ile etkisiz kılabilecektir540. 

Cemal Paşa, Başkomutanlık Vekâletine 13/14 Aralık 1914 tarihinde Kanal 

Seferi ile ilgili kendisi gelinceye kadar yapılan hazırlıkları anlattıktan sonra 

yapılması gereken hazırlıkları bildirmiştir.  

Her çeşit modern araçlarla savunulan Kanala saldırmak ve Kanalı geçtikten 

sonra Mısır’ı tamamen istila edebilmek için, IV. Ordunun ayrıca güçlü bir ihtiyat 

kuvvetiyle takviye edilmesi gerekir.  Kanalın askerî harekâta en uygun olan kısmı 

sadece 45 km.den oluşmaktadır.  Baskın şeklindeki saldırımıza rağmen İngilizlerin 

demiryolu veya diğer araçları 45. km.lik bölüme zamanında yeterli takviye kuvvet 

getirmeleri zor olmayacaktır. Alınan bilgilere göre İngilizler, Kanal savunması için 

en az 30.000 er, 42 hafif top toplayabilecekleri gibi ayrıca, zırhlı trenler, makineli 

tüfekler, harp gemileri, tahkimat, lağımlar, ışıldak, telsiz ve daha birçok yardımcı 

teknik araçları savaş bölgesine kısa zamanda ulaştırmaları mümkündür. 

Buna karşılık bizim, ilk kademede ancak 4 çabuk ateşli batarya ile bir ağır 

obüs bataryası olan 14.000 kişilik, ikinci kademede ise 12.000 kişilik 10. Tümen ve 

                                                 
540 Behçet, a.g.m., s.10-11; Erden, Paris’ten ..., 46-47,  Muzaffer, a.g.m., s.15., … Sina-Filistin 
Cephesi …, 178-179. 
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bir topçu alayı vardır. Yaklaşık olarak, düşmana eşit bir kuvvetle Kanala taarruz 

edilecektir.  

Raporda, Kanalın doğal bir engel oluşu ve İngilizlerin üstün sayıda makineli 

tüfekleri, topçusu göz ardı edilmemektedir. Buna karşılık, kuvvet sayısının eşitliği ile 

teselli bulunmaktadır. Mısırlıların İngilizlere karşı isyanı, Senusilerin batıdan Mısır’a 

saldırısı541 ihtimali hesaba katılmamıştır. Çünkü bunun olup olmayacağı konusunda 

bir güvence yoktur. Bu dezavantajlara rağmen, önceden belirtilen zamanda Kanala 

saldırının yapılacağı, ama bu saldırının eldeki kuvvetlerle başarıya ulaşıp 

ulaşmayacağı kuşkulu olduğu belirtilmektedir. 

Raporun devamında, sefer sürecinde verilecek kayıpları gidermek için 

mutlaka yeni takviyelerin gerektiği, XII. Kolordu birliklerinin savaş değerinin zayıf 

olmasından dolayı sadece kıyı savunmasında faydalanılabileceği, bu yüzden, gerek 

Kanala saldırı ve gerekse Kanalın geçilmesinden sonra Mısır içinde istila hareketine 

devam edilebilmesi ancak menzil hatları üzerinde ve çöle çok yakın bölgelerde bol 

cephane ile iyi piyade ve her türlü gereç ve araç, güçlü istihkâm ve makineli tüfek 

bölükleri, çabuk ateşli sahra obüs, uçak ve diğer teknik araçlarla donatılmış yeni 

kuvvetler bulundurmaya bağlı olduğu, IV. Kolordudan gönderilen bir tümeninin 

yanında, kalan iki tümenin de vakit geçirilmeden gönderilmesi gerektiği 

belirtilmektedir542.  Kendisinden önce Zeki Paşanın da benzer görüşler ileri 

sürdüğünü belirtelim. 

Cemal Paşanın isteği üzerine Başkomutanlık Vekâleti IV. Ordu emrine 

verilmek üzere 10. Tümene ek olarak III. Kolordunun emrinde bulunan 

Tekirdağ’daki 8. Tümenin de Suriye’ye gönderilmesine karar vermiştir543. Bu tümen 

                                                 
541 Birinci Dünya Savaşının başlaması ile beraber basınımızda Senusilerin Mısır’a karşı sefer 
hazırlığında oldukları, ilerleyen haftalarda Senusilerin İngilizlerle savaşa giriştikleri haberleri bol 
miktarda yer almıştır. Ancak, Şubat 1915’te Enver Paşanın kardeşi Nuri Bey’in Libya’ya gelip Senusi 
Şeyhini İngilizlere karşı kışkırtma çabalarına rağmen savaşa girmemesi üzerine, Senusiler ile 
İngilizler arasında savaş çıkartmak zorunda kalmıştır. Bu da ancak 2 Aralık 1915’te mümkün 
olmuştur. Dolayısıyla,  basınımızın söz konusu dönem içindeki Senusi eylemleriyle ilgili verdiği 
haberler gerçek dışı olmalıdır. Senusiler hakkında bkz. İsrafil Kurtcephe, a.g.e., s.246-256; R. Simon, 
Libya Between Ottomanism and Nationalism, Berlin, Klaus Schwarz Verlag, 1987, p.259 vd.; Jafar 
Askari, A Soldier's Story: from Ottoman Rule to Independent Iraq: the Memoirs of Jafar Pasha 
Al-Askari (1885-1936), translated by Mustafa Tariq Al-Askari, edited by William Facey and Najdat 
Fathi Safwat, London, Arabian Publishing, 2003, p.54 vd.;  Hamit Pehlivanlı, “Teşkilat-ı Mahsusa 
Kuzey Afrika’da 1914-1918”, Atatürk Araştırma Dergisi, C.XVI, S.47, Temmuz 2000, s.421-440. 
542 … Sina-Filistin Cephesi …, s.163-167; Çelik, a.g.e., 70-71; Muzaffer, a.g.m., s.12-13 
543 İsmet Görgülü, On Yıllık Harbin Kadrosu 1912-1922, Ankara, TTK Yay., 1993, s.131.  
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19 Ocak 1915’te sevk edilmeye başlanmıştır. Ancak Kanal Seferinden sonra 7 

Şubat’ta Kudüs’e ulaşmıştır. Bu Tümenle birlikte bölgeye birçok köprücü ve 

istihkâm bölüklerinin 15 cm. seri ateşli obüs bataryasını yardımcı malzemeleri ile 

birlikte I. ve II. kolordulardan alınıp Suriye’ye gönderilmiştir. 10. Tümen ise Ocak 

başında Rayak, Maleka, Zahle çevresinde toplanmıştır 544.  

Cemal Paşa 12 Aralık 1914’te Dâhiliye Nezaretine gönderdiği şifrede, şu 2 

konunun Alman ve Avusturya sefirlerine şifahen bildirilmesini istemişti: a- Berlin ve 

Viyana basınında Kanal Seferi hakkındaki tartışmaların İngilizlere yardımı 

olabileceğinden bu tartışmalara hemen son verilmesinin sağlanması, b- Kanal Seferi 

hakkında İngiliz basınından Berlin basınına ulaşan bilgi ile Mısır’daki İngiliz kuvveti 

hakkında Almanya ve Avusturya basınına yansıyan haberlerin özetinin şifreyle 

bildirilmesi. Dâhiliye Nezareti de 19 Aralık tarihli cevabında ilgili sefirlere konunun 

iletildiğini bildirmiştir545.  

14 Aralık 1914’te de akşamüzeri 2 bacalı bir İngiliz kruvazörü Akabe 

limanına gelmiş546, ertesi gün de küçük bir çıkarma yapmış ve 2 gün sonra 

kuvvetlerini geri çekmek zorunda kalmıştı. 24 ve 31 Aralık’ta aynı olay 

tekrarlanmıştır547.  

Erden bu olayların detayı hakkında şu bilgileri vermektedir: Aralık ayında 

düşman savaş gemileri Mersin’den Gazze ve el-Ariş’e kadar Suriye ve Filistin 

kıyılarındaki telgraf hatlarını, şose, şimendifer köprüleri, iskeleleri ve istasyonlarını, 

avcı siperlerini, yol üzerindeki halka ait nakil vasıtalarını top ve makineli tüfek 

ateşine tuttular. 14 Aralık’ta Askold kruvazörü el-Ariş’in hemen doğusundaki köye 

bomba atmış ve 4 yaşında bir kız çocuğu ile bir devenin ölümüne sebep olmuştu. 28 

Aralık’ta Doris İskenderun sahiline yanaşarak yakın köyleri top ve makineli tüfek 

ateşine almış, ahaliden bir kadın 2 kız ve 1 erkeği şehit etmiş ve 5 köylüyü 

yaralamıştı. Bunun üzerine Cemal Paşa 12 Ocak 1915’te Kolordu Komutanına 

İngilizlerin sivil hedeflere verdirdiği kayıpların sayısı kadar Suriye’de esir bulunan 

İngilizlerden bombalanan yerlere götürülüp kurşuna dizilmesini emretmiştir. Aynı 
                                                 
544 Sabis, a.g.e., C.2, s.344; Muzaffer, a.g.m., s.16 .  
545 BOA, DH. KMS, 30/67, Lef, 1-2. 
546 15 Aralık 1914’te Medine’den Dâhiliye Nezaretine gönderilen telgraf. BOA, DH. EUM. 5. Şb., 
6/18. 
547 T.C. Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Deniz Harekâtı, Ankara, 
Genelkurmay Basımevi, 1976, s.115. Bundan sonra … Deniz Harekâtı, olarak gösterilecektir. 
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şey kruvazör kumandanına tebliğ edilmiştir. Bunun üzerine İngilizler sivil yerlere 

zarar vermekten vazgeçmek zorunda kalmışlardır548. 

20 Aralık 1914’te Cemal Paşa İtalya ve Amerika konsoloslarını toplayarak şu 

hususların İtilaf Devletlerine bildirilmesini istemişti: İtilaf Devletleri donanması 

Devletlerarası Hukuka aykırı olarak sahildeki savunmasız  şehirleri bombardıman 

etmektedirler.  Açık ve savunmasız şehirleri bombalayarak masum halkın canına 

zarar verdikleri takdirde memleket dâhilindeki kendi tebaalarından olan kişilerden 

aynı sayıda kişi idam edilecektir. Bombardıman esnasında maddî olarak verdikleri 

zararlara karşılık bölgedeki İtilaf müesseseleri tahrip ve imha edilecektir. 

Bombardımanların bir sonucu olarak Müslümanların Lübnan Hıristiyanlarına karşı 

girişeceği tecavüzlerden sorumluluk kabul edilmeyecektir.  

Dâhiliye Nezaretinden bu konuda Cemal Paşaya verilen cevapta; konunun 

Amerikan Sefaretine bildirildiği, onun da konuyu Bab-ı Ali, Paris ve Londra arasında 

müzakereye başladığını, Hıristiyanlardan mukabil sayıda idam edilmesi fikrinin 

uygulanamaz olduğunu, bunun bütün Hıristiyan dünyasına savaş ilanı demek 

olduğunu, Amerikan elçisinin çabalarından henüz bir sonuç çıkmadığı için 

tekliflerinin uygulamaya konulmamasını ve Sadrazamın da aynı fikirde olduğu 

bildirilmiştir549.  

Ancak, 17 Mart 1915’te Hükümet, açık şehirlerin İngiliz ve Fransız 

donanması tarafından bombardıman edilmesi sonucunda ortaya çıkacak can ve mal 

kayıplarının diyet ve bedelleri Osmanlı Devleti sınırları içindeki İtilaf Devletlerinin 

müesseselerinden karşılanmasına karar vermiştir550. Örneğin bu karar doğrultusunda, 

daha önce bombalanan Adana Vilayetine gönderilen yazıda hasarın belirlenmesi 

istenmiş ve Adana Valisi de uğranılan zararları Dâhiliye Nezaretine bildirmişti551.  

2.7. Mekke Şerifi’nin Durumu 
Başkomutanlık Vekâleti Kanal Seferinde Mekke Emiri Şerif Hüseyin’den de 

yararlanmayı düşünmüş, 16 Kasım 1914’te Şerif Hüseyin’den VIII. Kolorduya kaç 

güne kadar ve ne kadar bir kuvvetle katılabileceğini sormuştur552. IV. Ordu 

                                                 
548 Erden, Suriye Hatıraları, s.15-18. 
549 BOA, DH. EUM. 5. Şb. 6/54. 
550 BOA, MV, 197/12; BOA, DH. EUM. 5. Şb., 10/41. 
551 BOA, DH. EUM. 5. Şb., 10/45. 
552 Çelik, a.g.e., s.73 
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Karargâhı Şam’a gelince Şerif Hüseyin, Hicaz’ın savunmasını kendilerinin 

üstleneceğini, Kanal Seferi için Hicaz Tümeninin ayrılmasında hiçbir sorun 

olmadığını, hatta Hicaz Tümeniyle beraber Kanal Seferine katılmaya hazır olduğunu 

bildirmişti553.  

Cemal Paşa, Şerif Hüseyin’e daha önce Cihada katılmak isteği konusundaki 

talebini göz önünde bulundurarak, beklemeden büyük bir kuvvetle Maan’a hareket 

etmesini, Hicaz Tümeni kumandasını almasını hatta Mısır Seferinin kumandasını 

almasından iftihar edeceğini, Mekke’den ayrılamıyorsa oğullarından birisinin 

gönderilmesini bildirmişti. Aynı tarihte Hicaz Vali ve Kumandanı Vehip Bey 

Başkomutanlık Vekâletine gönderdiği şifrede Şerif’in sözlerinin tutarsız olduğunu, 

sefere katılması yerine kendisine kuru bir teşekkürün yeterli olduğunu bildirmiştir554.  

Fakat Şerif, Hicaz’ı saldırıya karşı savunmak üzere kendisinin Mekke’de 

kalmasının doğru olacağını ve Kanal Seferine katılması için oğlu Ali Bey 

kumandasında bir kuvvetinin (1.500 kişi) Hicaz Fırkasıyla beraber hareket edeceğini 

bildirdi555. 1–14 Aralık’ta Hicaz Tümeni 2 piyade alayı, 2 makineli tüfek bölüğü, 2 

dağ bataryası ile bir sıhhiye müfrezesi ve Ali Beyin kuvvetleri dâhil olmak üzere 

2.500 kişiyle Mekke’den hareket etti. Bu kuvvet iki hafta sonra Medine’ye ulaştı. 

Medine Muhafızlığı emrindeki 1 muhafız taburu da bu kuvvete katıldı556. Şerif 

Hüseyin’in 1.500 kişilik mücahid kuvveti için 60.000 lira aldığı halde, sefer 

hazırlıklarını hiçbir zaman tamamlamamıştı557. Ali Bey Medine’nin savunması için 

Medine’de kalmasına izin verilmesini istedi. Talep şüpheli ve manalı görülmekle 

beraber kendisinin Medine’de kalmasına izin verildi558. Hükümet Şerif Hüseyin’in 

bir sorun çıkarmaması için bütün bu gelişmelere razı oluyordu. Ali Bey Birinci Kanal 

Seferinden sonra 25 Şubat 1915’te Medine’den Mekke’ye dönmüştür559.  

                                                 
553 Süleyman Yatak, “1914-1916 Yıllarında Osmanlı Devleti ve Mekke Emiri Şerif Hüseyin”, İlim ve 
Sanat, S.30, Ekim 1991, s.74; Erden, Paris’ten ..., s.53; Çelik a.g.e., s.73. 
554 Ali Fuat Erden, “Çölde Son Türk Destanları”, Dünya, 3 Ekim 1955 (Bundan sonra Dünya olarak 
gösterilecektir); Yatak , a.g.m., s.75. 
555 Erden, Paris’ten …, s.54., Erden, Dünya, 4 Ekim 1955; Yatak, a.g.m., s.75; T.C. Genelkurmay 
Başkanlığı, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Hicaz, Asir, Yemen Cepheleri ve Libya 
Harekâtı 1914-1918, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1978, s.20 ve 153. Bundan sonra … Hicaz, 
Asir, Yemen Cepheleri ve Libya Harekâtı 1914–1918 olarak gösterilecektir. 
556 Erden, Dünya, 4 Ekim 1955. 
557 … Hicaz, Asir, Yemen Cepheleri ve Libya Harekâtı 1914–1918, s.20; Stoddard, a.g.e., s.102. 
558 Erden, Paris’ten ..., s.54; Erden, Dünya, 4 Ekim 1955; … Sina-Filistin Cephesi …,  s.158-159. 
559 Yatak, a.g.m., s.75. 
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Şerif’in Kanal Seferine katılma isteği, yerine oğlu Ali’yi göndermesi ve Ali 

Beyin Medine’de kalma isteği birer taktikti. Şerifin Mekke’de oğlunun Medine’de 

kalması bir isyan halinde buraları kontrol amacını taşıyordu560.  Hicaz Sefer Kuvveti 

16–19 Ocak 1915’te Medine’den trenle Maan’a taşınmış ve 21 Ocak 1915’te burada 

toplanması tamamlanmıştı561.  

2.8. Sefer Hazırlıklarının Tamamlanması 

2.8.1. Sefer Kadrosu   
Sina çölünün doğal şartları, yol olmaması, suyun çok az olması ve iaşe 

tedarikindeki zorluklar nedeniyle normal yapılanma bir kenara bırakıldı ve çöle 

uygun bir yapılanma getirildi.  

Sefer Kuvvetinin temelini VIII. Kolordu oluşturuyordu. 10 piyade taburu, 3 

makineli tüfek bölüğü, 7 batarya, 15 santimetrelik çabuk ateşli bir obüs bataryası; 1 

istihkâm taburu (6 bölük); 5 köprücü takımı; 1 telgraf takımı; 1 pırıldak takımı; 1 

telefon takımı; 3 sıhhiye bölüğü ile 3 seyyar hastaneden mürekkepti ve asıl kuvveti 

teşkil eden Merkez Koluyla iki kanat koluna ayrılmıştı.  

Merkez Kolu kuvveti, 25. Tümen kumandanı Yarbay Ali Fuat Bey (Cebesoy) 

kumandasında 371 subay, 11.146 er ve 755 beygir, 84 katır, 1.444 deveden 

oluşuyordu. Birüssebi-Hafir-İsmailiye rotasını izleyecekti.  

Sağ Kol kuvveti, 80. Alay kumandanı Binbaşı Rıfat Bey kumandasında olup, 

Binbaşı Mümtaz Bey kumandasında 1.000 kadar gönüllü atlı Bedevi hariç 35 subay, 

1.400 er, 70 beygir, 80 katır, 50 deveden oluşuyordu. Toplam kuvvet 2.450 kadardı. 

El-Ariş-Kantara rotasını izleyecekti. 

Sol Kol kuvveti, 69. Alay kumandanı Kaymakam Musa Kazım Bey 

kumandasında olup, Eşref Bey kumandasında 600 gönüllü Bedevi hariç 34 subay, 

1.300 er, 25 beygir, 30 katır ve 50 deve idi. Toplam kuvvet 1.950 kadardı. Maan-

Akabe-Nahil-Süveyş rotasını izleyecekti.  

Bütün kuvvetin sayısını Cemal Paşa 12.642 er, 968 beygir, 328 manda; 

Erden, 440 subay, 13.846 er, 850 beygir, 328 manda ve öküz, 194 katır, 1.544 deve 

olarak verirken, Kress 9.886 er, 801 at, 1.792 deve, 328 manda olarak verir. Deve 

                                                 
560 Erden, Paris’ten …, s.59. 
561 … Sina-Filistin Cephesi …, s.159. 
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taburlarının erzak ve su kollarındaki insan ve 7.500 kadar deve bu sayıya dâhil 

değildi. Bu kuvvet birinci kademeyi teşkil etmektedir. Arkadan gelen ikinci kademe 

ile birinci kademe arasında 4–5 günlük bir mesafenin bulunması gerekiyordu. 

Böylece, birinci kademe tarafından kullanılan su kaynakları ikinci kademe gelene 

kadar dolabilecekti562.  

S.J. Shaw-E. Kural Shaw, Sina çölünü geçmeye çalışan kuvvetin sayısını 

80.000 olarak vermesi tamamen yanlış bir görüştür563. Muhtemelen Suriye’deki 

toplam kuvvet dikkate alınmıştır. Görüldüğü üzere 25.000’ne yakın bir kuvvet çölü 

geçmeye çalışmıştır.  

Erden, Sefer Kuvvetinin telsiz telgrafı ve uçağının olmadığını 

belirtmektedir564. Resmî bir eserde Birüssebi’ye 4 uçak gönderildiği ama bunların 

sefer sırasında hiçbir faaliyet göstermediği belirtilmektedir565. Diğer bir resmî eserde 

de, 1914 yılı sonuna doğru Almanya’dan IV. Ordu için 6 uçak gönderildiği, pilotu, 

gözcüsü ve yedek parçalarıyla gelen uçakların yer personelinin de Orduya 

gönderilmesi çalışmalarına başlandığı, ayrıca bu uçaklar için gereken 33.750 litre 

benzin, 562 litre ince ve 562 litre kalın makine yağı ile 225 kilo kontans yağının 

Levazım Dairesi tarafından IV. Orduya sevkinin planlandığı, Başkomutanlık 

Vekâleti tarafından 8 uçak hangarı inşasının Orduya emredildiği ifade 

edilmektedir566.  

VIII. Kolordunun bünyesinde bir de torpil müfrezesi (mayın) müfrezesi vardı. 

Malzemesi 2 mayındı. Bunlar Kanalın tahribinde kullanılacaktı567.  

Çöl kadrosunun esasını çölde, gerekli olamayacak insan ve hayvanı 

bulundurmamak, taşınacak eşyayı en aza indirmek, arpa ve suya çok ihtiyacı olan 

hayvan sayısını mümkün olduğu kadar azaltmak düşünceleri oluşturur. Büyük 

ağırlıklar terkedilmiş, subayların kişisel eşyası 15 kiloya indirilmiş, subay sayısı 

azaltılmış, imamlar hariç memurlar, aşçılar ve hizmet eratı kaldırılmış, binek 

                                                 
562 Cemal Paşa, a.g.e., s.198; Erden, Paris’ten …, s.38; Kressenstein, a.g.e., s.53. Erden, başka bir 
eserinde 436 subay, 13.784 er, 1.173 at ve mekkari, 1.534 deve rakamını vermektedir. Ali Fuat Erden, 
1. Cihan Harbinde 4. Ordu Mücmel Tarihçesi, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1948, s.4. 
563 S. J. Shaw-E. Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, Çev. M. Harmancı, C.2, 
İstanbul, E Yay., 1983, s.383. 
564 Erden, Paris’ten …, s.38. 
565 … Türk Hava Harekâtı, s.65.  
566 … İdari Faaliyetler ve Lojistik, s.192. 
567 Sorguncu, a.g.m., s.980. 
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hayvanları ve sahra topçusunun koşum hayvanlarıyla makineli tüfek bölüklerinin yük 

hayvanlarının dışındaki bütün yük hayvanları bırakılmış, sahra top ve toparlakları, 

demirci ve batarya arabaları ile köprücü takımlarının arabalarının yerine deve 

verilmişti. Kolordunun portatif çadırları yoktu. Çadır da götürülmeyeceği için 

subaylar ve erler açıkta yatacaklardı. Her tabura hastalar için 1-2 çadır verilmişti568.  

14 Aralık 1914’te VIII. Kolordunun Şam’dan Sille’ye trenle sevkiyatı 

başlamıştır. 23 Aralık akşamı birinci kademenin son birlikleri Şam’dan ayrılmıştı. 

Medine’den Şafiî Şeyhi Seyyid Ebubekir refakatinde Şam’a getirilmiş olan Sancak 

da 25. Tümen karargâhıyla birlikte götürüldü. Kolordu karargâhı da birkaç gün sonra 

harekât alanına yakın olmak için Kudüs’e hareket etti569.  

3 Ocak 1915’ten itibaren 14.000 askerden oluşan birinci kademe topluca 

Birüssebi’den Kanal yönünde ilerleyecekti. Sağ Kol el-Ariş üzerinden Kantara’ya, 

Sol Kol Nahl üzerinden Süveyş’e yürüyecekti. 27 Aralık 1914’te Merkez Kolundan 

ayrılan bir müfreze Birihasana’ye giderek kuyulara tulumbalar yerleştirerek su 

ihtiyacı için gerekli yerler bulacaktı. Sefer kuvvetinin yiyecek ve su durumu uygun 

olmadığından dolayı Kanal mümkün olduğunca çabuk geçilecekti570.  

2.8.2. Gönüllüler 
Bölge halkından yapılan gönüllü teşkilatı hem askerî hem de politik amaçlara 

hizmet edecekti. Orduda hücum kuvvetini arttıracak ayrıca Suriye halkından hiç 

değilse örnek gösterilecek sayıda asker bulunacaktı. Teşkilat-ı Mahsusa’nın gönüllü 

yazılma çağrılarında, Mısır’ı tahakküm altında tutan ve İslam’ın düşmanı olan 

İngiltere’ye büyük bir darbe indireceği yazılıydı. Gönüllü grupları şunlardan 

oluşuyordu: Emir Şekip Arslan tarafından oluşturulan ve komuta edilen 120 kişilik 

bir Dürzî bölüğü571, Trablusgarp savaşından sonra Türkiye’ye göç etmiş ve Suriye’ye 

                                                 
568 Kressenstein, a.g.e., s.53-54; Behçet, a.g.m., s.5; Muzaffer, a.g.m., s.10; Erden, Paris’ten …, s.39; 
Erden, … 4. Ordu Mücmel Tarihçesi, s.4.  
569 Erden, Paris’ten …, s.49-50; Çelik, a.g.e., s.103. Sancağı Şam’a getiren Şafii Şeyhi Seyyid 
Ebubekir aynı gün halka ateşli bir vaaz verirken aniden yağan yağmur nedeniyle iliklerine kadar 
ıslanmış 3 gün sonra zatüreden  vefat etmiştir. Mısır Seferi, (Taymsin Tarih-i Harbinden tercüme 
olunmuştur), Çev. Rahmi, İstanbul, Matbaa-i Amire, 1332, s.24. 
570 Erden, Paris’ten …, s.47-48; Çelik, a.g.e., s.101-102; Erden, Suriye Hatıraları, s.19. 
571 Şekip Arslan hatıralarında 500 kişi toplayabileceği halde Cemal Paşanın 100 kişi yeter demesi 
üzerine 120 kişi topladığını belirtir. Emir Şekip Arslan, İttihatçı Bir Arap Aydınının Anıları, 
Tercüme, Halit Özkan, İstanbul, Klasik Yayınları, 2005, s.87-88. Fakat bunlar Nahl’den ileriye 
gidememişti. Çünkü o tarihte Türk ordusu Kanal Seferi başarısızlığı üzerine geri dönmek zorunda 
kalmıştı. Şekip Arslan, a.g.e., s.90. 
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yerleştirilmiş kişilerden oluşan 200 kişilik bir Trablusgarp Gönüllü Müfrezesi, Ayan 

azasından Abdurrahman Paşa tarafından teşkil edilen ve Said Halim Paşanın özel 

kâtibi Miralay Hilmi Musallimi’nin emrinde 100–200 kişilik bir Kürt Bölüğü, 

Suriye’deki Çerkeslerden 270 kişilik bir Çerkes Süvari Alayı, Bulgaristan 

Müslümanlarından teşkil edilen ve Nureddin Bey komutasında bulunan 270 kişilik 

Bulgar Müslümanları Müfrezesi. Verilen gönüllü sayıları toplam olarak 950–1140 

kişiydi. Çöl için bir kuyucu müfrezesi (137 ücretli usta), kuyulara tulumba koymak 

için bir tulumba müfrezesi (20–30 ücretli usta), bir fırıncı müfrezesi (90–100 ücretli 

usta) oluşturulmuştu572. Teşkilat-ı Mahsusa ayrıca, su kuyusu kazmak, pompa 

takmak ve ekmek pişirmek üzere 257 gönüllü toplamıştı. Çerkes, Dürzî, Kürt ve 

Bulgar birlikleri Hicaz Sefer Kuvvetine, Trablus gönüllüleri ise Eşref Beyin 

müfrezesine bağlıydı573. Kanal Seferine katılma dışında Osmanlı topraklarını 

korumak için IV. Ordu bölgesi sınırlarının korunması için gönüllü sağlama 

çalışmaları yapıldığını görüyoruz. Örneğin, Beyrut Valisi Bekir Sami Beyin Lübnan 

Mebusu Selim Ali Selam’dan gençlerin gönüllü yazılması için Devletin kendisinden 

yardım istediğin iletmesi üzerine, Beyrut ve çevresinden 200 gönüllü yazdırmayı 

başarmıştı574.   

Diğer bir gönüllü grup da ağırlık Mevlevilerden olmak üzere diğer 

tarikatlardan katılımlarla oluşmuştu. Bektaşiler Kafkas cephesine gönderilirken 

Mevlevi ve Kadiriler Suriye’ye gönderilmişti. Mevlevi tarikatının şeyhi Veled 

Çelebi’ye göre, Sultan Reşad da bir Mevlevi olduğu için Mevlevilerden bir alay 

kurulmasını istemişti575. Cemal Paşa ise, konunun fikir babası olduğunu ima eder. 

Konya’da Veled Çelebi ile görüşmesinde, Mevlevilerden bir gönüllü müfrezesinin 

Kanal Seferine katılmasının uygun olacağını söylemiştir576. Bu gönüllü grubuyla 

halkın ve ordunun düşmana karşı mücadele duygularını teşvik etmek, Suriye ve 

                                                 
572 Erden, Paris’ten ..., 56. çelik, s.77, Behçet, a.g.m., s.8, Suriye 40, Stoddard, a.g.e., s. 101; 
Muzaffer, a.g.m., s.14. Larcher’in eserinde Trablusgarp gönüllüleri 2.000 kişi gösterilir ise de bir hata 
olmalıdır. M. Larcher, La Guerre Turque Dans La Guerre Mondiale, Paris, Etienne Chiron- Berger 
Levrault, 1926, p.251. M. Larşer, Büyük Harbde Türk Harbi, Çev. Mehmed Tahir, C.2, İstanbul, 
Matbaa-i Tarih-i Askerî, 1928, s.148.  
573 Stoddard, a.g.e., s.101; … Sina-Filistin Cephesi …, s.174; Behçet, a.g.m., s.8.  
574 Selim Ali Selam, Beyrut Şehremininin Anıları (1908-1918), Tercüme, Halit Özkan, İstanbul, 
Klasik Yayınları, 2005, s.29. 
575 Veled Çelebi İzbudak, Hatıralarım, İstanbul, Türkiye Yayınevi, 1946, s.54-55. 
576 Cemal Paşa, a.g.e., s.185. 
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Filistin’deki Arapların dostluk ve desteğini sağlamak da hedefleniyordu. Diğer 

yandan, Enver Paşa Mevlevi tarikatının Hint Müslümanları üzerindeki etkisinden 

yararlanarak İngiliz ordusundaki Hint Müslümanlarını etkileyebileceğini 

düşünmüştü577. Tarikatın lideri Veled Çelebi (İzbudak) tabura komutan tayin edildi. 

İstanbul’daki resmî vekili Yenikapı Mevlevihanesi Şeyhi Mehmet Abdülbaki Efendi 

İstanbul ve çevresinde toplanan gönüllüleri Konya’ya götürmekle görevlendirildi578.  

Konya Mevlevi mücahidleri için Padişah tarafından bir Sancak-ı Şerif 

hazırlanması da emredilmişti. 13 Şubat 1915’te İstanbul’da Harbiye Nezaretinde 

yapılan resmî törende Sancak-ı Şerifi teslim almaları ve Yavuz Sultan Selim 

türbesini ziyaret etmelerinin ardından Gönüllü Taburu Konya’ya hareket etmişti579. 

Tabur Konya’daki hazırlıklardan ve 26 Şubat 1915’te Mevlana Celaleddin Rumî’nin 

türbesi başında yapılan törenin ardından Şam’a uğurlandı580.  

Almanlar dervişlerin sefer kuvvetine katılmalarına şiddetle itirazı etmişti. 

Çünkü yüksek konik şapkaları ile dervişler düşmanlar için mükemmel bir hedef 

oluşturuyordu581. Şam’da savaş eğitimi görmesine rağmen582 tabur çarpışmalara 

katılmadı. Ama sağlık hizmetleri alanında başarılı hizmetleri görüldü ve bir Mevlevi 

Sıhhiye Bölüğü kuruldu583. İngiliz ordusundaki Müslümanlara yönelik hedeflenen 

propaganda faaliyetleri hakkında da bir bilgi yoktur584.  

Çelebi Efendi Hazretleri tarafından Mevlevilerin Cihada katılmaları için 

verdiği emir doğrultusunda Anadolu’nun değişik bölgelerinde bulunan Mevlevi şeyh 

ve müritleri Kanal Seferine katılmıştı585. Katılanların sayısı yaklaşık 1.026 kişi idi586.  

Kanal Seferine katılan Mevlevi şeyhlerinden birisi de Erzincan Mevlevi Şeyhi 

Kemahlı İbrahim Hakkı’dır (1859–1924). 11 Ocak 1915’te gönüllülerle Erzincan’dan 

                                                 
577 Resuhi Baykara, “Birinci Harbi Umumîde Mücahidîn-i Mevleviye Alayı”, Yeni Tarih Dünyası, 
C.1, S.3, 13 Ekim 1953, s.107; Stoddard, a.g.e., s.70-72; Nuri Köstüklü, Vatan Savunmasında 
Mevlevihaneler, Konya, Çizgi Kitabevi, 2005, s.95. 
578 Resuhi Baykara, a.g.m., s.108. 
579 Sebilürreşad, 5 Şubat 1330, C.13, S.327, s.117; 1 Şubat 1330 tarihli İkdam, No.6461 ve 
Tasviriefkar, No.1351. 
580 Köstüklü, a.g.e., s.84-87. 
581 Weber, a.g.e., p.99. 
582 Harbiye Nezareti Yayını olan Harb Mecmuasının bir sayısında Mevlevilerin atış talimi yaparken 
çekilmiş bir fotoğrafı bulunmaktadır. Harb Mecmuası, Haziran 1332, S.10, s.148. 
583 Köstüklü, a.g.e., s.95-96. 
584 Stoddard, a.g.e., s.72. 
585 Tanin, 22 Kanunevvel 1330, No.2169. 
586 Köstüklü, a.g.e., s.91-93. 
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ayrılmış, Şubat 1915’te Şam’a gelmiştir. Kanal Seferi hakkında yazdığı Arapça ve 

Türkçe iki kısımdan oluşan 11 sayfalık Tuhfetü’r-Reşâd fî fezâili’l-cihâd adlı eserinin 

Şam veya Halep’te basıldığı tahmin edilmektedir587. Kendisinin Suriye’de iken 

gözlerini kaybettiği, bu nedenle Sivas’a kadar gelebildiği, buradan ailesiyle 

Erzincan’a gidebilmesi için Mücahidîn-i Mevleviye Alayı Komutanı tarafından 

Dâhiliye Nezaretinden yolculuk masraflarının karşılanmasının talep edildiği 

anlaşılmaktadır588. 

2.8.3. Lojistik Faaliyetler 

2.8.3.1. Menzil Teşkilatı 
VIII. kolordu Kanal Seferi hazırlıkları için merkezi Birüssebi’de olan “Çöl 

Menzil Müfettişliği” kurmuştu. Bu Müfettişlik, çöl içinde Birüssebi’den İsmailiye’ye 

doğru her biri yaklaşık 25–30 km. uzaklıkta bulunacak menzil noktaları seçmek, her 

menzil noktasında su sağlamak ve bu noktalara gönderilecek erzakı hazırlayarak, 

emir verilince bunları menzil noktalarına göndermek, her birinde birer hastane 

kurmak hazırlıkları ile meşgul olacaktı. Ayrıca Nahl ve el-Ariş noktaları dahi birer 

menzil noktası kabul edilerek Kanala yürüyecek Sağ ve Sol Kolların her çeşit 

erzakının buralardan gönderilmesine karar verilmişti. Menzil noktaları denizden 

mümkün olduğu kadar uzakta olmalıydı. Çünkü İngilizler donanma ateşiyle bu 

menzil noktalarını tahrip edebilir veya bir çıkarma hareketiyle bunları işlevsiz 

bırakabilirdi589. 

Toplanma bölgesi olan Birüssebi çevresinde 14 Kasım 1914’ten itibaren 

yiyecek stoklanmasına başlanmıştı. Buna göre, Hafir’de, birinci kademenin 14 

günlük çöl yiyeceği, bütün Kolordu için 2 günlük yiyecek, kolların 14 günlük arpa ve 

samanı; Birüssebi’de, bütün Kolordu için 10 günlük çöl ve 7 günlük hazar yiyeceği 

ve kolların 14 günlük arpa ve samanı; stoklanacak şekilde hazırlıklar yapılmıştı. 

Hanyunus, Maan ve ed-Delega’da de kanat kolları için yiyecek stoklanmıştı. Böylece 

Hafir ve Birüssebi’de yalnız birinci kademenin 2 aylık insan yiyeceği, Merkez Kolu 

ile Sağ ve Sol kolların da 28 günlük yemi toplanmış olacaktı. Kolordu bu 

                                                 
587 Nihat Azamat, “Kemahlı İbrahim Hakkı”, TDV İA, C.25, Ankara, 2002, s.220-222; Ali Birinci, 
“Kemahlı Şeyh İbrahim Hakkı’nın serencamı”, Tarih Yurdu, S.110, Ekim 1996, s.4-7. 
588 BOA, DH. KMS, 47/56. 
589 Cemal Paşa, a.g.e., s.195-196, Erden, Paris’ten …, s.44. 
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hazırlıklarda –saman ve kısmen arpa hariç olmak üzere- düşündüğü ve istediği 

şekilde yiyecek stoklamıştı. Birüssebi’den Kanala kadar en az 10 günlük mesafe 

olduğundan ancak, 10 günlük erzak taşıyabilecek olan mevcut erzak kollarıyla, hatta 

yalnız birinci kademenin Kanal önüne varışından itibaren birkaç gün sonra artık 

iaşenin sağlanamayacağı açıktı. Hâlbuki aksaksız bir iaşe sağlayabilmek için menzil 

noktalarının en az iki kat erzak koluna, yani yalnız birinci kademe için mevcut 

yiyecek kollarının da iki katına ihtiyaç vardı590.  

2.8.3.2. Çöl Yiyeceği  
Sefer Kuvvetinin çöl yiyeceği şuydu: Asker için günde; 600 gr. peksimet, 150 

gr. hurma veya 160 gr. zeytin, 9 gr. çay, 23 gr. şeker, 4 kg. su. Atlar için; 5 kg. arpa, 

18 kg. su. Develer için; 3 kg. arpa, 5 kg. su olarak belirlenmişti591.  Fakat bu 

rakamlar pratikte uygulanamamıştır592. Çölde askere sıcak yemek vermek mümkün 

olmamış, asker peksimet, zeytin, hurma yemek zorunda kalmıştır593.  

Sefer kuvvetinin sefer erzakı hakkında en mühim mesele peksimet idi. Ordu 

Kumandanı Şam’a geldiği zaman günlük peksimet yapımı 20.000 kilo idi. Suriye’nin 

şehir ve kasabalarındaki fırınlar çalıştırılmak suretiyle yapım miktarı her gün 

arttırılmış ve bir ay sonra günde 40–60.000 kiloya ulaştırılmıştır. Hurma için de 

Medine’de bir üs kuruldu. Medine kaynaklarından hurma, tulum, ip tedariki 

hususunda çok faydalanıldı594. Peksimetin ilk başta en iyi nasıl yenileceğini bilmeyen 

er ve subayların dişi kırılmıştır595. Kress peksimetin tadını tutkala benzettiği gibi 

hatırladıkça dehşet duyduğunu söyler596.  

  2.8.3.3. Deve 
 En önemli mesele deve sağlanması idi. Yalnız birinci kademe için 9000 

deveye ihtiyaç vardı. Cemal Paşa Şam’a vardığı zaman ancak 5.000 deve 

sağlanabilmişti. Önce, Kolordunun eksiği olan 4.000 deveyi sağlamak gerekiyordu. 

                                                 
590 Behçet, a.g.e., s.5-6; Erden, Paris’ten …, s.44-45; Muzaffer, a.g.m., s.10-11; Belen, … 1915 Yılı 
Hareketleri, s.61. 
591 Çelik, a.g.e., s.78; Erden, Paris’ten …, s.40-41; Erden, Suriye Hatıraları, s.10; Muzaffer, a.g.m., 
s.10. 
592 Erden, Paris’ten …, s.40-41 
593 Münim Mustafa, a.g.e., s.24. 
594 Erden, Paris’ten ..., s.55-56; … Sina-Filistin Cephesi …, s.175; Behçet, a.g.m., s.8; Muzaffer, 
a.g.m., s.14. 
595 Erden, Paris’ten …, s.90. 
596 Kressenstein, a.g.e., s.54. 
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Sonra, 10. Tümen’in çöl kadrosu, cephane kademeleri ve 10 günlük erzakını ve en az 

2 günlük suyunu taşımak için 2.500 deve gerekiyordu.  Bu Tümenin birinci kademesi 

ileri hareket ettikten sonra ancak, deve durumuna göre, kalan kısmının grup grup 

ileriye sevk edilmesine başlanmıştı. Hicaz Sefer Kuvvetinin aynı ihtiyacı ve yeni 

kurulacak olan Maan-Nahl menzil hattı için de 2.500 deve sağlamak gerekiyordu. 

9.000 deveyi belirli bir zamanda sağlamak, kollar teşkil etmek ve bu kolları 

Birüssebi ve Maan’da toplamak bilhassa zaman bakımından çok zor bir işti.597. Savaş 

vergileriyle deve sağlamak çok zordu. Bunun nedeni, develerin büyük bir kısmı 

çölde bulunan Bedevilerin elinde olmasıydı. Bunların ellerindeki develeri kiralamak 

ve sahipleri başlarında olduğu halde kullanmak düşünülmüşse de Bedeviler kabul 

etmemişlerdir. Bunları satın almak için altın para ile satın alma yoluna gidilmişti. Bir 

devenin fiyatı 10 altındı598.  

Satın alınan develer Şam’da toplandıktan sonra buradan Sina çölüne 

gönderilmiştir. Çöl talimatına göre, her deveye günde 3 kg. arpa verilmesi 

planlandığı halde bu uygulanamamış bazı günler arpa yerine peksimet kırıntısı ile ½ 

kg. arpa verilebilmiştir. Bunun yanında develere 5 litre su verilmesi planlanırken bu 

da uygulanamamış ve üç günde bir olmak üzere biraz su verilebilmiştir599.  

Toplanan deve sayısı Sefer Kuvvetinin Kanal önünde günlük ihtiyaçlarını 

düzenli bir şekilde sağlamak için yeterli değildi. Bundan dolayı Kanal bölgesinde en 

fazla 1 hafta kalınabilirdi600. Deve sayısının sınırlı olmasından dolayı Ordu 

Kumandanının emri ile ikinci kademeyi oluşturan 10. Tümen ile Hicaz Sefer Kuvveti 

bir günde Birüssebi-Maan hattından ve birinci kademenin arkasından grup grup 

ilerleyecekti601.  

Alınan önlemler sayesinde özelikle Cemal Paşanın kararlılığı ile büyük 

ölçüde satın alma yoluyla, 18 Aralık 1914’ten itibaren ilk 15 günde 3.322 deve, 3–20 

Ocak arasında 4.094 ve 20 Ocak–4 Şubat arasında 3.105 ki toplam 10.514 deve 

                                                 
597 Erden, Paris’ten ..., s.55; Erden, Suriye Hatıraları, s.9; Behçet, a.g.m., s.5; Muzaffer, a.g.m., 
s.14; Çelik, a.g.e, s.78; … Sina-Filistin Cephesi …,  s.170. 
598 Muzaffer, a.g.m., s.10; Behçet, a.g.m., s.5; Çelik, a.g.e., s.79. 
599 Erden, Dünya, 4 Kasım 1955. 
600 Erden, Suriye Hatıraları, s.9. 
601 Erden, Paris’ten …, s.44; Muzaffer, a.g.m., s.14; Çelik, a.g.e., s.79. 
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sağlanmıştı602. Ordu Menzil Müfettişinin Ordu Komutanına verdiği rapora göre, 14 

Aralık 1914–22 Şubat 1915 tarihleri arasında sağlanan deve toplamı 12.120 idi603. 

Medine’den deve transferi için Hicaz demiryolu kullanıldı. Medine’den 1.100’den 

fazla deve sağlanmış ama bunların Sina çölü gıda şartlarına uyum sağlayamamaları 

nedeniyle kalanları Medine’ye geri gönderilmiştir604.  

Sağlanan develerden sefer için gerekli olan erzak, su ve cephaneyi taşımak 

için kollar oluşturulmuştur. Bunun için, her biri 25 kollu (her kol 92 deve) iki su 

taburu, 10 kollu (her kol 128 deve) bir erzak taburu; kanat kolları için de her biri 30 

kollu (her kol 46 deve) 2 karma tabur teşkiline çalışılmıştı. Her erzak kolu merkez 

kolun bir günlük erzakını ve 5 su kolu bir günlük suyunu ve bir karma kol, kanat 

kollarından birinin bir günlük erzak ve suyunu taşıyacaktı605.  Birinci kademenin 

erzak ve suyunu taşımak için 5 deve kolu teşkil edilmiştir. Bunun anlamı, deve 

kollarıyla 10 günlük erzak ve 10 günlük su taşınacaktır606. Sille-Birüssebi arası 170 

km. idi ve deve kolu bu mesafeyi geçmek için 8 gün yürümeye mecburdu607.  

Bütün Sefer Kuvveti için bir piyade cephane kolu, 2 hafif sahra cephane kolu 

oluşturulmuştu. Bunlar topçu hafif cephane kollarıyla topçu ve piyade cephanesi 

taşıyacaktı. Ayrıca ağır obüs bataryası için oluşturulan 8 cephane kolu top başına 600 

mermi taşınacaktı608.  

Sefer Kuvvetinin su ihtiyacını karşılamak için develer ile su taşımanın 

yanında çölde kuyu kazmak, kuyulara tulumba koymak için 137 kişilik bir kuyucu 

bölüğü, 20 kişilik 1 tulumbacı müfrezesi kurulmuştur. Bunun yanında çölde fırın 

yapmak için de 100 kişilik bir fırıncı müfrezesi oluşturulmuştu609. 

2.8.3.4. Yığınak Planı 
 Merkez kolu için yığınak bölgesi Birüssebi bölgesi idi. Sağ kol Hanyunus’ta, 

Sol kol Maan’da toplanacaktı. Şam’dan Sille’ye demiryolu nakliyatı 14 Aralık 

1914’te başlayacak, askerler Sille’den Birüssebi’e yaya gidecekti. Yığınak 1 Ocak 

                                                 
602 … Sina-Filistin Cephesi …,  s.175; Erden, Paris’ten …, s.55; Muzaffer, a.g.m., s.14. 
603 … Sina-Filistin Cephesi …, s.685. 
604 … Sina-Filistin Cephesi …, s.176. 
605 … Sina-Filistin Cephesi …, s.169-70 ve 674; Muzaffer, a.g.m., s.10; Erden, Paris’ten…, s.41. 
606 Erden, Paris’ten…, s.41-42 
607 Kressenstein, a.g.e., s.41. 
608 … Sina-Filistin Cephesi …, s.170; Çelik, a.g.e., s.80; Erden, Paris’ten …, s.42-43. 
609 Çelik, a.g.e., s.80; … Sina-Filistin Cephesi …, s.176 
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1915’te tamamlanacaktı. Bütün deve kolları Şam’dan itibaren karadan sevk 

edilecekti. Yalnız Sol Kolun develeri demiryoluyla Maan’a gönderilecekti610.  

2.9. VIII. Kolordunun İstihbaratına Göre İngilizlerin Durumu 
Kanalın Kantara ile Büyük Acı Göl arasındaki kısmında 12.000 İngiliz-Hint 

kuvveti bulunduğu tahmin edilmekteydi. Kanalın doğu ve batısında 2 savunma hattı 

vardı. Bütün savunma hattının uzunluğu 30 km. idi. İlk savunma hattı avcı 

siperlerinden ibaret ve Kanaldan birkaç km. uzakta bulunuyordu. Bu mevzide 60 

mm.lik 12 top vardı. Düşmanın asıl mevzii Kanalın batısında idi. Bu mevzide 18 

sahra topu bulunuyordu. 

Timsah gölünde küçük bir savaş gemisi vardı. Süveyş civarındaki kuvvet ise, 

İngiliz ve Hintli olmak üzere 5.000 kişi kadar tahmin edilmişti. Süveyş’te 3 kruvazör 

ve 2 torpido vardı. Port Sait’teki düşman kuvveti anlaşılamamıştı. Bu limanda 2 

İngiliz ve 2 Fransız kruvazörü vardı. Kanal batısında Kanal boyunca uzanan 

demiryolu üzerinde her biri küçük çaplı 2 gemi topu ve 2 makineli tüfekle donatılmış 

haki renkte 2 zırhlı tren görülmüştü. Kanal hattında 30 kadar makineli tüfek 

bulunduğu tahmin edilmişti. Kahire garnizonu 2 İngiliz tugayından ve 2 ihtiyat 

alayından ibaret 8 tabur piyade, 2 alay süvari, her biri 4’er toplu, 3 bataryalı 2 topçu 

taburu idi. Tabur mevcutları 400–800 erdi. Her taburda bir makineli tüfek 

bulunuyordu.  Sudan’a gönderilmeyen Mısır askerleri tamamen silahsız olarak 

Abbasiye’de kurulan barakalarda toplanmıştı. Mısır milliyetçilerinin ajanları Mısır 

halkının bize en geniş yardımda bulunacağını bildirmiştir. Kanalda ilk Türk askeri 

görünür görünmez bütün Mısır İngilizlere karşı ayaklanacakmış. Mısır’da yapılacak 

sabotajlar hakkında verdiğimiz talimata harfiyen riayet edileceği vaat edilmiştir611. 

VIII. Kolordu Komutanlığı Mısır ordusunun 19.213 er, 123 İngiliz, 709 yerli subay 

ile beraber toplam olarak 20.045 kişi olduğunu rapor etmişti612. Çeşitli kaynaklarda 

Mısır Ordusunun miktarı 17–18.000 kişi olarak ve çoğunun veya tamamının Sudan’a 

                                                 
610 Erden, Paris’ten …, s.44. 
611 … Sina-Filistin Cephesi …, s.172-173; Muzaffer, a.g.m., s.11-12; Erden, Paris’ten …, s.48-49; 
Kressenstein, a.g.e., 47. Basındaki bir haberde, Roma’dan alınan habere göre, Mısırlılar bir ihtilal 
planı yapmıştır. Plana göre, belirlenecek bir gecede Kahire’nin 2 köprüsü dinamitle havaya uçurulacak 
ve ardından elektrik telleriyle gaz boruları kesilecekti. Tanin, 18 Teşrinisani 1330, No.2135. İhtilal 
planının Avrupa ve Türkiye gazetelerinde yayınlanması, düşüncenin ne kadar temelsiz olduğunu 
göstermektedir. 
612 Çelik, a.g.e.,  s.88. 
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gönderildiği belirtilmektedir613. Basınımızda ise, Mısır askerlerinin silahlarının 

ellerinden alındığı614 ve Mısır’daki İngiliz askerleri ile yerli askerler arasındaki 

ilişkilerin hiç de iyi olmadığı, yerli askerler ile bunların ellerinden silahlarını almak 

isteyen İngiliz askerleri arasında çıkan çatışmada 150 kişinin öldüğü, benzer bir 

olayın da İskenderiye’de meydana geldiği bildirilmiştir615. 

2.10. İtilaf Devletleri Casuslarıyla Mücadele  
Ekim 1914–Şubat 1915 dönemi ile ilgili olarak Başbakanlık Osmanlı Arşivi 

belgelerinden elde ettiğimiz kadarıyla İtilaf Devletlerinin casuslarına karşı Osmanlı 

Devleti’nin yaptığı bazı çalışmaları şunlardı:   

19 Ekim 1914’te Başkomutanlık Vekaleti Moskova’dan ….. Nako Bapanova 

imzalı bir kadın tarafından Kudüs Başkonsolosuna gönderilen ve ele geçirilen 

telgrafta, Kudüs’te bulunan Mariya Mihailoneva Sadeliyada’ya nereye, ne miktar 

para gönderilmesi istendiğine dair yazı üzerine, Kudüs’te adı geçen kadının casus 

olup olmadığı hakkında bilgi istenmiş ve 20 Ekim’de de Dâhiliye Nezareti bu 

konuda Kudüs Mutasarrıflığından bilgi istemişti616. 

IV. Ordu Kumandanlığı 5 Aralık 1914’te İngiliz ve Fransız tebaasından kadın 

ve çocuklar da dâhil olmak üzere tümünü dâhile sevkini istemiş, Dâhiliye Nezareti de 

casus olması şüphelenilen kişilerin dâhile sevkini ve bunun dışında kalanların 

bulundukları yerlerde kalması şeklinde uygulanmasının daha iyi olacağını 

bildirmişti617.  

                                                 
613 Akbay, a.g.e., s.153-154; Larcher, a.g.e., p.249; Larşer, Büyük Harbde Türk Harbi, s.146; 
Dirimtekin, a.g.e., s.21. 
614 Tasviriefkar, 27 Ağustos 1330, No.1194. 
615 Tanin, 25 Eylül 1330, No.2081. Çatışmadaki verilen rakamlar abartılı olmalıdır. 
616 BOA, DH. EUM. 5. Şb., 2/39. 
617 BOA, DH. EUM. 5. Şb., 5/56. Bu emrin uygulanmaya konması üzerinde IV. Ordu bölgesindeki 
yabancı Konsolosların İstanbul’daki Amerikan Elçisine hatta Almanya ve Avusturya İmparatorlarına 
şefaatçi olmaları için yazdıkları şu belgeler ele geçirilmişti: 
 “Beyrut Vilayetinden Amerika Konsoloshanesine: 

Burada bulunan İngiliz ve Fransız tebaası kadın ve çocuklarda dâhile sevk etmek için bura 
memurin hükümeti emr almış ve birkaç gün zarfında icray-ı tatbik edilecektir. İmza: Konsolos 
Hollis.” 

“Beyoğlu’ndan Beyrut Amerika Konsolosluğuna: 
Telgraf alındı. Meclis-i Vükela kadın ve çocukların dâhile sevk edilmesi hakkında hiçbir 

karar vermemiştir. Yalnız şüpheli eşhas teb’id edilecektir. Tard ve teb’idlerin önünü almak için elden 
geleni yapıyorum. Dâhiliye Nazırı Bey ile görüşmek için mahal-i mülakat talep ettim. İmza: Margus 
Taid” 

“Beyrut’tan Dersaadet Amerikan Sefirine: 
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17 Aralık 1914’te Medine Muhafızlığından alınan şifrede, Medine’de İtilaf 

Devleti tebaasına mensup Müslüman ahali olduğu gibi bundan sonra da gelip 

gidenler olacağını ve bunlar hakkında nasıl bir işlem yapılması gerektiğini Dâhiliye 

Nezareti’nden sorulmuştu. Ertesi gün verilen cevabî şifrede, bu gibilerin gelmesine 

izin verilmesi ama aralarında casusluk veya fesat çıkarmak için gelenlerin bundan 

istisna edilmesi emredilmişti618. 

20 Aralık 1914’te Başkomutanlık Vekâleti Dâhiliye Nezareti’nden 

casusluğun önünü almak için ek olarak acilen Dâhiliye Nezareti tarafından gerekli 

görülecek tedbirlerin bildirilmesini istemişti. Dâhiliye Nezareti de şu 2 tedbiri 

önermişti:  

“1- Memalik-i Osmaniye’den harice çıkmak ve gerekse dâhile gelmek 

hükümetçe tayin olunacak mahdut ve iyi memurları havi kapı mahallerinde 

olabilmelidir. 

2- Harice çıkacaklar bulundukları mahallin mülkî ve askerî memurini 

tarafından musaddak vesikalara haiz olmalıdırlar. Gelenlerin de Osmanlı 

Şehbenderleri tarafından musaddak vesikalara haiz zabıta memurini tarafından 

tetkik olmakla beraber kalacakları mahallerin daimi bir nezaret altında 

bulundurulması.”619 

Aralık 1914’te İngiliz rahiplerinden Kurder Türk askerî harekâtını İngilizlere 

ihbar ve mektupla aslı olmayan bilgileri Londra’ya bildirdiği için tutuklanmıştı620. 

Şüphesiz bu başlık hakkında ATESE Arşivi’nde daha fazla belge mevcut olmalıdır. 

2.11. Ordu Bölgesinin Savunması ile İlgili Faaliyetler 
Cemal Paşa 14 Aralık 1914 tarihinde IV. Ordu bölgesini daha iyi savunulması 

için bölgelere ayırmıştı. Her bölgeye önem derecesine göre kuvvetler vermiştir. Bu iş 

için saldırı sırasında kullanılamayacak durumda olan XII. Kolordu ve VIII. 
                                                                                                                                          

Vali, Tıp Fakültesi muallimlerinden Doktor French’in hareket etmesine müsaade etmiş ise 
de, şimdi Şam Askerî Kumandanlığı tarafından aksi bir emir ita edildi. Şiddetle itiraz etmenizi rica 
ederim. İmza: Konsolos: Hollis.” 

“Haleb’ten Almanya ve Avusturya İmparatorları Hazretlerine keşide edilen atideki 
telgrafname tevkif edilmiştir: 
 Haleb’teki mektebimiz ve Ayıntab’taki manastırlarımız kapatılmıştır. Sair mahallerde aynı 
hal vaki olmak üzeredir. İltimas ve muavenetinizi istirham ederim. İmza: Le Mumnis, Le Nihard.” 
Aynı Belge. Lef.4. 
618 BOA, DH. EUM. 5. Şb. 3/59. 
619 BOA, DH. EUM. 5. Şb., 4/1. 
620 BOA, DH. EUM. 5. Şb,, 9/27. 
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Kolordunun Suriye’de kalan birlikleri ile bölgedeki depo taburları tahsis edilmiştir. 

Saldırı eğitimi yetersiz olan bu birliklerin savunma yönünden faydalı bir hale 

getirilebilinirse İskenderun’un güneyinden Yafa’ya kadar olan sahil boyunca 

düşmanın herhangi bir çıkarmasına karşı şiddetli bir savunma imkânı elde edilmiş 

olacaktı. Bölgedeki savunma kuvvetleri 40.000 kişiden oluşuyordu ve bu kuvvetin 

Suriye’nin savunması için yeterli olacağına inanılıyordu. Ayrıca bu kuvveti takviye 

için oluşturulan müdafaa-i milliye teşkilatı bu sayının dışındaydı. Düşmana karşı 

savunma ve iç güvenliğin sağlanması için şu bölgelere ayrılmıştı621.  

16. Tümen Komutanlığı Vekâleti Adana Vilayetini, 12. Kolordu 

Komutanlığı Halep ve Trablusşam’ı, Cebel-i Lübnan Müfreze Komutanlığı 

Cebel-i Lübnan ve Beyrut’u, Kudüs Müfreze Kumandanı Beyrut ilinin kalan 

kısımlarını savunacaktı. 

2.12. Cemal Paşanın Harekât Hakkındaki Görüşü  
Cemal Paşa Kolordunun hazırlıklarını yetersiz bulmuştu. Bunun için sefer 

kuvvetinin takviyesine ve deve sayısının arttırılmasına karar verdi. Ona göre,  bu 

kuvvetle Kanalın doğusuna ulaşılabilirdi ama Kanalı geçmek ve karşı yakadaki 

mevzileri kontrol altına almak için yetersizdi. Bunun için sefere 10. Tümen ve Hicaz 

Sefer Kuvveti de katılmalıydı. Amaç, ilk saldırı başarısızlığa uğrarsa Kanal 

karşısında uzun süre kalabilecek şekilde iaşe ve su önlemlerini arttırmaktı. Bu 

nedenle, hazırlıkların daha iyi tamamlanabilmesi için yürüyüşe geçme zamanını 

ertelemeyi uygun görüyordu. VIII. Kolordunun 15.000 kişilik kuvveti ile 30.000 

kişilik İngiliz kuvvetine karşı harekete geçmesini mantıksız bulunmuştu. Bu kuvvetle 

ancak Kanala gösteriş saldırıları ve taciz hareketleri yapılabilirdi. Bunun etkili olması 

için yapılan hazırlıklar da yetersiz görülmüştü. Daha seferin başında herhangi bir 

suretle başarısızlığa uğramayı önlemek, Kanalın doğusunda emin bir surette 

yerleşmeyi sağlamak, su ve erzak azlığından dolayı sıkıntıya düşmemek için 

hazırlıklara devam edilmesini istiyordu. 

Ordu bu düşüncelere dayanarak, Kolordunun planını temelde değiştirmeyip 

sadece bazı değişikliklerin yapılmasını uygun buldu. Bu değişikler, Birüssebi’den-

Hafir sınır bölgesine yığılmış olan erzağı ileri kıtaatın himayesi altında, 

                                                 
621 … Sina-Filistin Cephesi …, s.146; Behçet, a.g.m., s.9; Çelik, a.g.e., s.81. 
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Birihasana’ya taşıyarak oraya her iki kademe için 3–4 haftalık erzak yığmak, bütün 

erzak ve su kollarını bu nakliyatta kullanmak, çöl menzil tesislerini daha esaslı 

surette yapmak, yeni kuyular açmak, önemli menzil noktalarında fırın inşa etmek ve 

birinci kademenin deve eksiğini tamamlamak. 10. Tümenin gerek çöl kadrosu, gerek 

katar ve kafile için muhtaç olduğu develeri tedarik etmek, bu hazırlıklar yapılıncaya 

kadar birinci kademenin büyük kısmını Birüssebi’de toplu tutmak ve 10. Tümeni bu 

müddet zarfında geride bırakmaktı. Ordu, bu hazırlıkların bir ay zarfında 

yapılabileceğini tahmin ediyordu622. Bu istekler 22 Aralık’ta Kolorduya gönderildi 

ve 3 gün sonra da Kolordunun cevabı geldi.  

VIII. Kolordu Karargâhının kıtalarına daha yakın olmak için Kudüs’e 

nakledilmesine karar verilmişti. Şam’dan ayrılmadan önce 22 Aralık’ta alınan 

emirler, görüş birliğine varılan daha önceki bütün plan ve hazırlıkları alt üst etmişti. 

Kress’e göre bu değişiklik Cemal Paşanın çevresindekilerden kaynaklanmıştı. Su ve 

yiyecek temininde ve nakliyatındaki zorluklar VIII. Kolordunun çöldeki birliklerinin 

bekleme sürelerini kısaltmayı gerektiriyordu. Kolordu çölde yapılacak seferi baskın 

tarzında ve ani bir darbe indirmek suretiyle yapmak istiyordu. Şimdi Ordu Komutanı 

ise, çölün adım adım ve bir plan dairesinde geçilmesini istiyordu. Sefer kuvveti 

harekete geçmeden önce sınır ile Kanal arasında ara ambarları tesis edilerek bunlara 

bir aylık yiyecek stoklanması istenmekteydi. Ayrıca Cemal Paşa başarısızlığa karşı 

Kanaldan 2 günlük mesafeye kadar uzaklıkta bir dayanma noktası inşa ettirmek 

istiyordu. Kolordunun yaptığı hesaplara göre, sadece gerekli görülen yiyecek 

maddelerinin Birüssebi’ye nakli için 2 ay gerekiyordu623.  

25 Aralık tarihli Kolordu cevabında gücenme seziliyordu. Nitekim Kolordu 

cevabında, Aylardan beri hazırlıkların 3 Ocak’ta Birüssebi’den hareket edileceği 

planına göre yapıldığını, emredilen değişikliklerin askerin ve özellikle subayların 

Kolordu Komutanına ve Kurmay Başkanına güveninin tamamen sarsılacağını, Ordu 

emrini uygulama imkânı olmadığını, bekleme halinde yığılan erzakın tükeneceğini, 

ayrıca develerden her gün kayıp verildiğinden hiçbir zaman deve miktarının istenilen 

                                                 
622 Erden, Paris’ten …, s.51-52. Çelik, a.g.e., s.103-105, … Sina-Filistin Cephesi …, s.180-185, 
s.63; Behçet, a.g.m., s.11, Muzaffer, a.g.m., s.16; Cemal Paşa, a.g.e., s.197-198. Kress ise, Ordu 
Komutanının Kolordu Komutanı ve kendisi ile ilk görüşmesinde raporda belirtilen hususlara tamamen 
katıldığını söylemektedir. Kressenstein, a.g.e., s.45 
623 Kressenstein, a.g.e., s.50-51. 
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seviyeye ulaşmayacağını belirtmekteydi624. Kress de Frankenberg’e yazdığı 

mektupta özellikle, Ordu son emrini değiştirmediği takdirde 1915 İlkbaharında 

Kanala karşı bir seferin imkânsız olacağını bildirmişti625.   

Kolordunun bu cevabı üzerine 25 Aralık’ta Ordu Kurmay Başkanı von 

Frankenberg Kudüs’e gönderilirken, Kolorduya da Frankenberg gelinceye kadar her 

hangi bir değişiklik yapılmaması, ama ileriye doğru mümkün olduğu kadar çok erzak 

yığılması bildirildi626. Kress ise bu gelişmeyi yaptığı uyarıların ciddiye alındığının 

bir göstergesi olduğuna inanır627.  

Kolordu Kurmay Başkanı görüşme sırasında Birüssebi ile Hafir’de her iki 

kademe için bir aylık erzakın bulunduğunu, bunların İbin’e nakli için eldeki su ve 

erzak kollarıyla ancak 60 günde taşınabileceğini, seferin 60 gün geciktirilmesinin 

uygun olmadığını beyan etmiştir.  Görüşme sonunda varılan anlaşmaya göre, erzak 

ve su kolları Birüssebi’den İbin’e iki defa erzak taşıyacak, böylece birinci kademe 

için 3 haftalık erzak stoklanacaktı. Bu iş 20 gün sürecekti. Sonunda, Birüssebi’den 

hareket tarihinin 3 Ocak yerine 13 Ocak olmasına karar verildi628. Ordu Kumandanı 

da düşüncelerinde ısrar etmedi ve kararı kabul etti. Cemal Paşaya göre bunun nedeni, 

Başkomutanlık Vekâletinin Kanal Seferinin mutlaka 1330 senesi içinde (Rumi 

takvime göre Şubat 12. aydı) yapılmasını şiddetle istemesiydi629. Cemal Paşanın 

uzlaşmayı kabul etmesinin diğer sebepleri şunlardı: Ordu Kumandanlığı Şam’a 

gelmeden önce Kolordu aylarca Kanal Seferi hazırlıklarıyla uğraşmıştı. Tam işe 

başlayacağı sırada her şeyi değiştirmek Kolordunun onurunu, şevk ve hevesini 

kırabilirdi. Çöle yürümeye hazır olan Sefer Kuvvetinin morali üzerinde kötü etkiler 

yapabilir ve hedef de bundan zarar görebilirdi. Ayrıca, Ordu görüşünün tümüyle 

uygulanmasına eldeki kaynaklar ve zaman izin vermiyordu. Kış mevsimi geçerse 

yazın harekât yapılamayacaktı ve Kanal Seferinin bu kadar uzun süre ertelenmesi 

Başkomutanlık Vekâletinin genel stratejisine de aykırıydı630.  

                                                 
624 Erden, Paris’ten …, s.66-67; … Sina-Filistin Cephesi …, s.185; Behçet, a.g.m., s.12. 
625 Kressenstein, a.g.e., s.51. 
626 Erden, Paris’ten …, s.67; … Sina-Filistin Cephesi …, s.185-186. 
627 Kressenstein, a.g.e., s.51. 
628 Erden, Paris’ten …, s.67; … Sina-Filistin Cephesi …, s.186; Muzaffer, a.g.m., s.16; Çelik, a.g.e., 
s.106-107. 
629 Cemal Paşa, a.g.e., s.201. 
630 … Sina-Filistin Cephesi …, s.186-187; Erden, Paris’ten …, s.68-69; Behçet, a.g.m., s.12. 
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Kress Kudüs’e hareketinden bir gece önce, Alman konsolosu Dr. Loydved’e 

iki tarafın kuvveti, savaş eğitimleri, coğrafyanın zorluklarını göz önünde tutarak 

sefer hakkında en küçük bir ümidin bile olmadığını Alman elçiliğine bildirmesini 

istemişti. Bu zorluklara rağmen seferin yapılmasını gerekli görmesinin sebebini, 

Kanaldan geçişin tehdit edilmesini takdir ettiği ve İngilizlerle Türkler arasında savaş 

çıkarmakla Türklerin ittifaka sadık kalacaklarından emin olmak gerektiği şeklinde 

açıklamıştır. Kress aynı gece yatağından kaldırılarak Ordu komutanlığına çağrılmıştı. 

Ordu Kurmay Heyeti sefer hakkında hazırlanan raporlarda bazı noktalara takıldığı 

anlaşılıyordu. Seferin esasını oluşturan sebepleri bir kez daha anlattıktan sonra 

Frankenberg Türk subaylarına daha iyi bir teklifi olan var mı diye sormuş ve hayır 

cevabı verilmişti. Kress bunun üzerine fikirlerinin Ordu tarafından tamamen 

onaylandığına hükmederek oradan ayrılmıştı631. 

Birinci kademenin büyük kısmının Birüssebi’den hareketinin 11 gün sonraya 

bırakılması üzerine birinci kademenin gerideki kıtaları Kudüs-Beytüllahim’de 

durduruldu. 10. Tümenin nakliyatı da Tümenin ilk kademesi (28. Piyade alayı ve bir 

topçu taburu) birinci kademenin Birüssebi’den hareket edeceği gün yani 15 Ocak’ta 

Birüssebi’ye gelecek şekilde düzenlendi. Birinci kademenin ve 10. Tümenin 

nakliyatları arasındaki fasıla da Şam’dan Sille istasyonuna erzak nakliyatı yapıldı. 13 

Ocak’ta Kolordu Birüssebi’den hareket etti. 15 Ocak’ta da 10. Tümen 28. Alay ve bir 

topçu taburuyla Birüssebi’ye geldi 632. 8 Ocak’ta Medine’ye gelen Hicaz Sefer 

Kuvvetinin Maan’a demiryolu nakliyatı 1 Ocak’ta başladı ve 21 Ocak’ta Maan’da 

toplandı. Medine’de katılan muhafız taburu ve Ordu tarafından Maan’a gönderilen 

ikmal eratı, bir muhabere müfrezesi ve gönüllü kıtaları ile mevcudu 4.700’e ulaştı. 

Hicaz Kuvve-i Seferiyesi Maan’dan Nahl-Süveyş istikametinde ilerleyecek ve Sol 

Kol da onun emrine girecekti633.  

Bu dönemde, 10–11 Ocak 1915 tarihinde Kuşçubaşı Eşref Beye mektupla 

bazı özel emirler verilmişti. Bunlar, Kanalı geçmek, İsmailiye’nin güneyinde Kanalın 

Büyük Acı Göl kıyısı boyunca uzanan kesimdeki düşman mevzilerini yok etmek, 

Süveyş’ten İsmailiye’ye geçen gemilerin geçişini engellemek ve Süveyş ile telefon 

                                                 
631 Kressenstein, a.g.e., s.48. 
632 Behçet, a.g.m., s.8-9; Erden, Paris’ten …, s.68-69; Erden, Suriye Hatıraları, s.21 
633 Erden, Paris’ten …, s.55; Behçet, a.g.m., s.7-8; Erden, Dünya, 4 Ekim 1955. 
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ve telgraf hattını kesmekti. Adamlarını şevke getirmek için gerektiği kadar para 

vaadinde bulunması ve başarı kesinleştikten sonra bunun ödeneceğini bildiriyordu. 

Mektubun önemli bir bölümü müfrezenin savaşçı ruhunun nasıl kabartılması 

gerektiğiyle ilgiliydi. Mektupta ayrıca müfrezeye düşen görevin önemini ve düşman 

karşısında firarın cezasını anlatması emrediliyordu. Eşref Bey Kanalı geçtikten sonra 

İsmailiye’nin yaklaşık olarak 80 km. batısında bulunan Zagazig’e doğru hızlı bir 

operasyonla ilerleyecekti. Bu ilerleme hareketi sırasında yol üzerindeki köprüleri ve 

demiryolu hatlarını tahrip edecek ve kırsal alanlarda korku yaratacaktı. Bu sırada 

Müslümanların canı ve malı korunacaktı. Ancak İngilizlere mümkün olduğu kadar 

zarar verilmesi konusunda serbestti634.  

Bu arada Kanala yürüyüş başlamadan az önce 5 Ocak1915’te Cemal Paşa 

Mısır halkından bazılarının Hicaz ve Suriye sahillerine çıkarak İngiliz yönetimi ve 

Mısır’daki bazı siyasi partilerin faaliyetleri lehine propaganda yaptıklarının 

öğrenilmesi üzerine, Mersin’den Yemen sahillerine kadar Mısırlı yolcuların 

çıkmasını geçici olarak men etmiştir635. 

2.13. Çöl Yürüyüşü ve Kanala Varış Arasındaki Süreç 
Merkez Kolun ileri karma müfrezesi (1 piyade alayı, hecinsüvar alayı, 3 

istihkâm bölüğü, 2 köprücü takımı, malzeme kolu, (sal takımları) kuyucu müfrezesi) 

bir hafta önceden mevcut kuyuları ıslah etmek, yeni kuyular açmak, kuyulara 

tulumba, bazılarına motor koymak, su noktalarında kıtaatın su almasına yardımcı 

olacak yerler hazırlamak ve önemli menzil noktalarında ara ambarlar kurmak için 

Birihasana’ya 7 Ocak 1915’te, büyük kısmı da 14/15 Ocak’ta hareket etmiştir636.  

Verilen yürüyüş talimatına göre, çölde yürüyüş esnasında ceketin üst dört 

düğmesi açılacak, arzu eden yalınayak yahut çantası başının üzerinde yürüyecek, 

imamlar ve subaylar erlere sürekli olarak zaferin ileride, ölümün geride olduğunu 

anlatacaklardı. Kıtasından izinsiz ayrılan derhal vurulacaktı. Topçunun ilerisinde ve 

gerisindeki piyade kıtaları topların çekilmesine yardım edecek, yardım eden erlerin 

tüfekleri diğer erler tarafından taşınacak ve erler ara sıra değiştirileceklerdi. Her 

                                                 
634 Stoddard, a.g.e., s.104-105.  
635 Dâhiliye Nezaretine 23 Kanunuevvel 1330 tarihinde gönderilen şifre. BOA, DH. EUM. 5. Şb. 
7/42. 
636 Erden, Suriye Hatıraları, s.21; Erden, Paris’ten …, s.45. 
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subay ve er çantasında 3 günlük erzak bulunacaktı. Yürüyüş esnasında her piyade 

bölüğü yürüyüş kolunun yanına giderek çalı çırpı toplamak üzere birkaç nefer 

ayıracaktı. Toplanan çalılar develerin üzerine konarak taşınacaktı. Bu çalı çırpı ile 

mola yerine varıldığı zaman çay pişirilecekti. Çay pişirmeye imkân olmadığı 

zamanlarda çay soğuk su ile hazırlanacaktı ve şeker olmadığı zaman şekersiz 

içilecekti. Bir günlük su hakkı bir mataraydı. Yıkanmak, çamaşır yıkamak veya 

başka biçimde suyu kullanmak kesinlikle yasaktı637. Bir matara su hakkı nedeniyle 

subaylar tıraş olamamış ve hepsinin sakalları uzamıştı638. Sadece Ordu Komutanının 

yüzünü yıkamak için ikinci bir su matara kullanmak hakkı vardı. Heyetindeki 

subaylardan birisinin yüzünü yıkamak için yalvararak istediği bir matara suya bile 

izin vermemişti639. 

Ordu Karargâhı 4 Ocak 1915’te Şam’dan trenle Kudüs’e hareket etmişti. 

Kudüs’e gelenler bir caddeye asılı büyük bir bez üzerinde “İnşallah emin olarak 

Mısır’a giriniz”640 ayeti işlenmiş bir yazı görüyordu641.  

Merkez kolunun takip ettiği rotada, savaş başladığı zaman Kudüs’ten 

Birüssebi’ye araba gidemezdi. Arabalar yalnız Halilürrahman’a kadar gidebilirdi. 

Tekerlekli araçların geçebilmesi için Amele taburu tarafından Halilürrahman-

Birüssebi yolunun tamirine başlanmıştı. Birüssebi çölün kapısıydı. Birüssebi Kanal’a 

karşı yapılacak sefer için tek başlangıç, yığınak yeri ve Baş Menzil Noktası 

olmuştu642. Birüssebi’den sonra Kanala kadar şu menzil noktaları vardı: Halasa, 

Hafir, Ümmüşeyhan, Hilâl, İbin, Birihamme, Birinci Habra, Cefcafe ve İkinci Habra.   

Halasa’da 1–2 kuyu, birkaç çadır, menzil noktası işareti olmak üzere bir 

bayrak, Halasa Menzil Noktası yazılı bir levha, gece için bir kırmızı fener vardı. 

Hafir savaştan önce son Osmanlı noktası idi. Burada ambar, cephanelik, telgrafhane, 

menzil hastanesi, hayvan hastanesi, bir kuyu, iki de sarnıç vardı. Kuyunun suyu 

hafifçe tuzlu, fakat boldu643. Hafir’deki bir günlük mola sırasında Cemal Paşanın 

emri ile sefere katılan Arap hocalar Kolordu Kumandanının Kurmayları ile beraber 

                                                 
637 Erden, Suriye Hatıraları, s.22; Erden, Paris’ten …, s.45-46. 
638 Münim Mustafa, a.g.e., s.26. 
639 Atay, a.g.e., s.117. 
640 Kuran-ı Kerim, Yusuf Süresi, Ayet 99. 
641 Erden, Paris’ten …, s.72. 
642 Erden, Paris’ten …, s.75-76. 
643 Erden, Paris’ten …, s.89-90. 
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hayvan üzerinde kıtadan kıtaya giderek askerlere nutuklar vermişti. Bu nutuklar bazı 

askerler üzerinde o kadar tesirli olmuştur ki, bunların zikre tutulduğu görülmüştü644. 

Aynı şekilde, Cemal Paşa da geceleri yürüyüş sırasında rastladığı birliklerine zaferin 

yakın olduğunu söyleyerek moral vermeye çalışmıştır645. 

Hafir’den sonra VIII. Kolordu birlikleri 3 kola ayrılarak yürümüştü. Kolların 

birbirinden çok ayrılmaması için 30–40 adım ileride 3 fenerli nefer bulunuyordu. 

Ayrıca her kolda birer Bedevi kılavuz vardı. Sağda ve Solda birer piyade alayı, 

ortada büyük kısım ve topçular vardı. Bu düzenle yürüyüş Kanala kadar devam 

etti646.  

Hafir’den birkaç km. sonra Osmanlı-Mısır sınırı başlıyordu. İngilizler, Mısır 

sınırını tutmaya ve Türklerin çölde ilerlemesine engel olmaya çalışmamış, kuyuları 

tahrip ederek bütün çölü boşaltmışlar ve Kanala çekilmişlerdi. Bu strateji çok doğru 

bir karar idi. Çünkü çöl müdafaa edilemezdi ve doğal bir ölüm tuzağıydı. Çölü 

savunmak yerine, ondan engel olarak faydalanmak ve çölün bütün zorluklarını ve 

sıkıntılarını Türklere bırakmak en doğru taktikti647. Nitekim 1914 sonunda Maxwell 

“çöl bizim en büyük müttefikimizdir ve sonunda Türkleri mağlup edecektir” 

diyordu648. 

Ümmüşeyhan’da da bir bayrak, bir levha, bir fener, çadırlar, erzak ambarı, 

telgraf merkezi, menzil komutanı, ambar memuru, telgraf memuru vardı. Yalnız su 

yoktu. Kanal Seferi için çölde kurulan menzil noktalarının her birinde bu şeyler 

bulunuyordu649.   

Ariş Vadisi yağmur suyunun toplandığı bir yerdi. Daha önceden vadi 

kenarında bunlara nasıl ulaşılacağını gösteren işaretler konmuştu. Bu noktadan sonra 

su kollarıyla birliklerin su ihtiyaçları zorlaşacağı düşünülerek birliklerin hareketinden 

önce birer istihkâm müfrezesi tombazlarla ileri sürülerek konak noktası yakınlarında 

kuyu kazdırılarak ve tombazlar kumun içine gömülerek içleri su ile doldurulmuştu. 

                                                 
644 Kressenstein, a.g.e., s.55. 
645 Cemal Paşa, a.g.e., s.203. 
646 Muzaffer, a.g.m., s.18. 
647 Erden, Suriye Hatıraları, s.21-22; H.M. Sachar, The Emergence of the Middle East 1914-1924, 
The Penguin Press, London, 1970, p.40. 
648 W. T. Massey, The Desert Campaigns, New York, G. P. Putnam's Sons, 1918, p.21. Yazar savaş 
boyunca Daily Telegraph’ın muhabiri olarak Sina, Filistin ve Suriye’de bulunmuştur. 
649 Erden, Paris’ten …, s.92. 
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Böylece birlikler konak noktalarına gelmeden suyu hazırlanmış oluyordu650. Hilal 

menzil noktası da Ümmüşeyhan gibi susuz bir nokta idi651.  

Ordu Karargâhı 20 Ocak 1915 öğleden sonra İbin’e varmıştı. Sina çölünün 

merkezi olan bu yer birkaç çadırdan ibaretti. Ne kuyu, ne ağaç, hiçbir şey 

bulunmayan çorak, kurak ve çıplak bir nokta idi. Bütün özelliği Hafir-İsmailiye yönü 

üzerinde bulunmak, bir önceki ve bir sonraki menzil noktasından 30 km. uzaklıkta 

bulunmasından ibaretti. Buna rağmen önemli bir menzil noktasıydı. Erzak ambarı ve 

telgraf merkezinden başka bir cephane deposu vardı. İleri Menzil Müfettişliği 

karargâhı olmak İbin’in önemini artırıyordu. Menzil Müfettişi, Yüzbaşı Ali Rıza Bey 

(İkinci Dünya Savaşı sırasında MSB Korgeneral Ali Rıza Artunkal) idi. Menzil 

teşkilatı, kural olarak, orduların gerisinde bulunurken, Sefer Kuvvetinin büyük kısmı 

hareket etmeden önce, ordunun ilerisinde kurulmuş olduğu için ona İleri Menzil 

Müfettişliği denilmişti. İbin son telgraf merkeziydi. Kısmen İngiliz telgraf hattından 

faydalanılarak İbin’e kadar telgraf hattı yapılmış; fakat henüz daha ileriye 

uzatılamamıştı652.   

Yürüyüş sırasında istihkâm bölükleri beraberlerinde 5 köprücü takımı 

arabalarını ve 15 cm.lik ağır obüs bataryasını çölden geçirmek görevini almış 

olduklarından bütün çöl boyunca bu görevin zorluğu ile uğraşmışlardı. Birüssebi’den 

Kanala kadar çöl yolunun en önemli kumluk bölümü Ümmüşşeyhan ile İbin 

arasındaydı. Diğer kısımların % 70’i kum ve diğer kısmı sert arazi idi. Bu bölgeler 

tamamen kumluk olmadığı için özellikle tekerlekli kıtalar bundan sonra daha serbest 

hareket edebilmişlerdir. Kanala ulaşıncaya kadar her konak noktasında açılan 

kuyulardan 1,5–3 m.de su çıkarılmıştı. Bazı yerlerde bol bazı yerlerde de saatlerce 

bekleyerek doluyordu. Bu kuyuların suları bazı yerlerde acı veya tuzlu bazı yerlerde 

ise içilebilecek durumdaydı. 653.  

Cemal Paşanın İbin’de bulunurken Enver Paşaya çektiği bir telgrafta, 

Mudanya’dan gelmekte olan 8. Tümenin iaşe ve su sıkıntısından dolayı ancak Kanalı 

geçtikten sonra ileri sevk edileceğini, eldeki kuvvetin Allahın yardımı ile amaç için 

yeterli olduğunu, eğer sefer sırasında ölürse Enver Paşanın Kudüs’e gelerek seferi 
                                                 
650 Sorguncu, a.g.e., s.983. 
651 Erden, Paris’ten …, s.93-95. 
652 Erden, Paris’ten …, s.96-97. 
653 Sorguncu, a.g.m., s.982-983. 
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sonuçlandırmasını vasiyet ettiğini bildirmiştir. Enver Paşa ise cevaben, Allah’ın 

izniyle bu görevi başaracağına inandığını ve kendisini “Mısır Fatih-i sanisi” olarak 

selamlamaya geleceğini bildirmiştir654.  

21 Ocak 1915’te Hafir ile İbin arasındaki kollarda 20.000 kişi için toplam 12 

günlük peksimet, 8 günlük hurma ve 1 günlük arpa vardı655. Aynı tarihte birinci 

kademeye verilen direktife göre, öncelikli olarak mümkün olduğu kadar Kanala 

yakın bir yerde su üssü kurulacaktı. Kanalın doğusundan düşman atılacak ve 

düşmana keşif sahası bırakılmayacaktı. Demiryolu ve telgraf hatları tahrip edilecek 

ve isyan çıkarmak için Kanalın karşı yakasına gönüllü keşif kolları 

görevlendirilecekti. Kanal düşman gemilerine kapatılacaktı. Düşman kuvveti, 

bölümleri, mevzileri, ayrıntılı olarak keşif edilecek,  bu faaliyetler sırasında çatışma 

olsa da Kanalı geçmek için ciddi bir şekilde muharebeye girilmeyecekti656.  

21 Ocak tarihinde Cemal Paşanın Ortaçağdaki ordu komutanları gibi İngiliz 

komutanını er meydanına davet ettiği yolunda gazetelerde bir haber yer alıyordu. 

Ancak bu davetin gerçek olmasının mümkün olmadığını belirtmek gerekir. Haberde, 

bir İtalyan gazetecisinin gönderdiği habere göre, Cemal Paşa Maxwell’e bir mektup 

göndererek, Kanalın tarafsızlığını ve geçiş serbestîsini ihlal etmemek amacıyla 

İngiliz kumandanını ya Sina yarımadasında ya da Mısır içinde savaşa davet etmiştir. 

Maxwell buna henüz bir cevap vermemiştir657.   

23 Ocak’ta Birinci Habra’da bulunan Kolordudan alınan 22 Ocak tarihli 

raporda, sefer kuvvetinin gayet iyi durumda olduğu, yürüyüş sırasında kayıpların yok 

denecek kadar az olduğu, önemli bir hastalık çıkmadığı, su ve yiyecek konusunda 

sıkıntı olmadığı, 24 Ocak’ta İkinci Habra’ya varacağı, buranın ve 8 km. güney 

doğusundaki Harabi’de epey su olduğu, bu noktalarda bir erzak ambarı, bir cephane 

deposu, 22. seyyar hastane tarafından bir hastane ve bir sıhhiye deposu kurulacağı, 

bir müfrezenin Mahdes’i işgal edeceği, başka bir müfrezenin (Güney Müfrezesi) de 

Tosum’un takriben 16 km. doğusunda bir noktayı işgal edeceği, Mahdes’te müfreze 

                                                 
654 Erden, Suriye Hatıraları,, s.29. 
655 Erden, Suriye Hatıraları,, s.24; Behçet, a.g.m., 13. 
656 Muzaffer, a.g.m., s.18. 
657 Tanin, 8 Kanunusani 1330, No.2188; Tasviriefkar, 10 Kanunusani 1330, No.1339. 
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için yeterli miktarda su olduğu, Güney Müfrezesinin suyunun kollarla sağlanacağı 

bildiriliyordu658.  

21 Ocak’ta Kolorduya yalnız başına bir saldırı ile Kanal Seferini tehlikeye 

düşürmemek için asıl saldırıyı yapmadan evvel 10. Tümenin büyük kısmının 

gelmesinin beklenmesi, 10. Tümenin bir piyade alayı ve bir topçu taburundan oluşan 

birinci kademesinin 20 Ocak’ta Birüssebi’den hareket ettiği, bu kademenin 31 Ocak, 

son kademenin 4 Şubat’a kadar Kanalın önüne gelebileceği ve böylece genel 

saldırıya katılabilecekleri, bununla beraber eğer İngilizlerin İsmailiye’deki kuvvet ve 

savunması umulandan daha zayıf olduğu anlaşılır, beklenmeyen uygun şartlar doğar 

ve başarı kesin ise 10. Tümeni beklemeden saldırıya geçme yetkisi verildiği 

bildiriliyordu659.  

Ordu İbin’den Hicaz Sefer Komutanlığına da, Süveyş ile Küçük Acı Göl 

arasında Kanalı geçmek ve Kanalı kapatarak Süveyş’i işgal etmek, aynı zamanda, 

Ordunun Sol kanadını korumak, kendisine mümkün olduğu kadar İngiliz kuvveti 

çekmek, Mısır’da ihtilal çıkarmak ve Süveyş’e gelen demiryolu ve telgraf hatlarını 

tahrip etmek üzere Mısır’a adamlar göndermeye çalışmak, Süveyş’i ele geçirdikten 

sonra eğer henüz İsmailiye zapt edilmemişse Kahire yönünde etkili keşif ve gösteriş 

harekâtı yapmakla beraber büyük kısmıyla İsmailiye yönünde ilerleme emri 

vermişti660.  

Sağ Kol Komutanı Binbaşı Rıfat ile geçinemediğinden dolayı geçici olarak 

doğrudan doğruya Ordu Kumandanlığına bağlanması uygun görülen Urban 

Komutanı Binbaşı Mümtaz’a da Kantara dâhil kuzey ve güneyinde Kanal boyunca 

düşmanı keşif ve devamlı taciz etmesi, adamlarından bazılarını geceleyin Kanalın 

batı kıyısına göndererek demiryolunun tahribine çalışması, Kanalın fenerlerini tahrip 

etmesi, Kanalın batı kıyısına gönderilecek mücahitlerle Türk Ordusunun Kanala 

geldiğini Bedevilere haber vererek ihtilale teşvik etmesi, topçusunun zamanından 

önce ateş açmaması, Sağ Kol geldiği zaman birlikte hareket etmesi, Kanal 

geçilinceye kadar Sağ Kol Komutanının tüm emirlerini yerine getirmesi, saldırının 

başarılı olması için gerekirse tüm müfrezeyi feda etmekten çekinmemesi, Port Sait 

                                                 
658 Erden, Paris’ten ..., s.100-102; … Sina-Filistin Cephesi …, s.196; Muzaffer, a.g.m., s.19 
659 Erden, Paris’ten ..., s.103-104. … Sina-Filistin Cephesi …, s. 193-194. 
660 Muzaffer, a.g.m., s.19; … Sina-Filistin Cephesi …, s.196-197. 
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yönünde keşifler yapması, demiryolunu önemli ölçüde tahrip etmesi, Salihiye-

Zagazig yönünde ve demiryolu boyunca ilerleyerek bu demiryolunu da önemli 

ölçüde tahrip etmesi, Türk Ordusunun bir kurtarıcı olarak geldiğini vurgulayarak 

Müslümanların güvenini kazanması için ahalinin can, mal ve haklarına en küçük bir 

tecavüze meydan vermemesi, tersine, İngilizlere ait her şeyi tahrip ve yok etmesi, 

yalnız İngiliz esir ve yaralılara hiçbir kötülük yapmaması emri verilmişti661.  

10. Tümen kıtalarının arka arkaya İbin’e gelişleri üzerine arpa ve su ihtiyacı 

sıkıntısı başladı. Bunun üzerine 10. Tümene 26 Ocak akşamı saat 20.00’den itibaren 

Hafir’den İbin’e hiçbir kıtaatın yürümemesi, piyade, topçu, cephane kollarının 

yollanması, Tümen Karargâhının hemen Kanala gelmesi emredildi662. Ordu 

Karargâhı geri işleri yol koymak için 2 gün İbin’de kaldıktan sonra ileri doğru 

harekete geçebildi. Bu sırada İbin ambarlarında her iki kademenin ancak 7–8 günlük 

çöl yiyeceği kalmıştı663.  

Cefcafe’den 23 Ocak’ta yol çıkan VIII. Kolordu 10 km. sonra bir kolu II. 

Habra’ya, diğer bir kol da Harabi’ye ayrıldı.  Mahdes’e de bir müfreze gönderildi. 

Görevi; Mahdes’te dayanak noktası ve tahkimat yapmak, el-Ferdan ile Birifevvare 

arasında keşif yapmak, geceleri Kanal kenarında pusular kurarak düşman gemilerine 

ateş açmak, ana saldırı günü el-Ferdan ile İsmailiye arasına saldırarak düşmanın 

büyük kuvvetlerini kendisine çekmekti664.  Bu sırada Kolordunun ileri müfrezesi ise 

Kanala yaklaşık olarak 15. km. uzaklıktaki Cemal Paşa ve Mahdes mevkilerine 

ulaşırken Sağ Kol Kantara karşısına, Sol Kol da Süveyş karşısına ulaşmış 

bulunuyordu665.  

26 Ocak 1915’te Cemal Paşa Başkomutanlık Vekâletine, bu tarihte Ordu 

Karargâhıyla beraber İbin’den Kanala hareket edeceğini, son telgraf noktasının 

İbin’de olduğunu, Kanal ile İbin arasında haberleşmenin hecinsüvar muhabere 

postalarıyla yapılacağını, 10. Tümenin 1/3 İbin’i geçtiğini, bu kuvvetin 29 Ocak 

1915’te Kanala ulaşacağını bildiriyordu666.  

                                                 
661 … Sina-Filistin Cephesi …, s.197-198; Muzaffer, a.g.m., s.19. 
662 … Sina-Filistin Cephesi …, s.198; Çelik, a.g.e., s.117.. 
663 Muzaffer, a.g.m., s.18. 
664 Muzaffer, a.g.m., s.20 
665 Çelik, a.g.e., s.117. 
666 Çelik, a.g.e., s. 119; Erden, Paris’ten ..., s.106. 
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Ordu Karargâhı İbin’den 26 Ocak 1915’te hareket etmiş ve 3 saat sonra 

Birihamme’ye ulaşmıştır. Buradaki iki kuyuya tulumba konmuştu. Merkez kolunun 

ileri müfrezesi tarafından birkaç metre derinlikte uzun ve geniş hendekler açılmış ve 

bu hendeklerde azar azar su birikmişti. Birihamme’de kısa bir moladan sonra gece 

yarısından önce Birinci Habra’ya varılmıştır. Burası yumuşak kum tepeleri arasında 

bir kuyu noktasıydı. Burada da suyu biriktirmek için derin ve uzun hendekler açılmış 

ve bunların içinde epey su toplanmıştı. Karargâh birkaç saat uyuduktan sonra 

karanlıkta yürüyüşe geçmiş ama yolunu kaybetmiş ve dönüp dolaşıp aynı yere 

gelmişti. Ortalık aydınlanınca develerin izi bulunup ancak Cefcafe’ye yola 

çıkılabilmiştir. 27 Ocak1915’te öğleyin Cefcafe’ye ulaşılmıştır. Burası da İbin gibi 

susuz bir yerdi. Cefcafe Menzil Noktası yazılı bir tabela, bu tabelanın yanında bir 

bayrak ve bir kırmızı fener vardı. Kıtalar ve kollar bu çöl menzil noktalarına varınca, 

30 km mesafe yürümüş, dinlenmeye yemek yani peksimet ve hurma yemeye hak 

kazanmış oluyordu. Kurmay subaylar da harita üzerinde bir sonraki gün 30 km. 

üzerinde çalışırlardı667. Birihamme ile İkinci Habra’da birkaç istihkâm bölüğü ile 

birlikte buraya gönderilen Alman Adolf Fischer su çıkarmayı başarmıştı. Fischer 

birkaç m. derinlikte uzun hendekler açtırmış ve yeterli miktarda su birikmesini 

sağlamış, su dağıtımını kolaylaştırmak için çeşitli su alma yerlerinde köprücü 

takımının demir tombazlarını koydurtmuş ve kıtaların gelmesinden önce su 

doldurtmuştu668. 

Burada İkinci Habra’da bulunan VIII. Kolordudan cevap gelmiştir. Cevapta 

şu hususlara değiniliyordu: Kanal saldırısının ne zaman yapılacağı daha çok suya 

bağlıdır.  Suyu kullanma konusunda ekonomik davranılsa da su ihtiyacı çok fazladır. 

İkinci Habra ve Harabi’deki su hızla azalmaktadır. Mümkün olduğu kadar daha 

ileride su bulmaya çalışılmaktadır. Fakat bunda başarısız olunursa su ihtiyacından 

dolayı, 10. Tümenin ulaşmasından önce saldırı mecburiyeti doğacaktır. Güney grubu 

için Tosum’un yaklaşık 16 km. doğusunda bir yer seçilmiş ve buraya Cemal Paşa 

Tepesi adı verilmiştir. İkinci Habra ile Cemal Paşa Tepesi arasındaki yoldan 

topçunun geçmesi çok zordur. Saldırının Ferdan-İsmailiye yönüne yapılması halinde 

ağır topçunun ve köprücü takımlarının Cemal Paşa’dan Birülmaktel’e getirilmesi 

                                                 
667 Erden, Paris’ten …, s.106-107. 
668 Kressenstein, a.g.e., s.55. 
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lazımdır. Hâlbuki Cemal Paşa Tepesiyle Birülmaktel arasındaki arazi ağır topçunun 

geçişi için imkânsızdır. Yaklaşık 30/31 Ocak gecesi ileri kıtaat Kanala doğru 7–8 

km.ye kadar sürülerek tahkimat yapılacak ve bunların himayesi altında ağır topçu ile 

köprücü takımları ileriye alınacaklardır. Yaklaşık 2–3 gün sonra da askerler Kanala 

4.000 m.ye kadar yaklaştırılacaktır. Su meselesi 10. Fırkanın ilk kademesinin 

gelmesine kadar beklemeye izin verebilecektir. Böylece saldırının bu kademe ile 

birlikte yapılabileceği ümit edilmektedir. Bir düşman uçağı Birülmaktel civarında bir 

deve koluna bomba atmıştır. Bir deve ölmüş, iki er ağır bir şekilde yaralanmıştır. Bir 

düşman uçağı da bu akşam bir bomba Harabi’ye, iki bomba da İkinci Habra’ya atmış 

ise de hiçbir etki yapmamıştır669.   

Kolordu bundan evvelki raporunda her iki kademeye yetecek bol su 

bulunduğunu yazdığı halde bu raporunda su sorununu öne sürerek saldırıyı yalnız 

yapmak teklifinde bulunmuştur670.  

27 Ocak 1915’te Cefcafe’den Kolorduya gönderilen emirde şu hususlar 

emredilmişti: 10. Tümenin 2 piyade taburu ve 2 bataryası 27 Ocak akşamı 

Cefcafe’ye gelecektir. Geri kalan 3 gün içinde 24 saatlik ara ile ayrıca 4 tabur piyade, 

bir makineli tüfek bölüğü de gelecektir. Böylece, 10. Tümenin büyük kısmı 31 

Ocak’tan itibaren Kanalın bir günlük mesafesine varmış ve genel ihtiyat olarak elde 

hazır bulunmuş olacaktır. O zamana kadar, geçit harekâtı için her türlü tedbir alınmış 

ve hazırlıklar yapılmış olmalıdır. Kanal önünde müsait haller ve şartlar çıktığı 

takdirde fırsatı kaçırmamak için, 10. Tümenin gelmesini beklemeyerek Kolordu 

tarafından geçit hareketinin daha önce yapılabileceği hakkında İbin’den gönderilen 

yetki yürürlüktedir671. Kolordu bu açık çeke rağmen tek başına Kanala karşı hücuma 

geçmemiştir. Öyle görünüyor ki, ya gücünü yetersiz bulmuş ya da hücumdan 

doğacak sonuçlara katlanmayı göze alamamıştır. 

Ordu Karargâhı 28 Ocak öğleden evvel İkinci Habra’ya gelmişti. Burası 

kum dalgalarından oluşan bir yerdi. Yağan yağmurlardan oluşan ve küçük bir göl 

denilebilecek büyük bir su birikintisi vardı. Kolordu düzeni sağlamak için, yerleşimi 

                                                 
669 Erden, Paris’ten ..., s.107-109; … Sina-Filistin Cephesi …, s.198-200; Çelik, a.g.e., 119-120; 
Muzaffer, a.g.m., s.20-21. Hiç uçak görmeyen birliklerde biraz panik olmuş ama atılan bombaların 
kumun içinde etkisiz kalmaları ve az zarar vermeleri bunu geçiştirmişti. Kressenstein, a.g.e., s.56.  
670 Muzaffer, a.g.m., s.21. 
671 … Sina-Filistin Cephesi …, s.200; Muzaffer, a.g.m., s.21. 
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gölün biraz uzağında kurdurmuş ve su dağıtımını da sıkı tedbirlere bağlamıştı. Göl 

süngülü nöbetçilerle çevrilmiş, resmi emir ve müsaade olmadan ne komutan, ne er 

kimsenin bir damla su alması yasak edilmiş; su dağıtımını denetlemek ve 

düzenlemek üzere suyun kenarında bir büro kurulmuş ve Binbaşı Sadullah Bey 

(Muğla eski milletvekili Sadullah Günay) şef tayin edilmişti. Her birliğin su hakkı 

hesap ediliyor ve o kadar kabın doldurulmasına izin veriliyordu. At, katır, öküz ve 

mandalar her gün su içiyorlardı. Fakat sayısı çok olan develerin her gün su içmeleri 

yasaktı. Gece gündüz çalışan develer buradaki sudan bir damla bile tatmadan yine 

hareket ediyorlardı. Kurmay Başkanı el yıkamanın yasak olduğunu ilan etmişti. Bu 

ihtar gereksizdi, çünkü 24 saatte bir mataradan ibaret olan su hakkı ancak içmeye 

yetiyordu. Kanal bölgesine varmış olan Sefer Kuvveti su ve erzak bakımından zor bir 

durumdaydı. Mevcut deve kolları Birüssebi’den erzak, İkinci Habra ve Harabi’den su 

taşımaya yeterli değildi. Hele, İkinci Habra ve Harabi’deki su biterse ne olacaktı? 

Kanal önünde ve İkinci Habra ile Kanal arasında su yoktu. Sefer Kuvveti Kanalın 

önünde birkaç günden fazla kalamazdı. Geri dönmek de söz konusu olamazdı. Sefer 

Kuvvetinin bu hali Cebel-i Tarık boğazını geçtikten sonra gemileri yakılan Arap 

ordusunun halinden daha nazikti ve yapılacak tek şey vardı: Kanala hücum672. Kanal 

harekâtı sırasında Hoyze’de (?) aşiret kuvvetlerine propaganda amaçlı olarak 

dağıtılan beyannamedeki ifadeler de Arap ordusu komutanı Tarık bin Ziyad’ın 

askerlerine yaptığı söylevle büyük bir benzerlik göstermektedir. “Mücahidîn 

arkamızda sonsuz bir çöl, önümüzde korkak bir düşman, onun arkasında bize 

muntazır zengin bir Mısır. Geriye kaçarsanız ölüm muhakkak fakat faidesiz bir ölüm. 

Her manasıyla Cennet ileride. Öyle ise din düşmanlarına hücum, Allah bizimledir. 

Zafer bizimdir.”673 Kanala hücum öncesinde alaylarda bulunan vaizler de zafer ile 

Cennetin ileride bulunduğunu, kaçanları Cehennem ateşi beklediğini telkin 

etmişlerdi674. 

                                                 
672 Erden, Paris’ten ..., s.110-112. 
673 Sadık Sarısaman, Birinci Dünya Savaşı’nda Türk Cephelerinde Beyannamelerle Psikolojik 
Harp, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1999, s.22. 
674 Mısır Seferi, s.31. 
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İkinci Habra ve Harabi’deki su kaynakları olmasaydı 150 km. gerideki 

Birihasana kuyularından su taşımak gerekecekti ve bunun için yeterli araç da 

yoktu675.  

İkinci Habra’da Ordu Komutanı Orduya bir beyanname yayınlamıştı. 

Beyannamede, durumun ciddiliği ve vehameti açıklandıktan sonra, su, kurtuluş ve 

zaferin Kanalın karşı yakasında; susuzluk, açlık ve ölümün geride kalan çölde 

olduğu, şehit olacak subayların ailelerine üst rütbeden şehit maaşı yanında ayrıca 

nakdî tazminat verileceği, şehit olacak erlerin ailelerine ve çocuklarına –Mısır 

fethedilince- tarla ve arazi verileceği, ilerlemekte tereddüt edecek herkesi bir derece 

üstü olan kişinin derhal vurmaya yetkili ve mecbur olduğu anlatılıyordu676.  

İngilizlerin Kanal savunması için hazırlıkları hakkında çok az bir bilgiye 

sahip olunduğu gibi güvenilir de değildi. Bunun için, Kress yanında Alman Yüzbaşı 

Gerlach ve 2 Türk subayı olduğu halde Kanala keşif yapmaya gitmişti. Kanala 

ulaştıktan sonra karşı yakadaki İngilizlerin ateşine maruz kalmışlardı. Yapılan 

keşifte, İngilizlerin Kanalı batıdan savunmaya karar verdikleri, sadece İsmailiye, 

Tusum ve Serapyum civarında Kanalın doğu yakasında küçük bir köprübaşı 

oluşturdukları görüldü. Timsah ve Acı göllerde savaş gemileri vardı. Kanalın 

batısında paralel demiryolu vardı. Geceleyin ağır obüslerden birkaçını ileri sürerek 

sabahleyin Kanaldan geçen büyük nakliye gemilerini ateş altına almak çok cazip bir 

hareket olacaktı. Kanalda yavaş hareket eden bu gemiler iyi bir hedef oluştururdu. 

Fakat obüslerin menzili 6.000 m.den fazla olmadığı için kaybedilmesi tehlikesi de 

vardı. Ayrıca böyle bir girişimle İngilizlerin dikkatlerini çekmekten sakınmak 

gerekiyordu677.  

Kanala kadar yürüyüşler gece yapıldı. Sebebi, düşman uçaklarının keşfinden 

kurtulmak, gündüzleri çok sıcak olduğu için insanların ve hayvanların su ihtiyacını 

azaltmak, geceleri çok soğuk olduğu için uyuyamayacak olan subay ve erlere gündüz 

dinlenme imkânı vermekti. Sefer Kuvvetinin bütün subay ve erleri açıkta yatmıştı. 

Subay ve erler Hafir’de verilen sıcak çorba hariç çöl erzakı ile yetinmişti. 

                                                 
675 Behçet, a.g.e., s.14. 
676 Erden, Paris’ten ..., s.113; İngilizlerin eline de geçen aynı beyanname için bkz. C. Guy Powles, 
The New Zealanders in Sinai and Palestine, Antony Rowe Ltd, Eastbourne, 1922, p.39. 
677 Kressenstein, a.g.e., s.57. 
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Su kolları için hareket cetvelleri düzenlenmiş, hangi kolların hangi günlerde 

boşaltılacakları, tekrar su almak için nerelere gidecekleri, ne zaman geri dönecekleri 

inceden inceye tespit edilmiş ve bu kollardan büyük yürüyüş kudreti istenmişti. Ama 

bu ince hesaplar pratikte uygulanamadı. Çünkü tenekelerin bir kısmı delinmiş; bir 

kısmının kapakları iyi kapanmamış veya yürüyüş esnasında sarsıntıdan gevşemiş 

olduğundan sular sızmış, yeni tulumlardaki sular kokmuş ve içilmez hale gelmişti. 

Bundan dolayı su kollarının getirdikleri standart su yükü az olmuştur. Yeni 

tulumlardaki sular kokmuş ve içilmez bir hale gelmişti. Tenekelerin birçokları sıkı 

emirlere rağmen iyi temizlenmediği için sular gaz kokmuştu. Yine de yeterli su kabı 

sayesinde ciddi bir su sıkıntısı çekilmemişti. Fakat bu, Sefer Kuvvetinin su 

konusunda zahmet çekmedikleri anlamına gelmemelidir678.  

Sahra toplarının, özellikle 6–8 kuvvetli manda koşulmuş olan ağır obüslerin 

kumluk alanları geçmesinde tekerlek tabanları çok işe yaramıştır. Vadiler ve kumluk 

alanları geçerken yardım etmek için topçu birliklerine piyadeler ayrılmıştı. 

Hayvanların topları çekemedikleri yerlerde erler onların yardımına yetişmişti. 

Şam’daki demiryolu atölyelerinde, top tekerlekleri üstüne takılıp çıkarılabilen 

yaklaşık 35 cm. genişliğinde tekerlek tabanları hazırlanmıştı. Bu tabanlar develer 

tarafından taşınıyor ve yalnız geçilmesi güç olan yerlerde tekerleklere takılıyordu. Bu 

sayede tekerleklerin kuma gömülmesine engel olduklarından çok işe yaramışlardı. 

Tombaz arabalarına altışar çift öküz koşulmuş ve istihkâm askeri halatlarla çekerek 

yardım etmişlerdir679.  

Çölde yürüyüş sırasında Bedevi Arap kılavuzların yol göstermeleri ile 

ilerleme sağlanıyordu. Çölde küçük kum tepeleri rüzgârdan kayıp oluyor, arazi 

dümdüz bir hale geliyordu. Bazen kılavuzlar yollarını şaşırıyorlarsa da yıldızlar 

aracılığıyla yönler bulunabilmişti680.  

Erden’e göre, öncü kademenin yanında götürdüğü koyun sürüsü ile çölde et 

yiyebileceğini sanmıştı. Koyunlar gündüz sıcaktan, gece soğuktan, gıdasızlıktan ve 

susuzluktan ölmüştü. Gerideki birliklere haber verilmiş; onlar da koyunlarını 

                                                 
678 Kressenstein, a.g.e., s.54-55; Erden, Paris’ten ..., s.123-125. 
679 Kressenstein, a.g.e., s.54-55; Erden, Paris’ten ..., 43. 
680 Münim Mustafa, a.g.e., s.25.  
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Birüssebi’de bırakmışlardır681. Ama arkadan gelen 10. Tümen birlikleri yanlarında 

hayvan sürüleri ile çölde çalı çırpılarla yemek pişirme olanağını bulmuş ve sıcak 

yemek sağlayabilmişti682.  

Ordu Kanal önüne vardığı zaman çöldeki iletişim ağı şöyleydi: Gazze-Elariş-

Birülabd-Katya’ya kadar olan telgraf hattı tamir edilerek telgraf iletişimi kurulmuştu. 

Birüssebi-Hafir-Ümmüşeyhan-Hilal ve İbin’e kadar telgraf çekilmiş, İbin ile Birinci 

Habra arasında telefon, Birihamme-Birinci Habra-İkinci Habra arasında ise pırıldak 

irtibatı kurulmuş ancak pırıldak irtibatı işleyememiş, yerine hecinsüvar irtibat 

postaları kullanılmıştı. Ancak, Hilal’le İbin arasındaki kısım için kablolar yere 

serilmiş ve bundan dolayı muhabere emin ve çabuk bir şekilde işleyememişti. Her 

erzak ve su devesinin üzerine birer ikişer telgraf direği koyarak taşıtmak suretiyle 

telgraf hattı çekilmesine çalışılmış; fakat bu biçimde yapılan telgraf hattı ancak 

seferden sonra Birinci Habra’ya ulaştırılabilmişti. Bu bakımdan birlikler Kanala 

yaklaştıkça Kanal kollarıyla ve geri ile muhabere yalnız hecinsüvarlarla sağlanmış, 

telefon irtibatı ise ancak Cemal Paşa Tepesiyle İkinci Habra arasında 

işleyebilmişti683.  

Cemal Paşa Kanala yürüyüş sırasında Eşref Beye gönderdiği mektupta, 

“…İslam âleminin kurtuluşu Kanalı geçmemizle alakalıdır. Bu sebeple azami gayret 

göstermeye karar verdim. Cesur adamlar Kanaldan geri dönmeyi unutmalıdır. 

Umumi emrim şudur. Kanalı geçmeli, ondan sonra İngiliz ordusunu bozguna 

uğratmak için (Kanala) azami zarar vermeliyiz” demekteydi684.  

Türk ordusu güçlü ve iyi bir ruha sahip olmasaydı böyle bir başarı ve böyle 

bir yürüyüş yapmak imkânsızdı. Mısırlı bir gencin hatıra defterinde bu yürüyüş günü 

gününe kaydedilmişti. O, İstanbul’da gönüllü olarak orduya yazılmış, 73. Alay ile 

birlikte yürümüş ve Kanal’da hayatını kaybetmişti. Ailesine bıraktığı mektupta, 

bilerek ölüme gittiğini yazmıştı. Ülkesini İngilizlerin elinden kurtarmak için büyük 

bir istekle orduya katılmıştı. Kudüs’ü geçtikten sonra çetin sınav başlamış, çamur ve 

su içinde uyumak zorunda kalmışlardı. “En sefil adamların hayal edilemez zorluğu” 

diye yazmıştı. Hatta Birüssebi’den önce şişmiş ayaklarla taşlar üzerinde ağır bir 
                                                 
681 Erden, Paris’ten ..., s.126. 
682 Behçet, a.g.m, s.14; Muzaffer, a.g.m.,  s.36. 
683 … Sina-Filistin Cephesi …, s.191-192; Behçet, a.g.m.,  s.15; Erden, Paris’ten …, s.174-175. 
684 Stoddard, a.g.e., s.105. 
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yürüyüş yapmışlardı. 18 Ocak’ta el-Ariş’i geçtikten sonraki gün yürüyüş durduğu 

zaman 73. Alay öyle yıpranmıştı ki, suyun bulunduğu yere ulaşmak için daha 4 saat 

gitmeleri gerekiyordu. Askerler susuzluktan kıvranıyordu. Suya sabah ulaşabildiler 

ve bu arada topların taşınmasına da yardım ettiler. Bu yürüyüşte yararlanılan su 

daima hafif tuzlu idi. Günlüğe göre, bir sonraki akşama kadar askerler susuzluktan 

güçsüz bir hale geliyordu. Gece yarısı başlayan bir yürüyüşten sonra daha önce 

tatmış oldukları sudan daha saf bir suya ulaşmışlardı. 22 Ocak’ta verilen istirahattan 

memnun oldular. Kanala 50 km. kadar yaklaştıklarında askerler artık İsmailiye’deki 

uçakların menzilindeydi ve çölün bodur çalılarını kesmeleri ve altında görülmeden 

uyuyabilmeleri için korunak yapmaları emredildi. 2 gün sonra 26 Ocak’ta bir İngiliz 

uçağı onları orada bulmuştu685. Yine Kanal hücumunda şehit düşen bir Türk 

subayının üzerinde bulunan bir mektupta “Yürüyüşümüz esnasında mezâhim ve 

müşkilâta maruz kalmadığımızı söylemek yalandır. Fakat her şeyin fevkinde 

müntâzım olan teşkilatımız sayesinde her bir mezâhim ve müşkilâtı iktihâm ettik. 

Yarın Kanalın karşısında Kahire’ye doğru yürüyeceğiz” ifadeleri yer alıyordu686. 

28 Ocak 1915’te VIII. Kolordunun tüm kolları Kanal önünde, 10. Tümenin 

öncü kademesini oluşturan bir piyade alayı ve bir topçu taburu I. Habra’ya gelmişti. 

Hicaz Sefer Kuvveti Maan-Nahil yolunu takiben 22 Ocak 1915’te harekete başlamış 

ve ilk kademesiyle 31 Ocak 1915’te Nahl’a ulaşmıştı. Kanal hücumuna 10. Tümenin 

ancak 2 piyade alayı ve bir sahra topçu taburu katılabilecekti. Hicaz Sefer Kuvveti 

ise hiç katılamayacaktı. Bu kuvvetin Kanal önünde toplanması ancak 7 Şubat 

1915’ten itibaren mümkün olabilecekti. Hâlbuki o zaman kadar beklemeye yiyecek 

ve su durumu asla uygun değildi. Bunun için Hicaz’dan getirtilen bu kuvvetin 

hücuma katılmasından vazgeçmek gerekiyordu687.  

 

 

 

 
                                                 
685 C.E.W. Bean, The Story of Anzak From The Outbreak of War To The End of The First Phase 
of The Gallipoli Campaign, Sydney, Angus & Robertson Ltd., 1941, p.151-152. 
686 Mısır Seferi, s.31. 
687 Erden, Paris’ten ..., s.109; Erden, Suriye Hatıraları, s.6; Çelik, a.g.e., s.120 
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2.14. İngilizlerin Kanalı Savunma Tedbirleri 

2.14.1. Temelleri: 
İngilizlerin 1882’de Mısır’a yerleştikten sonra burayı ellerinde tutmak için 

Büyük Güçlere karşı büyük mücadeleler vermişti. Mısır’ı elde tutmak için politik 

mücadele yanında, buraya karşı yönelebilecek askerî bir tehdide karşı da duyarlı 

davranmış, bu konuda sürekli uyanık kalmış ve Mısır’ın herhangi bir güç veya 

birlikte hareket edecek güçler tarafından muhtemel istilası hakkında kafa 

yormuşlardır. Bu konudaki en büyük tehdit sömürge yarışı içinde bulunduğu Fransa 

ile Hindistan’a inmek isteyen Rusya olmuştur. Başlangıçta Mısır’ı savunma planları 

bu iki devlete karşı yapılmıştı. Daha sonra tehdit kapsamına Osmanlı Devleti de 

alınmıştır.   

İngiliz Donanma İstihbaratı yöneticileri 1895’te Boğazlardan sonra Doğu 

Akdeniz’e ve Kanala yönelik Rus tehdidine dikkat çekmişlerdi. Daha sonra yazılan 

bir raporda da, Rusya ile (ve dolayısıyla Fransa ile) yapılacak bir savaşta, Rusya, 

Boğazlardaki üstünlüğü sayesinde, Fransızların Toulon’da konuşlanan filosuyla 

birlikte hareket edecek bir filoyu doğu Akdeniz’e göndermeyi başardığında, 

İngiltere’nin Kanalı açık tutması veya bu yolla Hindistan ile iletişim sağlaması 

mümkün olmayacağı belirtilmekteydi688.  

1898 Faşoda olayı ile zirvesine ulaşan Nil üzerinde İngiliz-Fransız rekabeti 

Fransızların burayı boşaltması ile sona ermişti. Bu rekabet İngiltere’nin Mısır’ın 

savunması sorununa dikkatini çevirmesine neden olmuştu. 1901’de bir savaş halinde 

Fransa ve Rusya’nın Mısır’a karşı ortaklaşa bir harekâtı tartışıldı. Fransızların 

karadan Trablusgarp üzerinden ya da Rusya’nın –Osmanlı onayı olsun veya olmasın- 

Suriye ve Sina üzerinden Mısır’a saldırısı ihtimali, Sina çölünü geçmenin güçlükleri 

ve Kraliyet Donanmasının sahil yoluna hâkim olması ve karadan ilerlemenin 

imkânsızlığı görüşleri nedeniyle İngiliz Harbiye Nezaretince dikkate alınmadı. 

Üretilen başka bir senaryo, büyük bir deniz kuvvetinin Mısır’ın Akdeniz limanlarına 

çıkarma yapması ihtimali oldu. Bu da, İngilizlerin deniz üstünlüğü nedeniyle 

olanaksız görüldü. Yine de, İngilizler 5.000 kişilik hırslı bir kuvvetin İskenderiye’ye 

yürüyebileceği veya görünüşte masum bir seyahat sırasında Kahire’ye yürümek 

                                                 
688 Macfie, a.g.e., s.123-124. 
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amacıyla Kanala gemilerle asker çıkarılabileceği ihtimalini göz önünde tuttular. 

1904’te Fransa ile 1907’de de Rusya ile ittifak anlaşması yapılması İmparatorluğun 

savunması için önemli olan Mısır’ı bu iki devlete karşı güvenceye almıştı. Geriye 

Osmanlı Devleti’nden yani doğudan gelecek tehlike kalıyordu. İngiliz Harbiye 

Nezareti ve Committee of Imperial Defence (CID)689 (İmparatorluk Savunma 

Komitesi) Kanalın buna karşı uygun bir coğrafi engel ve bir tampon oluşturduğuna, 

bölgenin coğrafi özelliklerinin 2.000 deveyle 5.000 kişilik bir kuvvetin tehdidinden 

Mısır’ı koruduğuna inanıyordu690. 

Akabe meselesi sırasında bir aralık Osmanlı Mısır Yüksek Komiseri Gazi 

Ahmed Muhtar Paşa Saraya bir mektup göndererek Suriye üzerinden yeterli bir 

kuvvetle Mısır’a ilerlemeyi tavsiye ile başarının kesin olduğunu ve İngilizlerin 

Mısır’dan atılabileceğini anlatmıştı691. Buna II. Abdülhamid’in kesinlikle 

yanaşmadığını tahmin etmek zor değildir. Zaten böyle bir girişimi o dönemdeki zayıf 

bir Osmanlı Devleti’nin üstlenmesi de imkânsızdı. Bunun için İngiltere karşıtı Batılı 

bir devlet veya devletlerle birlikte hareket etmesi gerekirdi ki o dönemde böyle bir 

ortaklığa uygun ortam da görünmüyordu. 

Mısır’ı doğudan savunma düşüncesinin bir sonucu olarak Mısır’daki Askerî 

İstihbarat Müdürü’nün emriyle Ocak 1906’da W.J. Bramly Refah-Akabe sınırı 

boyunca Bedevi ajanlar ağı kurdu. Bu ajanların bazıları ana noktalara özellikle su 

kuyularının çevresine yerleştirildi. Sina’nın doğusundan batıya doğru ana rotalardan 

giden herhangi bir güç bu su kuyularını kullanmak zorunda kalacaktı. Bir kısım 

ajanlar da güney Filistin, Akabe, Gazze hatta Maan’daki kavşak noktalarına 

gönderildi692. Daha önce görüldüğü gibi, Bramley’in bu çabaları Akabe Meselesinin 

tırmanmasına yardım eden faktörlerden biri olmuştu. 

Akabe krizi boyunca İngilizler Osmanlıların Sina’da iddia ettikleri kısmı elde 

etmelerine izin verilmesi halinde Suriye kıyılarından Kanala doğru bir demiryolu 

inşa edebilecekleri ihtimalini göz önünde tuttular. Bu sırada Hicaz demiryolu inşası 

                                                 
689 Committee of Imperial Defence 1902’de kurulmuştu.  Başbakandan başka Dışişleri ve Harbiye 
Nezareti, Maliye Bakanı, Donanma I. Komutanı, Donanma İstihbarat Müdürü, Askerî Operasyonlar 
Müdürü, genellikle Başbakan istediği zaman da Hindistan ve Koloniler Müsteşarı, karacı, denizci ve 
sivil uzmanlar bulunurdu. Khalidi, a.g.e., p.55. 
690 Yigal, a.g.e., p.2; Wavell, a.g.e., p.5. 
691 Tahsin Paşa, a.g.e., s.62. 
692 Yigal, a.g.e., p.7. 
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Akabe’nin doğusundaki Müdevvere’ye ulaşmıştı.  Buradan Akabe’ye bir şube inşası 

İngilizleri Türklerin büyük bir kuvveti Sina’ya yığabileceği konusunda endişelere 

sevk etmişti. İngilizler Hicaz demiryolunun inşasından önce sınıra asker yığmanın 

Türkler için çok zor olacağına inanıyordu. Türk askeri Şam’dan başlayarak yolsuz ve 

susuz arazi boyunca kuzeyde Refah’a ve güneyde Akabe’ye yürümek zorundaydı. 

Uzaklık yaklaşık 400–500 km. idi. Şimdi ise, Hicaz demiryolu inşası ve şube hattı 

Mısır’ın doğu sınırını istilaya karşı oldukça kırılgan bir hale getiriyordu. Akabe’den 

Süveyş’e Sina’nın ortasından geçecek bir Türk demiryolu tümüyle İngiliz 

Genelkurmayının hesaplarını altüst etmişti. İngiliz kuvvetleri deniz yoluyla Mısır’a 

varmadan önce, kısa bir hazırlıkla bir Türk ordusu Şam’dan trene binip Kanalda 

olabilirdi. Böyle bir demiryolu düşüncesi doğal olarak hem Mısır’daki İngilizleri 

hem de İmparatorluğun stratejisi sorunu ile uğraşanları –özellikle bir dış istila 

hareketinin Mısır milliyetçi isyanıyla birleşmesi ihtimaliyle- oldukça rahatsız 

etmiştir. İngiliz Genelkurmayı Akabe şube hattının inşasının temelde istila 

güçlüklerine hazır bir çözüm olacağını belirtiyordu693. Bu stratejik endişeler 

nedeniyle İngiltere 1906 Mayıs’ında sert bir tavır takınmıştı. Belirtmek gerekir ki, 

Akabe olayında Mısırlı milliyetçiler ilk kez Osmanlıların yanında yer aldı. İngilizler 

Mustafa Kamil’in başını çektiği milliyetçilerin Osmanlı yanlısı ve İngiliz karşıtı 

propagandalarıyla karşılaştılar. Mısır’daki milliyetçi hareketin büyümesi ve gücü 

Mısırlıların kitle halinde isyanına yol açabilirdi. Bu durumda İngiliz askerî 

kaynakları Mısır’a hatta daha ötesine yayılacaktı. Fakat Türklerin İngiltere ile savaşa 

girme konusunda ne istek ne de gücü olduğu için böyle bir kâbusun olması ihtimali 

zayıftı. Aynı şekilde milliyetçi hareket de İngilizlere karşı başarılı bir isyan için 

yetersizdi. Yine de bir isyan ihtimali korkusu Mısır’daki İngilizlerin zihnini hayli 

meşgul etmişti. Akabe olayı, İngilizlerin Suriye’deki Araplarla ilgilenmesine yol 

açacaktı ve Kanalı en etkin biçimde nasıl savunacakları sorusuna cevaplar aramaya 

yol açacaktı694.  

                                                 
693 Khalidi, a.g.e., p.57-59. 
694 Khalidi, a.g.e., p.44-45. Akabe krizi sırasında Diana zırhlısına kömür getirecek olan Nur-el-Bahr 
vapuruna Şüveyş’teki hamallar kömür yüklemeyi reddetmişti. Hindistan’da bile Müslümanlar miting 
düzenleyerek İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ne karşı sert tavrını protesto etmişti. Rüştü, a.g.e., s.45-
46; Dursun, a.g.e., s.64. Aligarh’daki binden fazla Müslüman da Hindistan Valisini Akabe 
meselesinde arabulucu olmaya davet etmişti. Landau, a.g.e., s.153. 
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Akabe meselesinin İngilizler lehine çözümünden sonra Hicaz demiryolunun 

durumu İngiliz Genelkurmayı ve Dışişlerini ilgilendirmeye devam etti. Bu durum, 

izleyen aylarda demiryolunun rotası ve ilerleyişi, inşa sürecinde Alman 

mühendislerinin rolü ve ana hattın tasarlanan şubelerinin inşası hakkında hazırlanan 

raporlarda açıkça görülmektedir. Ağustos 1906’da Osmanlı-Mısır sınırını 

belirlemekle görevli Osmanlı heyeti içinde bulunan Fehmi Bey, İngiliz üye Yüzbaşı 

Owen’a Kudüs’ten Akabe körfezine bir demiryolu hattının İngilizler tarafından 

inşasını teklif etmişti. Konu Dışişlerinde tartışıldıktan sonra bunun imkânsız olduğu 

sonucuna varıldı. Hicaz demiryolunun ilerleyişi hakkındaki İngiliz raporları 1907 

başına kadar Londra’ya akmaya devam etti. Mayıs 1907’de Türklerin artık Akabe’ye 

Hicaz hattından bir şube inşa düşüncesinden vazgeçtiği bildiriliyordu. Türklerin bu 

kararı almalarında rotanın güçlükleri yanında İngiltere ile siyasi sorunlara girmemek 

düşüncesinin de etkili olduğu açıktır695.  

Akabe olayı, Osmanlı Devleti’ni ilk kez potansiyel bir düşman haline 

getirmişti. Bunun üzerine Kahire ve Londra Mısır’ı korumak için yoğun planlara 

girişmiştir. Osmanlıların Mısır’ı istilası ihtimali üzerine CID’in bazı üyelerine göre, 

tarih göstermiştir ki, çöl büyük kuvvetlerce zapt edilemez değildi. Çünkü Sina 

yarımadası sanıldığının aksine büyük oranda su kaynağı içermektedir. Bu da 

Osmanlıların Kanal yakınlarında 100.000 kişilik bir orduyu sevk etmelerini 

destekleyecek bir durum demekti. Ama İngiliz Genelkurmayı ve Mısır İşgal Ordusu 

çöl şartlarının sadece birkaç bin kişilik bir Osmanlı kuvvetinin ilerlemesine izin 

vereceğine inanıyordu. Bununla beraber, Kanaldan serbest geçiş hakkı ile karaya 

asker çıkarması ve Sina’dan ani bir saldırı ile beraber Mısır’da genel bir isyanın aynı 

anda olma ihtimalini de gözden uzak tutmuyorlardı. CID Sekreteri, Suriye ve 

Sina’daki şartların büyük ölçekte bir saldırıya imkân vermediğine ama pasif savunma 

biçiminin yetersiz olduğuna inanıyor ve herhangi bir askerî eyleme karşı aktif 

tedbirler alınmasını öneriyordu.  Ayrıca Hayfa’ya önemli bir İngiliz kuvvetinin 

çıkarılmasının Şam-Medine Hicaz demiryolunu keseceğini ve dolayısıyla 

Osmanlıların Kanal bölgesine büyük ölçekte kuvvetler sevk etmesi ihtimalini de yok 

                                                 
695 Khalidi, a.g.e., p.60-62. 
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edeceğine inanılıyordu696.  Sonuç olarak, Akabe meselesi İngilizleri Mısır’ı Sina’dan 

gelecek bir saldırıya karşı hazır olmak için uyardığı gibi, Osmanlı toprakları içinde 

buna karşı saldırıyla cevap verilmesini gündeme getirmişti697. 1907’de CID’in bir alt 

komisyonu Osmanlıların Mısır’ı istilası ihtimali halinde üç senaryo üretmişti. 

1- Sina yoluyla Mısır’ın istilası, küçük bir kuvvetle Kanala saldırı ve Mısır ile 

Sudan’da isyanlar çıkartılması: Bu ihtimale cevap, büyük bir istila olamazdı. Çünkü 

İngilizler denizleri kontrol ediyordu ve Kanal önemli bir doğal engeldi. Böyle bir 

istila hareketi önceden büyük hazırlıklar ve bir demiryolu inşa edilmeden 

yapılamazdı.  

2- Kanala bir saldırı: bir saldırı ihtimali yüksek görünüyordu. 2.000–3.000 

kişilik silahlı bir hecinsüvar kuvveti 72 saatte Sina’yı geçebilirdi: Bu tehdide cevap, 

Doğu Sina’da erken uyarı için bir haberleşme ve istihbarat şebekesinin kurulması 

öneriliyordu. Diğer öneriler ise şunlardı: Kanal boyunca savunma için konuşlanma, 

akını etkisiz kılmak için Mısır’da kamu düzenini koruyacak yeterli kuvvetler 

bulundurmak ve tehlike anında hızla takviyeler sağlamak.  

3- En tehlikeli görüneni Mısır’da bir halk isyanı: Hidiv bağlılık 

göstermeyebilir, Mısırlı yetkililer ve ordu sokaklardaki isyanla birleşebilir kaygısı 

İngilizleri zora sokabilirdi. Özellikle bu kaygı Demokles’in kılıcı gibi başlarında 

sallanıyordu698.   

Akabe olayının ardından Birinci Dünya Savaşına kadar Osmanlılara karşı 

Mısır’ı ve Kanalı etkili bir şekilde savunmak için İngilizlerin geliştirdiği projeler 

içinde Suriye ve Filistin kıyılarına bir çıkarma yapılması düşüncesi oluşmuştu. 

Birinci Dünya Savaşı içinde 1914 ve 1916 arasında İskenderun’a çıkarma düşüncesi 

iki kere ön plana çıkacaktı. 

2.14.2. 1906’daki Akabe Meselesinden Birinci Dünya Savaşına 

 Kadar Geçen Sürede İngilizlerin Kanala Karşı Muhtemel Bir 

 Saldırı Durumunda Geliştirdikleri Fikirler 
16 Temmuz 1906’da CID üyesi ve Ordu Müfettişi General J. French’in 

komite üyelerine dağıttığı raporun başlığı “A Turko-German Invasion of Egypt” 
                                                 
696 Yigal, a.g.e., p.2-4. 
697 Yigal, a.g.e., p.23-27. 
698 Yigal, a.g.e., p.9-11. 
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“Mısır’a Karşı Bir Türk-Alman İstilası” idi. French, Türklerin eğer Almanlarla 

desteklenirse büyük bir orduyla sınırı geçerek Kanalı tehdit edebileceğini, bunun 

Hicaz demiryolunun bir noktasından hafif raylı bir hattın batıya doğru inşasıyla veya 

büyük ölçekte deve kullanılarak yapılabileceğini, gelecek 10 yıl içinde şartların 

değişeceğini ve düşmanı karşılamak için 150.000 kişilik bir orduya ihtiyaç 

duyulacağını, ayrıca Türklerin en azından 100.000 kişilik bir kuvvetle Kanala yeterli 

uzaklıkta kolayca konuşlanabileceğini öngörüyordu ve Sina’nın geçilmez olarak 

algılanmaması konusunda uyarılarda bulunuyordu. Komite üyesi Lord Cromer, 

raporu fazla abartılı bulmuştu. Ona göre, Türk istilası ihtimali çok zayıftı ve Mısır’a 

yönelik tehlike büyük değildi. 26 Temmuz 1906’daki toplantıda Amirallik ve 

Genelkurmay temsilcileri French’in altını çizdiği ihtimallerden etkilendi. Bu arada 

Cromer de ikna edildi ve karşı planlar üretildi. Sonuçta, Sina’dan bir Türk saldırısı 

durumunda Bahriye ve Harbiye Nezaretlerine istilacı Türk ordusunun ulaşım 

hatlarını kesmek için Hayfa ve Akka’nın ele geçirilmesi ve birleşik kara ve deniz 

kuvvetlerinin Boğazları zorlama çalışması görevi verildi. Mısır’daki İngiliz 

kuvvetleri sadece bir saldırıya karşı hazırlanmasına karar verildi. Bir saldırıya karşı 

Mısır’ın en iyi savunma yolunun Suriye’de saldırgan ordunun ulaşım hatlarını kesme 

düşüncesi eskiydi. İngiliz Harbiye Nezaretinde birçok belgeye rağmen birçoğu imha 

edilmişti. Var olanlar içinde en erken tarih 8 Mayıs 1906 tarihlidir ve sadece Akabe 

meselesinde Osmanlılara verilen notadan birkaç gün öncesine aittir. Bu belgede 

Akabe veya Refah’tan bir saldırı halinde “en iyi yolun Hayfa, Akka veya Beyrut’a 

saldırının” olduğu yani Suriye’ye bir çıkarma hareketinin ciddi olarak çalışıldığı ilk 

belgedir699. 

1 hafta sonraki gizli bir raporda tehdide karşı en iyi yolun Hayfa’ya çıkarma 

olduğu yazılıydı. Hayfa’nın çıkarma için en uygun yer olduğu kabul edilmekle 

beraber Hayfa ile aynı anda Çanakkale’ye bir saldırının daha etkili olacağı 

belirtiliyordu700.  

Director of Naval Intelligence (Donanma İstihbarat Yönetimi) Harbiye 

Nezaretinin Suriye’ye çıkarma teklifine şüpheyle bakıyordu. Çünkü böyle bir şeyin 

diğer Büyük Güçlerle sorunlara neden olacağını, kıyı bölgesindeki ticarî hacmin 

                                                 
699 Khalidi, a.g.e., p.62-64; Friedman, a.g.e., p.2. 
700 Khalidi, a.g.e.,p.65. 
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yabancı ellerde olduğunu savunuyordu. Bu 1906 tarihlidir701. 1906’da Askerî 

İstihbarat Müdürü Tümgeneral J.C. Ewart’a göre, Türkiye gibi bir devlete karşı 

savunmada kalınamazdı. Böyle bir tavır Doğu’daki İngiliz itibarını sarsardı. Daha 

aktif bir politika benimsenmeli ve Kanal bölgesi dışında bir operasyon bölgesi 

bulunmalıydı. En uygun bölge de Suriye ve Filistin’di. Akabe meselesinden sonra 

1906 yılı içinde Hayfa’ya bir çıkarma için plan hazırlandı. Bu plan 1909’da iyice 

geliştirildi. Türklerin Mısır’a bir saldırı tehdidi veya Lübnan’da Hıristiyanların 

katliamı da geçerli bir bahane oluşturacaktı702.  

Sorunun devamının bir parçası olarak Ekim 1906’da G. Clark’ın CID’e 

verdiği bir rapora göre, bir istila ordusunun doğal engellerle uğraşmak zorunda 

kalacağı gibi arkasında muhtemel bir Arap isyanı ile karşılaşacaktı. Tabiî bu isyan 

İngiliz istilası ile eşzamanlı olacaktı. Ama Arap isyanı önerisine önem verilmedi703.  

Sina’daki topografya çalışmasına dayanan Kasım 1906’daki bir raporda, 

bölgenin haşin ve susuz doğal yapısı yüzünden Mısır istilasının neredeyse imkânsız 

olduğu belirtiliyordu. Dışişleri de bu rapordan etkilenmiş olmalı ki, Mısır üzerine 

sadece küçük bir saldırı ihtimali olabileceğine inanıyordu. Mayıs 1907’da Harbiye 

Nezareti susuz olduğu sanılan çölün gerçekte yağışsız mevsimlerde bile sayısız kuyu 

içerdiğini ortaya koydu. Fakat 2 Haziran 1907’de Mısır’daki İngiliz Yüksek 

Komiseri Eldon Gorst buna katılmayarak “misafirperver olmayan çölün … önemli 

bir engel” olduğunu savundu704.   

1907 başında İngiliz Genelkurmayına sunulan bir raporda, doğudan bir Türk 

saldırısına karşılık Mısır’ı savunmanın en iyi yolunun Hayfa dâhil İskenderun, 

Trablus, Beyrut ve Yafa kıyılarına bir çıkarma olduğu belirtiliyordu. Karaya çıkan 

İngilizler isyan edeceği umulan Dürzîlerle birleşmeyi umuyordu. Arkasında büyük 

bir ordu ve isyan tehdidi ile Mısır’ı işgale giden Türk ordusunun geri çağrılması 

gerekecekti ve Arabistan ve Yemen’de izole olan Türk garnizonlarının Arap 

kabileleriyle baş başa kalacağı umuluyordu. Ek olarak, Suriye’deki operasyonla Türk 

                                                 
701 Khalidi, a.g.e., p.66. 
702 Friedmann, a.g.e., p.3-4. 
703 Khalidi, a.g.e., p.67. 
704 Khalidi, a.g.e., p.68. 
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yönetimine karşı böyle bir isyan imparatorluğun parçalara ayrılmasına yol açabilirdi. 

Ağustos 1907’de aynı düşünceler devam ediyordu705.  

1908-1909’da İngiltere ile Osmanlılar arasında geçici bir barış oluştu. 

Dolayısıyla bu konu ile ilgili bir bilgiye rastlanmamaktadır. Ama Bağdat demiryolu 

projesi ilişkileri germeye başlamıştır. Mart 1909’da Duyun-ı Umumiye Başkanı 

Adam Block Osmanlı Hükümeti’nin Rayak’tan Mısır sınırları içindeki el-Ariş’e bir 

demiryolu inşasını düşündüğünü, rotanın Alman mühendislerince incelendiğini 

İngilizlere özel olarak bildiriyordu. Bu düşünce İngiliz Dışişlerini alarma geçirmeye 

yetmişti706.   

Mart 1909’da hazırlanan Morley alt komitesinin raporuna göre, 1906’dan 

önce Mısır’ın coğrafi konumu bir adaya benzetilmiş ve denizlere hâkim olunduğu 

için bir istilanın imkânsız göründüğü sonucuna varılmıştı. 1906 Akabe olayı Hicaz 

demiryolu inşasıyla birleşince dikkatler Sina’ya ve doğudan Türkiye’nin ciddi bir 

istila ihtimaline çevrilmişti. Bu durumda Sina yoluyla asker göndermektense 

Hayfa’ya saldırmanın daha iyi olacağı kabul edilmişti. Bunun Sina’daki Türk 

kuvvetlerinin ulaşımını tehdit etmekle kalmayacağı ayrıca Türklere düşmanlığı 

bilinen Hicaz demiryolunun doğusundaki kabileleri de isyana teşvik edeceği 

düşünülmüştü. Sonuç olarak, Hayfa’ya çıkarma yapmak için en az 4 tümenin 

gerektiği değerlendirmesi yapılmıştı707. 1910’da CID’in başka bir alt komitesi 

savunma hattının Kanal yerine Sina’da olmasına karar verdi. Fakat son karara 

ulaşılamadı708. 2 Haziran 1910’da Kanalda üslenmiş bir donanma ile Mısırı savunma 

alternatifi teklifi de reddedilmişti709.  

1910’da CID Hayfa’ya bir çıkarma hakkındaki bir raporu onayladı. Suriye 

kıyılarında keşfe karar verildi. 1911’de keşif tamamlandı ve Beyrut, Trablus ve 

İskenderun da alternatifler arasında yer aldı. Ayrıca Hayfa’ya çıkarmadan sonra 

uygulanacak detaylı bir istila planı da hazırlanmıştı. İstila için 4 piyade ve 1 süvari 

tümeni gerekecekti. Bu rapor 1906’dan sonra Osmanlı Devleti’ne karşı İngiliz 

düşüncelerinin nasıl geliştiği hakkında bir örnektir. Bu da gösteriyor ki, Mısır sadece 

                                                 
705 Khalidi, a.g.e., p.71-73. 
706 Khalidi, a.g.e., p.77. 
707 Khalidi, a.g.e., p.82. 
708 Khalidi, a.g.e., p.87; Friedmann, a.g.e., p.4. 
709 Friedmann, a.g.e., p.4. 
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bir ada değildi ve geleceği Türkiye ile yakından ilgiliydi. Çıkarma için gelişmiş 

planlara rağmen, çıkarma yapılmadan önce Kanalın nasıl savunulacağı sorunu 

çözülmemiş kaldı710.  

Ordu Müfettişi General Ian Hamilton 1910 sonunda Mısır’ı ziyaret etmişti. 

Sina’yı da ziyaret etmek istemiş ama İngiliz Dışişleri “yanlış anlamaları ve Türk 

şüphelerini arttıracağı gerekçesiyle” onaylamamıştı. Hamilton’un çözümü Sina’da 

Nahl ve el-Ariş’te ileri karakollar kurulması yönündeydi. CID bu teklifi eleştirdi ve 

Türklerin Nahl ve el-Ariş’in işgalini kabul etmeyeceklerini belirtti. Dışişleri 

müsteşarı A. Nicolson da, Türkiye ile ciddi diplomatik sıkıntılar sınır boyunca büyük 

takviyelere sebebiyet vereceği gerekçesiyle itiraz etmişti. Başka bir üye Türk 

ordusunun hızla geliştiğini, kolaylıkla bu yerlerden geçebileceğini söyledi. Sonunda 

Hamilton’un teklifi incelenmek üzere Genelkurmaya gönderildi. Daha sonra başka 

bir şey de işitilmedi711.  

Mart 1911’de Hindistan Ofisinde çalışan C. Black Suriye’den Mısır’a bir 

demiryolu inşasını teklif etmişti. Fakat Grey’in cevabı hayli düşündürücü olmuştur. 

“Mısır’dan bir demiryolu demek aynı zamanda Mısır’a bir demiryolu demektir.”712 

Bu söz yukarıda 1906’da Fehmi Beyin bir demiryolu teklifine İngilizlerin niçin ret 

cevabı verdiklerini daha iyi açıklamaktadır. 

1911’de Sina valisi yarısı süvari olan 25 Mısır askeri ve 130 polisi Sina’ya 

yerleştirdi. Ocak 1911’de 100.000 kişilik -10 tümen- bir kuvvetin 45 gün içinde Sina 

sınırına yığılabileceği, ayrıca 10–20.000 kişilik bir kuvvetin Kanala 10–15 gün 

içinde ulaşacağı hesaplanıyordu713.  

1912’de Genelkurmay, Türkiye’nin Almanya’nın yanında savaşa katılması 

ihtimalini dikkate alarak 1906’da General French’in tahmin ettiği ve abartılı 

görmediği 100.000 kişilik bir kuvvetin Mısır’a karşı kullanılabileceğini düşünmek 

zorunda kaldı. İngiliz askerî keşif teorinin tersini kanıtladı ki, Sina’nın misafirperver 

olmayan doğası ve su araçlarının eksikliği herhangi büyüklükteki bir askerî hareketi 

engelleyebilirdi. Suriye’den herhangi bir noktadan hem karadan hem de denizden 

Mısır’a ulaşacak düşmanın 1 aya ihtiyacı olacaktı. Tehlikenin önüne geçmek için 
                                                 
710 Khalidi, a.g.e., p.87-88 
711 Khalidi, a.g.e., p.89-90; Friedmann, a.g.e., p.4. 
712 Khalidi, a.g.e., p.80. 
713 Yigal, a.g.e., p.14-16. 
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Sina’dan daha iyi bir üsse ihtiyaç vardı. Daha önce sebepleri zikredildiği gibi Mısır 

İngilizler tarafından güvenilir bir yer olamazdı. En etkili bariyer saldırıya karşı 

sadece Filistin’de kurulabilirdi714.  

1912 başlarında Almanya’nın Donanma Kanunu’nu kabul etmesi, dretnot ve 

savaş gemilerini arttırma kararı alması üzerine İngilizler Akdeniz’deki savaş 

gemilerinin sayısını azaltmayı ve İngiltere’ye çekmeyi düşündüler715. Ama bu 

durum, Türklere Mısır’a karşı bir saldırıya girişmek fırsatını verirdi. Ayrıca 

Akdeniz’de İngiliz gemilerinin azalması, Türkiye’yi Almanya’nın safına iteceği gibi, 

“Mısır’ın yeniden fethine girişmesini” teşvik edecekti. Mayıs 1912’den sonraki 

tartışmalarda Suriye’ye bir çıkarma yapma ihtimali kayboldu. Mayıs sonunda 

Kitchener Bahriye Nazırını ikna ederek Mısır’ın savunması için gerekli gemileri 

sağlamayı başardı. Ayrıca Akdeniz’de Fransa ile bir donanma anlaşmasının 

gerekliliği kabul edildi716.  

3 Şubat 1914 tarihli bir İngiliz istihbarat raporunda Sina’dan gelecek bir 

saldırı için hazırlık, teşkilat ve eğitimin şart olduğundan söz ediliyordu. Bundan 

başka, İngilizler Türk ordusunda bu niteliklerin değil bugün, gelecekte de 

bulunmayacağına inanıyorlardı717. 

2.14.3. İskenderun Projesi 
Birinci Dünya Savaşı içinde İngilizlerin Kanalı ve Mısır’ı pasif savunma 

yerine aktif savunma için ortaya attıkları ve sahnede birden fazla görünen projedir.  

Bu proje, Sina içinde ilerlemeyi gerektirmediği gibi Türklere daha zarar verici 

bir eylem olacaktı. Türklerin Sina cephesi uzun bir ulaşım hattı ile sağlanıyordu. En 

iyi plan, bu hattın en kırılgan yerine bir saldırı ve çıkarma yapmaktı. Ayrıca Arap 

milliyetçilerinden destek görüleceği ve bunlara silah ve cephane yardımı yapılırsa 

ayaklanmaları sağlanabileceği düşünülüyordu718.  

İngiliz Savaş Kabinesinin 25 Kasım 1914 günkü ilk oturumunda Bahriye 

Nazırı Churchill Mısır’ı savunmak için en iyi çarenin Türk kıyılarından birine 

                                                 
714 Friedmann, a.g.e., p.4. 
715 Khalidi, a.g.e., p.92, Kennedy, a.g.e., s.247. 
716 Khalidi, a.g.e., p.96-99. 
717 Wallach, a.g.e., p.175. 
718 Jeremy Wilson, Lawrence of Arabia, London, William Heinemann, 1989, p.156-157. (Bundan 
sonra Giriş Bölümde geçen A.T. Wilson’dan ayırmak için J. Wilson olarak gösterilecektir.) 
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çıkarma yapmak olduğunu söyledi ve Gelibolu yarımadasına taarruz edilmesini ileri 

sürdü. Kitchener, bu projeyi uygulamak için elde kuvvet olmadığını söyledi. 

Kitchener bunun yerine Bağdat demiryoluna en yakın olan İskenderun körfezine bir 

çıkarma yapmayı tercih ediyordu. Çünkü bu sayede, Suriye,  Hicaz ve Irak 

cephelerini birbirine bağlayan üç cephenin demiryolu bağlantısı kesilmiş olacaktı. 

Fakat o dönemde Gelibolu için olduğu gibi gerekli kuvvet, araç ve malzeme yoktu. 

Mesele o zaman askıda kaldı719.  

Maxwell 4 Aralık 1914’te Kitchener’e; “en kolay, en güvenli ve en verimli 

sonuçlar İskenderun’da olacaktır. Orada … demiryollarına ve Alman çıkarlarına 

önemli bir darbe indiririz. Bölge çıkarma için büyük bir kuvvet gerektirmeyecektir. 

Refah, Yafa, Akka, Beyrut gibi yerler Türk menzil hatlarından çok uzakta”720 

olduğunu anlatarak Sina ve Irak’la ilgili Türk ulaşım hatlarının en kırılgan ve 

yumuşak karnının İskenderun olduğunu anlatmaya çalışıyordu. 

İngilizlere göre, İskenderun’a yapılacak bir çıkarmada Arap milliyetçilerinin 

eyleme geçme olasılığı fazlaydı. Kahire’ye ulaşan bilgilere göre, Türk askerî ulaşım 

hattı kesilirse Suriye Arapları genel bir isyan ilanı fırsatını ele geçireceklerdi. 

Bununla beraber, Araplara doğrudan teşvik vermenin bazı politik güçlükleri vardı. 

Fransızlar kendilerini Lübnan’daki Marunîlerin hamisi olarak görüyordu. Yine 

bölgede önemli Fransız ticarî çıkarları vardı. Fransız baskı grupları burayı 

sömürgeleştirme konusundaki umutlarını gizlemiyorlardı721. Fransızlar, İngilizlerin 

Ortadoğu politikalarının kendi politikalarıyla çatıştığını görüyor ve savaşı kullanarak 

kendi nüfuz alanını ilhak edeceğinden korkuyordu722.  

Savaştan birkaç yıl önce Suriyeli milliyetçiler ve Fransızlar arasında bir 

gerilim vardı ve Türkleri Fransızlara değişmek istemiyorlardı. Aralık başında 

Kahire’den Londra’ya gönderilen bir telgrafta önemli bir Şam şeyhinin görüşleri 

sunulmuştu. Telgrafta Müslümanlarının çoğunun Türklerden kurtulup İngiltere ile 

anlaşmaya istekli olduklarını ama Fransız korkusu nedeniyle eyleme geçmediklerini, 

eğer Fransa’nın Suriye’yi işgaline izin verilmeyeceği garanti edilirse bütün 

                                                 
719 Gilbert, a.g.e., p.220. 
720 J. Wilson, a.g.e., p.169; MacMunn-Falls, a.g.e., p.20; George Arthur, Kiçner ve Harp, Çev. Sabit, 
Askerî Mecmua, 60. Sayı Tarih Kısmı, İstanbul, 1926, s.118-119. 
721 J. Wilson, a.g.e., p.169. 
722 J. Wilson, a.g.e., p.156. 
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kalpleriyle İngiltere’nin yanında yer alacakları anlatılıyordu. Londra savaş sonunda 

kuzey Suriye’nin bir Fransız sömürgesi olmasını kabul etmeye meyilliydi. Fakat 

Kahire şimdilik böyle bir politikanın İngiltere ile Arap milliyetçileri arasında 

problemlere yol açacağını savunuyordu. Sonunda İngiliz konumunu aydınlatmak 

gerekiyordu. Henüz bu konuda İngiliz politikasının ne olduğu yolundaki Maxwell’in 

sorusu üzerine Kitchener, henüz tanımlanmış bir politikanın olmadığını, ama İngiliz 

askerlerinin Suriye’ye vardıkları zaman halktan iyi bir karşılama görmeyi umduğunu 

belirtmiştir723.  

Ocak 1915 başında Kahire İstihbarat Bölümü tarafından İskenderun’a 

çıkarma hakkında 2 rapor hazırlandı. İlkinde Türk askerî niyetlerini gözden geçiren 

İstihbarat tarafından Kanala muhtemel bir saldırının yaklaşık 100.000 askerle 

yapılacağı, bu nedenle İskenderun’a bir çıkarmanın daha çekici olduğu 

vurgulanıyordu. 5 Ocak tarihli daha detaylı ikinci analizde, İskenderun’un Suriye 

kıyılarında tek doğal liman olduğu ve kasabanın hem donanma hem de askerî nokta 

açısından büyük bir stratejik öneme sahip olduğu belirtiliyordu. Bir Türk Donanma 

subayının şu sözlerine de yer verilmişti: “İskenderun’u elinde tutan güç Kıbrıs’ı 

kontrol edecek … ve Doğu Akdeniz ve Süveyş Kanalının gerçek efendisi olacaktır.” 

Daha da önemlisi, Suriye, Sina ve Irak’a yapılan Türk ikmali buradan geçmek 

zorundaydı. T.E. Lawrence daha sonra bu projenin kendi icadı olduğunu 

söyleyecekti. Ama açıktı ki, konuyu o başlatmamıştı ve Maxwell 1 ay önce bunu 

savunmuştu ve konu zaten Londra’nın da gündemindeydi724.  

İkinci analizde Suriye milliyetçilerinden faydalanma iyi bir yol olarak 

görünmüştü. Bu analizde, “İki güvenilir kaynaktan öğrendiğimize göre, Suriye’deki 

Almanlar bir askerî çıkarmanın etkisiyle Osmanlı ordusundaki Arap askerlerinin 

çekilmesinden korkuyorlar. Bu da gösteriyor ki, İskenderun’u işgalimiz Türklerin 

güneyde yenilgisine neden olacaktır. … Almanlar kendilerinden nefret ettirmiştir. 

Marunîler arasında Fransız popülaritesi azalmıştır. İngiltere’nin bölgeye girmesi 

için bütün sınıf ve dinler arasında geniş bir istek vardır” deniliyordu725. 

                                                 
723 J. Wilson, a.g.e., p.170. 
724 J. Wilson, a.g.e., p.171. 
725 J. Wilson, a.g.e., p.171-172; Friedmann, a.g.e., p.11 
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Harbiye ve Bahriye Nezaretleri proje üzerinde detaylarda çalıştı.  Başarılı bir 

çıkarmanın potansiyel faydaları ciddi bir biçimde tartışılmadı. Çıkarmanın Kahire 

analizinde düşünülen 2–3.000’den daha büyük bir kuvvet gerektirdiği tartışıldı. 11 

Ocak 1915 tarihli Harbiye Nezareti belgesinde 21.000 kişilik bir kuvvete ihtiyaç 

duyulacağı tahmin ediliyordu. Kahire İstihbarat bölümünün 19 Ocak 1915 tarihli bir 

belgesine göre, İskenderun’daki bir Türk yenilgisi Anadolu, güney Filistin ve 

Kafkasya’daki benzer yenilgilerden daha fazla Türkiye’nin çöküntüsüne yol açacağı 

vurgulanıyordu. 13 Ocak’ta İngiliz Kabinesi projeyi tartıştı ve planın Çanakkale 

bombardımanı ile paralel yapılması düşünüldü726.  

Şubat ortasında Kahire’deki İngilizler projenin rafa kaldırıldığını gördüler. 

Nedenlerin hepsini bilmeseler de bu konuda tamamen suçu Fransa’ya yüklediler. 

Haklı oldukları kısa süre sonra ortaya çıktı. 17 Şubat’ta Mısır’daki yetkililere, 

Fransa’nın Suriye konusunda hassas olduğu, İskenderun veya Suriye’nin her hangi 

bir yerinde bu gibi işlere girişmeyeceği bildiriliyordu. Ayrıca bölgede herhangi bir 

askerî operasyona girişilirse Fransızlarla birlikte hareket etmeye söz verdikleri de 

hatırlatılıyordu. Doğal olarak bunlar Kahire’de proje üstünde çalışanlar için büyük 

bir hayal kırıklığı yaratmıştı727. 

Taslağa Fransa’nın politik itirazlarından başka askerî açıdan itirazları 

şunlardı: En azından bu dönemde modern ulaşım araçları ve teçhizatla organize 

edilmiş bir kara ordusu gerekecekti. Donanmadan deniz rotasını ve denizaltılara karşı 

Körfezi koruması istenecekti. Bir baskından ziyade her hangi bir eylem için İngiliz 

kuvvetinin karaya çıkması Ermenilerin, İsmailî ve Nasranî gibi kabilelerin belki 

ayaklanması ile sonuçlanacaktı. Bir kere işe girişince İngiltere’nin geri çekilmesi 

neredeyse imkânsız olacak ve çekilmesi durumunda bu dostları Türk insafına 

bırakılacaktı. Fransız hassasiyeti ile birleşen bu nedenler, Kitchener ve Kabineyi ikna 

etmiş ve var olan şartlarda karadan bir saldırıya karşı Mısır’ı korumanın tek mümkün 

yol olan Kanal çizgisinde Kanalın savunması olduğu kabul edilmişti728.  

İngilizlerin muhtemel bir İskenderun çıkarmasını önlemek için Osmanlı 

Devleti de bazı tedbirler almıştır. Daha önce anlatılan askerî tedbirlere ek olarak, Ali 

                                                 
726 J. Wilson, a.g.e., p.172 
727 J. Wilson, a.g.e., p.178. 
728 MacMunn-Falls, a.g.e., p.21. 
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Arslan’ın tespitlerine göre alınan tedbirlerden bazıları şunlardır: İskenderun’da milis 

teşkilatı kurulması, düşman tebaasından olan kişilerin İskenderun’dan 

uzaklaştırılması, her türlü yabancı devlet tebaasının izlenmesi, Ermenilerin düşmanca 

faaliyetlerine karşı tedbirler alınması ve tehcirleri, İskenderun-Halep arasındaki 

yolun nakliyat için elverişli hale getirilmesi, dekovil malzeme ve vagonlarına 

devletçe el konulması, bölgedeki bakır madeninin emniyetli yerlere nakledilmesi, 

zahire ve hububatın iç kısımlara taşınması vs.729 

1 Ocak 1915’te İngiltere’nin Rusya elçisi Buchanan bazı Rus isteklerini bir 

telgrafla Dışişlerine bildirmişti. Telgrafta, Rusya’nın İngiltere’nin Osmanlılara karşı 

denizden veya karadan bir eyleme geçmesini istediği ve böylece Kafkasya’daki bazı 

Türk kuvvetlerinin çekileceğini ve Rusya’nın konumunu hafifleteceği bildiriliyordu. 

Kitchener Churchil’e verdiği cevapta, Ruslara ciddi bir yardım yapamayacaklarını, 

Türklerin Edirne’den çok sayıda askeri Ruslara karşı kullanmak üzere çektiklerini, 

herhangi bir yere asker çıkarmak için yeterli askerleri olmadığını, İzmir’de bir 

donanma gösterisinin iyi olmayacağını ve bunun belki de Hıristiyanların katliamına 

yol açacağını, İskenderun’un zaten denendiğini – ileride değinilecek olan Doris’in 

18–20 Aralık 1914’teki faaliyetleri kast ediliyor olmalı- ve ikincisinin büyük bir 

etkisinin olmayacağı, en iyi yolun Çanakkale olduğunu ama birkaç ay için büyük 

operasyonlara hazır olmadıklarını bildiriyordu730.  

Aynı tarihte İngiltere ve Fransa Çanakkale’ye saldırı konusunda anlaşmıştı. 

Ama Fransa’nın bazı şartları vardı. Bunlar içinde, bir Fransız tümamiralinin Doğu 

Akdeniz’e özellikle Yafa-İskenderun arasında komuta etmesi, bu bölgede herhangi 

bir askerî operasyon ve İskenderun’un işgali konusunun önce iki hükümet arasında 

görüşülmesi isteği vardı. Grey İskenderun dâhil Fransız isteklerinin kabul edilmesine 

taraftardı. Churchill Çanakkale’de bir başarısızlığa karşı İskenderun’un işgalini de 

düşünüyordu. Daha 20 Ocak’ta Kitchener’e İskenderun işgalini Çanakkale ile aynı 

tarihte yapılması fikrinde olduğunu, Bahriye Nezaretinin 15 Şubat tarihini 

düşündüğünü, Harbiye Nezaretinin hangi tarihi uygun gördüğünü sormuştu. Askerî 

                                                 
729 Ali Arslan, “İngilizlerin İskenderun’u İşgal Projesi ve Osmanlı Devleti’nin Aldığı Tedbirler (1914-
1915)”, IV. Hatay Tarih ve Folklor Sempozyumu (18-19 Ekim 1996) Bildirileri), Ayrı Basım, 
Hatay, Hatay Folklor Araştırma Derneği Yayını, 1997, s.13-23. 
730 Gilbert, a.g.e., p.233. 
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ve diplomatik bütün hazırlıklar tamamlandığı halde Savaş Konseyinde ihtilaf çıkmış 

iş bir süre ertelenmek zorunda kalmıştı731. 

2.14.4. Ağustos 1914’ten 2/3 Şubat 1915 Saldırısına Kadar 

 Yapılan Hazırlıklar 
Ağustos ortasında J. Maxwell’in Mısır’daki kuvvetlerin komutasını üzerine 

aldığı açıklandı. Maxwell 1882’den beri Mısır’daydı ve 1908–1912 arasında 

Mısır’daki kuvvetlere komuta etmişti ve dolayısıyla Mısır’ı iyi tanıyordu732. 

Birinci Dünya savaşı başladığında Hidiv Abbas Hilmi İstanbul’daydı. 

Başbakanı Rüşdi Paşa savaşın ertesi günü İngilizlerin baskısı ile İngiltere’nin 

düşmanlarının Mısır’ın da düşmanı olduğunu ilan etti. Mısır halkının da bu savaşta 

İngiltere’ye yardım etmesini istedi733. Birinci Dünya savaşı başında İngiltere’de 

Mısır’ın geleceği üzerinde ciddi tartışmalar başladı. Mehmet Ali Paşa hanedanına 

son verilmesi yönünde güçlü bir görüş vardı. Türkiye’nin savaşa girmesinden 1 hafta 

sonra E. Grey ve meslektaşları Mısır’ı ilhak etmeye karar verdiler. Ama bunu 

ertelediler. Türkiye savaşa girince Maxwell, 2 Kasım’da sıkıyönetim ve basın 

sansürünü ilan etti. 3 gün sonra da Türkiye’ye savaş ilan edilince Maxwell 

yayınladığı bildiride, İngiltere’nin Mehmet Ali Paşanın savaş meydanlarında 

kazandığı Mısır’ın bağımsızlığı ve hakları için ve İngiliz işgali altında sağlanan barışı 

korumak için savaştığını, bunun için Mısırlılardan yardım istemediğini, bütün yükü 

İngiltere’nin çekeceğini ilan etti734.  

Ekim 1914’te 5 veya daha fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı ve –izin 

alınmamışsa- aksi şekilde davrananlar cezalandırılacaktı735. 

13 Kasım 1914’te İngiliz Dışişleri Mısır’daki İngiliz Yüksek Komiseri 

Cheetham’a Kabinenin Mısır’ı ilhaka karar verdiğini bildirmiş736, aynı tarihte İngiliz 

                                                 
731 Gilbert, a.g.e., p.266-271. 
732 MacMunn-Falls, a.g.e., p.13. 
733 Marlowe, a.g.e., p.212. 
734 Mansfield, a.g.e., p.206-207; Marlowe, a.g.e., p.214; Richmond, a.g.e., p.170; V. Chirol, The 
Egyptian Problem, London, Macmillan and Co. Ltd., 1920, p.130; Tanin, 5 Teşrinisani, 1330, 
No.2122. Sansürün boyutları hakkında Tanin şu haberi vermişti: İngilizler çok sıkı bir sansür 
uyguladıkları ve Mısır’a gelen yolcuların üzerindeki gazete parçaları bile müsadere edildiği için 
Mısırlılar Kanal doğusunda ve Avrupa cephelerinde neler olduğundan haberdar değildir. Tanin, 15 
Teşrinisani 1330, No.2132. 
735 Mansfield, a.g.e., p.210; “İngiltere ve Alem-i İslam”, Tanin, 11 Teşrinisani 1330, No.2128. 
736 Lord Lloyd, Egypt Since Cromer, Vol.1, Londra, Macmillan and Co. Ltd., 1933, p.196. 
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kralı Londra’daki Rus elçisine İstanbul’un Rusların hakkı olduğunu söylemesinden 

sonra, Rusya da 18 Kasım 1914’te İngiltere’nin gelecekte Mısır’ı ilhak etmesine 

onay verdiğini bildirmişti737. Fakat Cheetham ve Maxwell, Mısır’daki diğer 

İngilizlere danıştıktan sonra 18 Kasım’da Mısır’ın ilhak kararına karşı olduklarını 

bildirmiştir738. 

20 Kasım’dan itibaren İngiliz hükümeti Fransa’ya Mısır’ı ilhak etmekten 

vazgeçtiğini ve sadece “Himaye” etmek istediğini bildirmiştir739. Himaye kararı 

konusunda Cheetham ile Londra arasında 10 Eylül–19 Aralık 1914 arasında çeşitli 

yazışmalara konu olmuştu. Himaye ilanı konusunda İngilizlerin bazı endişeleri vardı. 

Örneğin, Türkiye ile bir savaş durumunda dinî hisleri nedeniyle Mısırlılar 

İngiltere’ye düşmanlık gösterebilirdi. İkincisi, Hüseyin Kamil’in Mısır için özerklik 

garanti edilmeden II. Abbas Hilmi’nin yerine geçmeyeceğinden korkuyorlardı. Son 

olarak, bu garanti olmadan Mısır başbakanı ve bakanların görevlerinden 

ayrılacağından endişe ediliyordu740. Sonuçta son iki endişeye ait konular 

çözümlenince Himaye kararı verilebildi. 

18 Aralık 1914’te İngiltere Mısır’ın İngiliz koruma ve himayesinde olduğunu, 

Hüseyin Kamil’in sultan olarak atandığını ve bu yüzden Mısır üzerinde Türk 

hükümranlığının sona erdiğini ilan ediyordu. Böylece 1517’den beri ilk kez Türkiye 

sultanına rakip olarak biri Sultan ilan ediliyordu. İngiliz yüksek komiseri M. 

Cheetham Hüseyin Kamil’e yazdığı mektupta, Sultanın ve son Hidivin –bu sırada 

İstanbul’da bulunan Hidiv Abbas Hilmi Paşa- Mısır üzerindeki haklarının sona 

erdiğini, bunların İngiltere’ye geçtiğini, kendisinin Sultan unvanıyla atandığını, Mısır 

Hükümeti ile yabancı devletlerle ilişkilerin Kraliçenin Kahire’deki temsilcisi 

vasıtasıyla yapılacağını - zaten 1882’den beri Mısır’ın bağımsız bir dış politikaya 

sahip olduğu söylenemezdi- ve Halifeye düşmanlık beslenmediğini bildiriyordu741. 

İngilizlerin bu girişimine karşılık olarak, 31 Aralık 1914’te yayınlanan bir resmî 

tebliğde,  İngilizlerce Mısır Hidivi olarak atanan Hüseyin Kamil’in sahip olduğu 

rütbe ve nişanlarının geri alınmasına karar verildiği, Mısır’ın IV. Ordu yetki alanında 
                                                 
737 Anderson, a.g.e., p.333. 
738 Lloyd, a.g.e., p.197. 
739 Abbas Hilmi II, a.g.e., p.324. 
740 Lloyd, a.g.e., p.195. 
741 Himaye ilanı ve mektup metni için bkz. Marlowe, a.g.e., p.412-415; Hurewitz, a.g.e., Vol.2, p.4-7. 
Tanin, 16 Kanunuevvel 1330, No.2163. 
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olduğu, Hüseyin Kamil’in Divan-ı Harpte yargılanması için bu Ordu 

Kumandanlığına bilgi verildiği açıklanmıştır742.    

Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman İngiltere Kanala sığınan Alman ve 

Avusturya gemilerine el koymadı ama gemiler ülkelerine yardım etmek için radyo 

alıcılarını kullandıkları keşfedilince Kanal Şirketi sadece alıcılarını söktü. İngiltere 

Kanalda bazı düşman gemilerinin batırılmasından ve böylece kanalı kapatmasından 

korkuyordu. Bu yüzden onları Kanalın 5 km. dışına çıkmaya zorladı ve bu sınırın 

dışında da el koydu. Kanal limanlarına sığınanları da Kanalın tarafsızlığı içinde 

olmadıklarını bildirdi. Savaş boyunca İtilaf devletleri ve tarafsız devletlere ait 

gemiler Kanaldan serbestçe geçerken rakip gemilere bu imkân tanınmadı743.  

Kanala yönelik diğer bir tehdit de Mısır’daki düşman devletlerin tebaasıydı. 

Bunlar 600 kişi kadardı. Bunlara ek olarak, ele geçirilen veya el konulan 15 geminin 

gözaltında bulunan 200 kadar mürettebatı vardı. Düşman gemileri tehdidi böylece 

engellenince geriye karadan muhtemel bir Türk saldırı tehdidi kalıyordu744.  

İngiltere ile Almanya arasında savaş başladığı zaman Mısır’daki İngiliz 

kuvvetleri 2 ay içinde İngiltere’ye döndüler. Kanalın savunması 1914 ve 1915’te 

hemen hemen tümüyle Hint birliklerince sağlandı. Mısır ordusu Ağustos 1914’da 

şunlardan oluşuyordu: 2 Süvari bölüğü, 3 atlı piyade bölüğü, 6 sahra bataryası ve dağ 

topçu birliği, 1 Maxim bataryası, 3 garnizon topçu bölüğü ve 17 piyade taburu (8’i 

Mısırlı, 7’si Sudanlı, 1’i Arap, 1’i Ekvatoryal). Bu kuvvetin 1 Sahra bataryası, 1 

garnizon bölük ve 3 tabur sadece Mısır’da gerisi Sudan’da konuşlanmıştı745. 11 

Ağustos 1914’te Mısır’da 5.000 İngiliz askeri vardı746.  

Kanalın denizden bir saldırıya karşı korunması İngiliz deniz 

sorumluluklarının önemli bir parçası olarak kabul edilmişti. 6 Ağustos 1914 

                                                 
742 Tanin, 18 Kanunuevvel 1330, No.2165. Hüseyin Kamil’in rütbe ve nişanlarının geri alınması 
hakkında irade-i seniyye için bkz. İkdam, 22 Kanunuevvel 1330, No.6420. IV. Orduya bağlı Divan-ı 
Harb tarafından gıyaben mahkemesinin icrası ve hükmün ilan edilerek bildirilmesi hakkında bkz. 
BOA, DH. EUM. 7. Şb., 2/59. 
743 Siegfried, a.g.e., p.89-90; Longgood, a.g.e., p.87, Chirol, a.g.e., p.122. Savaşın ilk gününde 12 
Alman gemisine el konulmuştu. Kanal Şirketi de bu el koymalar ile ilgisi olmadığını ilan etmek 
zorunda kalmıştı. 23 Ekim’de İngiltere denizci devletlere verdiği bir notada, Mısır Hükümetinin Kanal 
limanlarını terk etmeyi reddettikleri, düşmanca niyetleri veya düşmanca hareketlerinden dolayı 
düşman gemilerine el koyduğunu bildirdi. Farnie, a.g.e., p.530-533. 
744 Longgood, a.g.e., p.87-90.  
745 MacMunn-Falls, a.g.e., p.1-3.  
746 MacMunn-Falls, a.g.e., p.11. 
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anlaşması ile İngiltere Akdeniz donanması Fransız Amiral Lapeyrére komutasına 

verildi. Amiral İngiliz ticaretinin korunması ve Avusturya donanmasının 

gözetlenmesinden sorumluydu. Birkaç İngiliz kruvazörü Kızıldeniz’i geçerek 

Kanalın güney girişini güven altına aldı. Kanalın karadan saldırıya karşı savunması 

da İngiliz Harbiye Nezareti ve Mısır’daki askerî yetkililer tarafından sağlanacaktı747.

 Avrupa’da savaş başladıktan sonra, 28 Ağustos 1914’te Mısır’daki İngiliz 

Yüksek Komiseri Türklerin Mısır’a karşı bir saldırı hazırlığında olduklarını rapor 

etmişti748. 

Ağustos 1914 sonunda İngilizler Osmanlıların 70.000 askerle 3 noktadan 

Mısır’ı işgal hareketine girişebileceğine inanıyordu. Sina yönünden 50.000 kişi 

Gazze-el-Ariş-Kantara rotasını izlerken, aynı zamanda deniz kuvvetleriyle 

İskenderiye ve Port Said’e –her limana 10.000 kişiyle- çıkabilirdi. Hesaplar 

gösteriyordu ki, 30 gün içinde 43.000 Türk askeri İskenderiye, Port Said ve Kanal 

boyunca toplanabilecekti. Bu sırada Mısır İşgal Ordusu ise sadece 15–20.000 asker 

toplayabilecekti. Kasım 1914’te yayınlanan 190 sayfalık “Sina Yarımadası Hakkında 

Askerî Rapor”da 350 su kaynağının listesi ve güney Filistin ile Sina’da 51 geçiş 

rotasının detaylı analizi yer alıyordu. Bütün planlar hâlâ Osmanlıların Sina’nın kuzey 

yönünden geleceği ihtimaline göre yapılırken, bu raporda ilk kez büyük bir kuvvetin 

Birüssebi’den İsmailiye’ye Sina’nın merkez rotasını geçebileceği belirtilmişti749.  

31 Ağustos’ta Mısır Deve Taburu bir tedbir olarak Kanala gönderildi. Ama 

bir saldırı anında Kanal boyunu terk etmemeleri de emredildi. Normal zamanlarda 

bir avuç polis tarafından kontrol edilen Sina yarımadası, burada İngiliz askerinin 

bulunması nedeniyle atmosferin ısındığı İstanbul’da ajitasyonlara neden olacağı 

gerekçesiyle boşaltıldı. Aynı tarihte Hindistan’dan gönderilen ilk kafiledeki 3. Hint 

Tümeninin Marsilya’ya gönderilmesi emri üzerine Maxwell, buna 9. Sirhind Tugayı 

ve 3. Dağ Topçu Tugayını alıkoyacağını bildirdi. Bunların haricinde kalan Hint 

Tümeni 19 Eylül’de İskenderiye’den yola çıktı. Türk sınırının ötesinden yeni yollar 

ve su gereçlerinin yapımı hakkında raporlar gelmeye başladı. Askerî istihbarat da 

Kanala karşı Suriye ve Filistin’de çok geçmeden 100.000 askerin bulunabileceğini 

                                                 
747 MacMunn-Falls, a.g.e., p.12-13; Wavell, a.g.e., p.25. 
748 Great Britain Naval Intelligence Division, a.g.e., p.46.  
749 Yigal, a.g.e., p.19-20. 
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belirtiyordu. 18 Eylül akşamı 2.000 silahlı Bedevinin Gazze’den kıyı boyunca sınıra, 

3 tabur redifin Yafa’dan güneye doğru ilerlediği750 bilgisi üzerine, bu harekete karşı 

cevap olarak, sadece Mısır Sahil Muhafızlarından küçük bir kolun Süveyş’in 110 km. 

doğusundaki Nahl’da bulunan kuyuları imha etmesi için gönderilmesi oldu. Fakat 

Lord Kitchener olayı ciddiye alarak, daha sonra 42. East Lancashire Tümeni adını 

alacak olan East Lancashire Tümeninin Mısır’dan ayrılacağı tarih olan 27 Eylül’de 

gönderdiği mesajda bu Tümenin ayrılması emrini iptal ettiğini ve bundan başka 2 

Yeomanry (İngiliz ordusunda gönüllü atlı) Alayı gönderdiğini Maxwell’e 

bildiriyordu751.   

1914 başlarında İngiltere Harbiye Nezareti bir Avrupa savaşında Türklerin 

Almanya’nın yanında savaşa gireceğini düşünüyor ve Almanların Osmanlıları Sina 

yoluyla Mısır’a saldırması için teşvik edeceğine inanıyordu. Ayrıca, Osmanlıların 

seferberliğinden sonra 1 ay içinde Kanalın doğu yakasına 23.000 kişiyle varacağını 

tahmin ediyordu. Hatta küçük bir Osmanlı kuvvetinin Kanala ulaşması halinde 

Mısır’daki İslam ayaklanmasını tutuşturabileceği de hesap ediliyordu. Eylül 1914 

ortasından itibaren Mısır’daki İngiliz askerî yetkilileri Almanların Osmanlıları askerî 

hazırlıklarını tamamladıktan sonra Mısır’a saldırmaya teşvik ettiklerini tahmin 

etmişlerdi752. 

Almanların Mısır’daki İngiliz kuvveti hakkında bilgileri ise şüpheliydi. 11 

Eylül’de Mısır’daki Alman konsolosluğuna ait 11 ajanı sınır dışı edilmişti. Bundan 

sonra İngiliz askerlerinin gücü hakkında doğru bilgiye sahip olamadılar. Almanlar 

İngiliz piyadesi hakkında da doğru bilgiye sahip değildi. Bunların İngiliz nüfusunun 

en kötü unsurları olduğu tahmin ediliyordu. 20 Ekim 1914’te Wangenheim Hint 

hükümetinin İslam ayaklanması korkusu nedeniyle daha fazla birlik gönderme 

konusunda isteksiz olduğunu vurguluyordu. Mısır’daki Avustralya ve Yeni Zelanda 

birliklerinin ilk fırsatta İngiliz subaylarına isyan edecekleri fikrini koruyordu. Kısaca 

                                                 
750 25 Eylül tarihli İngiliz Yüksek Komiserinin Grey’e telgrafı. Scott, a.g.e., p.1108. İngiliz elçisi olayı 
Sadrazama bildirince olayın abartıldığını, Mısır’a saldırı niyetinde olmadıklarını ve Bedevilerin geri 
çekilmesi için emirler gönderildiğini söylemiştir. Scott, a.g.e., p.1112. İngiliz Yüksek Komiseri 28 
Ekim’de de 2.000 silahlı Bedevinin Mısır sınırından 32 km. içerde Magdaba’da görüldüklerini ve 
Kanala saldırmak için ilerlediklerini rapor etmişti. Scott, a.g.e., p.1181. Berlin kaynaklı bir haberde 
ise, 3.000 Bedevi Süveyş yoluyla Mısır’a girmişti. İkdam, 20 Teşrinievvel 1330, No.6358. 02 Kasım 
1914’te bu kadar büyük bir kuvvetin Kanalı geçmesi imkânsızdı ve ancak Sina’da sınırı geçebilirdi. 
751 MacMunn-Falls, a.g.e., p.14. 
752 Yigal, a.g.e., p.33-39. 
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Almanlar söylenti ve spekülasyonlara dayalı bilgileri gerçek olarak kabul 

ediyordu753. Kress, bütün savaş süresince işe yarar bir haber servisine sahip 

olamadıklarını itiraf eder754.  Sorguncu da, Türklerin kullandığı ajanların özellikle de 

Bedevilerin çift taraflı oynadıklarını, çöl yürüyüşü sırasında yanlarında gördükleri 

Arapların ertesi günü kendilerinden önce menzil noktasında hazır bulunduklarını 

belirtir755.  

Maxwell 9. Sirhind Tugayını Kanal boyuna yerleştirmişti. Fransa’daki 

sıkıntılar Kitchener’i Mısır’daki tek eğitimli askerlerden oluşan Sirhind Tugayının 

Fransa’ya göndermeye zorluyordu. Maxwell ise Filistin’den gelen haberlerin hayli 

rahatsız edici olduğuna dikkat çekiyordu. Bunlar, büyük grupların Gazze’de ve hatta 

Mısır sınırları içinde el-Ariş’te yollar yapıldığı yönündeki haberlerdi. Bundan başka, 

Alman subaylarının sınır karakollarını ziyaret ettikleri, Araplar gibi giyinerek ve 

patlayıcılar taşıyarak Kantara’da Kanalda dolaştıkları rapor ediliyordu. İngiliz 

Harbiye Nezareti Mısır’ın korunması için büyük bir gücün Hindistan’dan 

gönderileceği garantisini veriyordu. Sirhind Tugayının yerini Lucknow Tugayı 

alıncaya kadar Mısır’da kalmasına izi veriliyordu. Bikanir Deve Koluna ek olarak bir 

İmparatorluk Süvari Tugayı, bir birleşik İmparatorluk Piyade Tugayı (bu tugay bir 

düzenli tabur, 33. Pencap ve İmparatorluk Hizmet askerlerinden 3 tabur idi) ve 8 

Hint taburu gönderilecekti. Yerli Hint piyadesinden 3 tugay daha verilmişti. 13 

Ekim’de Maxwell Akdeniz kıyı yolu üzerinde ve Kanalın 70 km. doğusundaki 

Birülabd’da bir devriye kolu gönderilmesini önerdiyse de Kitchener, İstanbul’daki 

savaş ve tarafsız gruplarının konumlarının hala şüpheli olduğunu ve eylem için 

Mısır’daki Hint askerlerinin varlığını bahane edilebileceğini dolayısıyla bunun 

tavsiye edilemez olduğunu telgrafla cevaben bildiriyordu756.  

16 Ekim’de Maxwell Mısır’daki durum hakkında Londra’ya şunları 

bildiriyordu: “... Bütün Mısır’da birçok Alman ve Avusturyalı yedek eratı –en az 600- 

                                                 
753 Weber, a.g.e., p.94-95. 2 Şubat 1915’te Atina’dan İstanbul Alman Elçiliğine şu bilgi gönderilmişti: 
Atina gazetelerine göre, Kanalda 20.000 Hintli ile takviye edilen İngiliz kuvvetleri 120.000 kişi 
tahmin ediliyor. IV. Orduya arkadan hücum etmek için Fransız donanması himayesinde Yafa’ya 
Fransız askeri çıkarılacakmış. 23 Kanunusani 1330 (5 Şubat 1915) tarihinde Başkomutanlık 
Vekaletinin çeşitli cepheler içinde Mısır’a ait değerlendirmesinden. BOA, DH. EUM.VRK, 14/57. 
754 Kressenstein, a.g.e., s.42. 
755 Sorguncu, a.g.m., s.996. 
756 MacMunn-Falls, a.g.e., p.14-15.  
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bulunmaktadır. Tehlike buradadır. Hepsi Malta’ya gönderilip orada gözaltında 

tutulmalıdır. Enver’in casusu olan bir Alman’ın757 üzerinde Kanalın bir haritası ve 2 

kutu patlayıcı madde bulunmuştur.  Türkler Sina çölündeki Bedeviler ve Senusiler 

nezdinde girişimde bulunuyorlar. Buna karşı bizim de Mekke ve Yemen Araplarıyla 

anlaşarak onları Türklere karşı ayaklandırmak gereklidir. 8 Hint taburu, iki dağ 

bataryası, Hint hecinsüvar tugayı ve sahil muhafızlarıyla Kanal’ın savunması 

sağlanmıştır. Çöl ve Kanal, Türklere danışmanlık eden Alman subaylarının önemini 

kavrayamadıkları engellerdir.”758  

Eylül ortasından itibaren Türklerin sınırı geçme konusunda kısıtlamalar 

getirmesi ve sınırı geçmek isteyenleri sorgulamaya başlaması üzerine, İngilizlerin 

haber alma imkânları yavaş yavaş azaldı. Casusluk şüphesiyle çok sayıda Arab’ın 

Türkler tarafından tutuklanması üzerine İstihbarat durumu daha da kötüleşti. 

Maxwell 29 Eylül 1914’te Kitchener’e yazdığı yazıda bu durumdan şöyle şikâyet 

ediyordu: “Türkler sınırı kıskanç bir şekilde koruyor. Sınırın doğusundaki bütün 

ajanlarımızı ele geçirdikleri için olumlu haber almak çok zorlaştı.” Ekim sonunda 

bütün İngiliz ve Mısırlı yöneticiler Sina’yı boşaltarak Kanal savunma çizgisine 

çekildiler. Geride sadece İngilizlere yeni katılan birkaç şeyh ve Bedevi muhafızını 

casus olarak bıraktılar759.  

Kanal Şirketi Kanala bir saldırı olacağına inanmıyordu. Ama Sina’dan 18 

kişilik bir Bedevi kolunun Kanala yaklaştığının rapor edilmesi üzerine 4–5 Ekim 

1914’de ilk kez gece geçişine ara vermeye zorlandı. Kanal Şirketi 9 Kasım’da 

Savunma kuvvetiyle işbirliğine karar verdi. Geçen 4 aylık sürede buna ihtiyaç 

duymamıştı. Saldırıya karşı İngiltere ve Fransa ile Kanalı savunmak üzere işbirliğine 

başladı. Şirket telgraf, telefon ve telsiz sistemini İngiliz ve Fransızların emrine verdi. 

Şirkette görevli Avusturya personelinin görevine devam etmesine de engel olmadı760.  

Londra ve Kahire’nin Osmanlıların Mısır’a saldırısı konusunda bir şüphesi 

yoktu. Ama Türklerin gücü, harekât yönü ve zamanı konusunda geçerli ve güvenilir 

                                                 
757 Bu kişi Kanala sabotajla görevli olan Alman ajan Robert Mors idi. Mors’un sorgusunun bir kısmı 
için bkz. Scott, a.g.e., p.1131-1138. Yapılan yargılamanın ardından Mors’a ömür boyu hapis cezası 
verilmiştir. McKale, a.g.e., p.253. 
758 Arthur, a.g.e., s.117-178; MacMunn-Falls, a.g.e., p.15. 
759 Yigal, a.g.e., p.41-43. 
760 Farnie, a.g.e., p.531-532. 
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bilgi bulmakta zorlukları vardı. Bunun nedeni yukarıda 3 Kasım 1914’te VIII. 

Kolordunun 80. ve 69. Piyade Alayı komutanlarına verilen emirdi761.   

Karadeniz olayının ertesi günü Lancashire Tümeni ve Hint askerleri halkı 

etkilemek üzere Kahire sokaklarında yürüdüler. Önde gelen ve tehlikeli görülen Türk 

tebaası hemen tutuklandı ve gözaltına alındı762.  

Kasım 1914’te Kanal savunması için 4 İngiliz ve Fransız gemisi vardı. Zaman 

ve değişen şartlara göre sayıları da değişti. Bu arada 16 Kasım’da daha önce 

gönderileceği bildirilen Hint kuvvetleri Kanala ulaştı ve taburlar mümkün olduğu 

kadar çabuk İsmailiye ve Port Said’e hareket etti. Hindistan’dan gelen Tümgeneral 

A. Wilson Kanal savunmasına atandı. Sirhind Tugayı, tümenine katılmak için 23 

Kasım’da Fransa’ya hareket etti. Aynı zamanda Kitchener Maxwell’e ANZAK’ların 

eğitim için Mısır’a gönderileceğini de bildiriyordu. Amaç daha sonra bunları 

Fransa’ya göndermekti. Fakat geçici olarak bunların varlığı Mısır halkını şüphesiz 

etkileyecekti ve Mısır’da ihtiyat olarak bulunacaklardı763.  

Türklerle daha fazla temas olmamasının önemli faydası oldu. Yılın sonuna 

kadar Mısır ve Kanal savunmasına hazırlanma ve organize olma konusunda zaman 

kazandırdı. ANZAK birlikleri –Avustralya birlikleri, bir hafif süvari tugayı ve topçu 

birliği dâhil bir piyade tümeninden, Yeni Zelanda birlikleri ise 2.500 süvari, 5.000 

piyade ve bir sahra topçu birliğinden oluşuyordu- Aralık başında Mısır’da karaya 

çıktılar. Hint birlikleri 10. ve 11. Tümenler olarak düzenlendi764.   

Basınımızda ve 2 arşiv belgesinde İngilizlerin Mısır’ı savunacak yeterli 

sayıda İngiliz kuvveti bulunmadığı gerekçesiyle Portekiz’den asker talep ettiği ifade 

edilmektedir. Basınımızdaki haberlere göre;  

Portekiz Başbakanı parlamentoda, İngilizlerin Kanalı savunmak için yardım 

istediğini ve İngiltere ile aralarındaki ittifaka göre bunun yapılması gerektiğini 

belirtmştir765. Mısır’a sevk edilecek Portekiz askerinin öncüsü olarak birkaç gün önce 

Portekiz subaylarının geldiği, Aralığın ilk haftasında Mısır’a çok sayıda Portekiz 

                                                 
761 Yigal, a.g.e., p.48. 
762 MacMunn-Falls, a.g.e., p.16; R. Storss, Orientations, London, I. Nicholson & Watson, 1937, 
p.157; İkdam, 11 Teşrinisani 1330, No.6380. 
763 MacMunn-Falls, a.g.e., p.19. 
764 MacMunn-Falls, a.g.e., p.20. 
765 Tanin, 16 Teşrinisani 1330, No.2133; İkdam, 08 Teşrinisani 1330, No.6377. 
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askerinin gönderileceği belirtilmektedir766. 21 Kânunuevvel 1330’da (3 Ocak 1915) 

Kahire’ye 2 Portekiz piyade alayı ulaşmış ve kışlalarına yerleştirilmiştir767. Mısır’a 

gönderilmek üzere Lizbon’da vapurlara bindirilmek istenen 2 Portekiz taburu isyan 

etmiş ve sonuçta halkın alkışları arasında kışlalarına dönmüşlerdir768. Geleceği 

söylenen Portekiz askerinden herhangi bir işaret yoktur769. Aynı dönemde, İtalya 

basınının Mısır’ı savunmak için İngiltere’nin İtalya’ya başvurduğunu ama ret cevabı 

aldığı bildiriliyordu770.  

Osmanlı Devleti’nin Viyana elçisinin 28 Kasım 1914 tarihli yazısında, 

İsviçre’den ulaşan haberlere göre, 12.000 Portekiz askerini taşıyan gemilerin Cebel-i 

Tarık’ı geçip Doğuya doğru gönderildiği ve bu askerlerin Mısır’daki İngiliz 

kuvvetlerine katılacağı zannedildiği bildirilmekteydi771. Roma elçisi Nabi Bey 11 

Şubat 1915 tarihinde gönderdiği yazıda, Portekiz Kabinesinde askerî kanadın nüfuzlu 

bir duruma geldiği, bunun da sebebinin Mısır’a Portekiz askeri gönderilmesini 

sağlamak isteyen İngiltere Hükümetinin ve İngiliz elçisinin çabalarının sonucu 

olduğu vurgulanıyordu772. Ancak İngiliz resmi yayını ve Sina cephesi üzerine yazılan 

diğer eserlerde bu konuda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.  

25 Kasım’da yeni kurulan Savaş Konseyine ulaşan askerî istihbarat raporları 

büyük bir Tük ordusunun Filistin’den güneye indiğini ve yakın bir zamanda Kanala 

saldırı konumunda olacaklarını bildiriyordu. Churchill, Mısır’ı savunmak için en iyi 

metodun Çanakkale’ye bir saldırı olduğunu, bunu başarırlarsa Boğazları kontrol 

edeceklerini ve İstanbul’a istedikleri şartları dikte edebileceklerini savunuyordu773. 

Osmanlılara savaş ilanından birkaç gün sonra Kitchener Kraliyet Hava 

Filosunun bir bölüğüne deniz yoluyla Mısır’a gitmesini emretti. Bölük 20 Kasım’da 

İsmailiye’ye vardı. Bunlara 5 uçak daha katılacaktı. İlk hava keşfi 27 Kasım’da 

yapıldı. Günlük olarak kuzey sektörde Kanaldan 75 km. uzağa gidildi. Mevcut 

uçaklara Aralık sonunda 3 uçak daha katıldı. Özellikle 3 ana rotada günlük keşiflere 

                                                 
766 Tanin, 24 Teşrinisani 1330, No.2141.  
767 22 Kanunuevvel 1330tarihli Tanin, No.2169 ve İkdam, No.6420; Tasviriefkar, 19 Kanunuevvel 
1330, No.1308. 
768 Tanin, 27 Kanunuevvel 1330, No.2174. 
769 Tanin, 31 Kanunuevvel 1330, No.2178. 
770 Tanin, 31 Teşrinievvel 1330, No.2117. 
771 BOA, DH. EUM. 5.Şb., 4/63. 
772 BOA, DH. EUM. 5. Şb., 9/31. 
773 Churchill, a.g.e., p.487; Gilbert, a.g.e., p.220. 
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devam edildi. Kantara ve Süveyş’te havaalanı yapıldı. 30 km. Sina içinde uzun 

uçuşlar, acil inişler ve yakıt takviyesi için de yerde bir zemin hazırlandı. 1 Aralık 

1914’te Fransız uçak gemisi Foudre Port Said’e vardı. Kanaldaki İngiliz Fransız 

işbirliği 2 yıl önce yaptıkları bir anlaşmaya dayanıyordu. Anlaşmaya göre, savaş 

durumunda İngiliz donanması Doğu, Fransız donanması da Batı Akdeniz’den 

sorumlu olacaktı. Minerva Akabe, Doris El-Ariş, Rus Askold gemisi de Gazze-

Beyrut arasında görevlendirildi. Bu arada 12 Aralık’ta bir İngiliz uçağı Katya 

yakınlarında düzensiz bir silahlı Bedevi grubunu gördüğünü rapor ediyordu. Ağustos 

1914’te Port Said’de el konulan Alman şileplerinden ikisi Aenne Rickmers ve 

Rabenfels ikişer uçak taşıyacak bir hale getirildi ve Ocak 1915 ortasından itibaren 

operasyonlarda kullanılmaya başlandı774.  

Bu arada İngilizlerin propaganda amaçlı bazı bildirileri havadan dağıtılıyordu. 

Birüssebi’ye atılan bildirilerde, Arapların aldatıldığı, İtilaf Devletlerinin Arapların 

dostu oldukları kısa ve öz anlatıldığı gibi Almanlar kötüleniyordu. Bunun üzerine 

Türkler, ellerinde İngiliz bildirileri görülenlerin hemen idam edileceğini ilan etmiş, 

bunda sonra halk havadan atılan bildirilere dokunamamıştır775. 

30 Kasım 1914’te Maxwell Kitchener’e gönderdiği telgrafta, “Kesin olarak 

söylemek zor ama bana göre Kanal üzerine yürüyüş başladı. Hedefin Kantara 

olduğunu sanıyorum” diyordu. Ertesi gün de “Suriye’den haber almak neredeyse 

imkânsız. Çoğu ajanlarımız henüz dönmedi. Ma’an’da bir konuşlanma varsa Fransız 

uçakları bunu keşfedebilecektir” diyordu776. 

Türklerin savaşa girmesi ile birlikte İtilaf donanması Suriye ve Güney 

Anadolu kıyılarına abluka altına almıştı. Bu durum Türklerin deniz yoluyla Kanal 

Seferi için gerekli silah ve savaş malzemesinin deniz yoluyla gönderilmesine engel 

teşkil etmişti. Trenle Adana’ya ulaşan asker, silah ve cephane Suriye’ye İskenderun 

ablukası nedeniyle Amanos dağlarını aşmak zorunda bırakılmıştı777.  

Kanala karşı beklenen Türk saldırısı uzun bir zaman demlenecek gibi 

görünüyordu. Bu yüzden, Amiral Peirse, hafif kruvazörler Doris ve Rus Askold ile 

                                                 
774 Yigal, a.g.e., p.48-50; David L. Bullock, “Swift as Eagles: The Victory of the Royal Air Force 
in Palestine 1914-1918”, Doktora Tezi, Kansas, Kansas State University, 1995, p.50-53. 
775 Aaronsohn, a.g.e., s.57-58. 
776 MacMunn-Falls, a.g.e., p.28; Yigal, a.g.e., p.51; Farnie, a.g.e., p.533. 
777 Mısır Seferi, s.21. 
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Suriye kıyılarında Hayfa, Beyrut ve özellikle İskenderun’a zarar vermek ve teçhizat 

ulaşımını engellemek üzere görevlendirildi. Churchill ve Kitchener küçük bir 

donanma kuvveti ile Mısır ve Kanalı tehdit edecek biçimde Türklerin Anadolu’dan 

Sina’ya asker transfer planlarını engelleyebileceklerini umuyordu. Bu çerçevede, 

Doris 13 Aralık’ta el-Ariş’i bombaladı ve karaya çıkarılan bir müfreze kıyı boyunca 

uzanan telgraf hatlarını kesti. Ama asıl eylemi İskenderun körfezinde oldu. 18 

Aralık’ta Karaya çıkardığı müfreze telgraf hatlarını kesmiş, demiryolu hattını imha 

etmişti. Yarım saat sonra kuzeyden gelen bir tren yoldan çıkarıldı. Ertesi gün 

gönderilen ikinci bir kol bir demiryolu köprüsünü imha etmişti. Ateşkes bayrağıyla 

yerel Türk yetkilileriyle görüşmelere girişilmişti. 20 Aralık’ta Doris’in 15 cm.lik 

toplarının tehdidi altında Türklere bazı askerî depoları ve 2 lokomotifi havaya 

uçurmayı kabul ettirmişti. Tükler patlayıcılara sahip olmadıklarını söyleyerek İngiliz 

komutanından kıyıya adam göndermesini istediler. İngilizler bunu kabul ederek 

kıyıya adam gönderdiler ve görevi tamamladılar. 20 Aralık akşamı Doris bölgeden 

ayrıldı. Saldıran ile saldırılan arasındaki bu komik işbirliği Türklerin ciddi bir rakip 

olmadığını göstermiş ve Türkiye’yi savaş dışı etmek için büyük bir askerî çabaya 

gerek olmadığı yönünde İngilizleri cesaretlendirmişti. 16 Eylül 1916’da Churchill 

Çanakkale Komisyonu önünde bunu itiraf edecekti778.   

Türkçe hatıralar bu konuda hiçbir bilgi vermez. Yalnız Türk resmî yayını 

içinde bir tek kaynakta bu olayla ilgili bilgi vardır. Buna göre, benzer ifadeler 

dışında, 19 Aralık’ta Doris, verdiği bir ültimatomla lokomotiflerin, askerî araç ve 

mühimmatın teslimini istemişti. Aksi halde kasabayı bombalayacaktı. Süre 22 

Aralık’ta doluyordu. Bu arada Dörtyol yakınındaki Deliçay ağzına ve Payas kuzeyine 

birer müfreze çıkaran kruvazör çay üzerindeki demiryolu köprüsünü, istasyonu, 

telgraf hatlarını tahrip etti. Sürenin bitiminde, askerî gereç içerilere aldırılmış ve 

tarafımızdan 2 lokomotifin tahribi ile yetinilmişti779.   

Mısır sınırları içindeki el-Ariş’in işgali haberleri üzerine Kitchener 

Donanmanın yardımı ile karaya bir çıkarma yapma ve Türkleri buradan atma 

konusunu sorduğu zaman Maxwell, sığ ve dalgalı bir denizin böyle bir eylemi zor 

                                                 
778 Gilbert, a.g.e., p.222; MacMunn-Falls, a.g.e., p.22; Bean, a.g.e., p.149. Olayın detayı için bkz. 
Mısır Seferi, s.19-20. 
779 … Deniz Harekâtı, s.116. 
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kıldığını ve el-Ariş’teki işgal kuvvetinin Bedevilerden oluştuğunu, İngiliz savaş 

gemilerinin ilk görünmesinde bunların iç kısımlara çekileceğini bildirdi780. 

18 Aralık 1914’te Mısır üzerinde Himaye kararının ilan edilmesinin ardından 

Mısır savunmasının bütün yükünü İngiltere’nin çekeceği ve Mısır halkından yardım 

istenmeyeceği de ilan edilmişti. Ama bu tutulması imkânsız bir söz olacaktı781. Kanal 

savunmasında görevli Hint askerleri arasında bazı Müslümanlar vardı. 

Hindistan’daki Müslüman bir prens –Ağa Han- Ocak ayında Kanalı ziyaret ederek 

Müslüman askerlere moral vermiştir782. Ayrıca İngiliz himayesinin avantajlarını 

anlatarak dindar Müslümanları ikna etmek de görevleri arasındaydı783. 

Kanal savunması Aralık ayında düzenlendi. Kanalı savunacak kuvvet 

İmparatorluk Süvari Tugayı ve 10. ile 11. Hint Tümenine ait 24 piyade taburundan 

oluşuyordu. Bu kuvvetlerin topçu birliği sadece 3 dağ bataryasından oluşuyordu. 

East Lancashire Tümeninin 2 sahra topçu birliği ve Mısır ordusunun bir bataryası da 

bu savunmaya eklendi. Yüzen bataryalar olarak hareket etmek üzere hazırlanan ve 

Kanalda hazır bulunan savaş gemileri de büyük güven veriyordu784.  

Kanal Savunması 3 sektöre ayrılmıştı: I. Sektör Süveyş’ten Acı Göllere, II. 

Sektör Büyük Acı Gölün kuzeyinden Deversuvar’dan el-Ferdan’a, III. Sektör el-

Ferdan’dan Port Said’e. Kuvvetlerin karargâhı ve ihtiyatları İsmailiye’de idi. Küçük 

bölükler Tatlı Su Kanalı ve İsmailiye ile Kahire arasındaki ana hat üzerinde olan 

Zagazig’deki önemli teçhizat ambarlarını korumakla görevlendirildi. ANZAK’lar 

gibi East Lancashire Tümeni askerleri de ihtiyat oluşturuyordu ki, Kahire’den 

İsmailiye ve oradan da Kanalın her iki yönüne hızlıca trenle gönderilebilecekti. 

Kanal savunmasındaki askerler sadece tek hat ulaşımla donanmıştı. Ocak ayında 

ikinci ulaşım hattı görevini yapacak küçük bir Deve Ulaşım Tugayı oluşturulmasına 

karar verildi. İsmailiye’ye yakın olan Ebu Sueir’de 5.000 deve toplandı ve 8 bölüme 

ayrıldılar. Yerli sürücüler İngiliz subaylarının kumandası altındaydı. Yerli sivillere 

                                                 
780 MacMunn-Falls, a.g.e., p.22. 
781 Wavell, a.g.e., p.26. 
782 Mansfield, a.g.e., p.208. 
783 Storss, a.g.e., p.164; McKale, a.g.e., p.92. Yine 1914 sonunda İngiltere ve Rusya lehine Tuna 
boyundaki Müslümanlara dağıtılmak üzere bir beyanname hazırlamıştı. Bkz. BOA, DH. EUM. 5. Şb. 
5/34. Bu hizmetlerinden dolayı Ağa Han İngiltere Kralı tarafından Nisan 1916’da Bombay vilayeti 
birici sınıf hükümdarı payesini ve her gittiği yerde 11 pare top atılarak selamlanmak hakkını vermişti. 
Bayur, a.g.e., C.3, K.3, s.182. 
784 MacMunn-Falls, a.g.e., p.23,   
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de bu görev için geçici görevler verildi. Bu bir kolordunun başlangıcı idi ve sayıları 

gelecek 3 yıl içinde 25.000 sürücü ve 30.000’nin üzerinde deveye yükselecekti785.  

Ocak 1915’te 30.000 savaşçı asker ve topçu kuvvetleri itibariyle zayıflığı 

Kanaldaki İngiliz ve Fransız savaş gemilerinin topları ile telafi olunacaktı. Ayrıca 

henüz askerî eğitimleri bitmemiş 42. Lancashire Tümeni ile ANZAK kıtalarından 

oluşan 40.000 kişilik ihtiyat kuvveti ile beraber Kanal savunması için 70.000 kişilik 

bir kuvvet vardı786. Sayısal olarak bakıldığında Kanal bölgesinde Türklerden daha 

fazla bir kuvvet vardı787.  

İngilizlere göre, Filistin’den Kanala ve Mısır’a doğru hareket eden bir ordu 

yüzlerce km. uzunluktaki susuz çölü geçmek zorundaydı. Böyle bir ordu hareket 

üssünden çok uzakta uzun ve kırılgan ulaşım hatları üzerinde çok az ve taze suyu 

olmadan hareket ederken, savunanlar Kanal boyunca hem yan hem de arkalarında 

zengin Mısır toprağına, sınırsız su kaynaklarına ve üslerine yakındı. Türkler bent ve 

kuyulardan su içecekken “Beyaz Adam” bunu yapmayacaktı. Hiç kimse bir İngiliz 

askerine çöldeki suyu içmeyi teklif etmeyi dahi düşünemezdi788. 

Kanal da her ne kadar insan ürünü olsa da, Mısır’a yapılacak herhangi bir 

saldırıda doğal ve büyük bir engeldi ve askerî açıdan ele alındığında geçit vermez 

büyük bir hendekten oluşuyordu. Ayrıca, Kanaldaki göller, Kanal boyunca uzanan 

demiryolu hattının her yere kolayca takviye kuvvet göndermesine yaraması ve 

Kanaldaki savaş gemileri de istila ordusu karşısında ciddi engellerdi789.  

Süveyş Kanalı her ordu için ciddi bir engeldi. Özellikle toplarını çekmek ve 

geniş kumlu bir çölde demiryolu döşemek zorundaysa. Kanaldaki Büyük ve Küçük 

Acı Göller ile Timsah Gölü bir saldırıya karşı savunanların cephesini azaltıyordu. 

Kanal boyundaki demiryolu da savunma için iyi bir hizmet aracıydı. Doğudan 

gelecek bir saldırgan sadece birkaç tuzlu kuyu suyuyla beslenecekken savunanlar 

demiryolu hattı boyunca tatlı suya sahipti. Filistin’den gelecek bir Türk saldırısının 

Kanal çizgisinde karşılanması konusunda bir şüphe yoktu. “Mısır’ın doğu 

sınırlarının gerçek savunma çizgisi Süveyş Kanalıdır” düşüncesi şimdi daha 
                                                 
785 MacMunn-Falls, a.g.e., p.23 ve 31-33. 
786 Wavell, a.g.e., p.27. 
787 Kearsey, a.g.e., p.2. 
788 H.O. Lock, With the British Army in the Holy Land, London, Robert Scott Roxburghe House 
Paternoster Row E.C., 1919, p.4-6. 
789 Mısır Seferi, s.5. Kearsey, a.g.e., p.4. 
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güçlüydü. Port Said ve Süveyş’e karşı muhtemel bir kara çıkarmasına karşı silahlı 

filikalarla göllerde ve Kanalda devriye bulundurma yerine daha iyisini donanmanın 

yapacağı düşüncesi hâkimdi. Bu güçlü düşünce nedeniyle, Sina’dan saldırı halinde 

savaş gemileri Kanala girecek ve top ateşiyle savunmaya yardımcı olacaktı. Bu 

düşünce öncekinden daha güçlü bir savunma yaratılmasına katkı yapacaktı. Fakat 

madalyonun diğer tarafı da olduğu unutulmamıştı. Kanala bir saldırı durumunda 

sadece Kanalda ulaşıma ara verme ihtimali yanında, ciddi bir dönemde İngiliz 

gemilerinin başka bir göreve istenmesi ve Kanalda bir geminin batması daha ciddi 

bir ihtimaldi. Düşmanın geçici bir başarısı bunu sağlayabilirdi. Kanalın zarar görmesi 

durumunda tamir edilmesi haftalar alacaktı. Bunlara rağmen, Kanal çizgisinde 

savunma politikasının büyük avantajları vardı790.  

Savunma işi -1916’da yapılan detaylı sistemle karşılaştırılınca- daha basitti. 

Birçok nöbet yeri kazıldı. Siperler kum torbaları ve dikenli tel örgülerle çevrildi. 

Kanal Şirketi bütün kaynaklarını –küçük gemiler dâhil- İngilizlerin emrine verdi. En 

büyüğü İsmailiye’de olmak üzere, Kantara ve Süveyş ile Küçük Acı Göl arasında 

bulunan Kubri’de 3 yüzen köprü kuruldu791. Bir mühendis olan Bayındırlık 

Müsteşarı M. Macdonald’ın önerisiyle denizden aşağı bir seviyede olan Kanalın 

kuzey doğusundaki çölün su altında bırakılmasına karar verildi. Bu iş birkaç bin 

çuval, işçi ve askerle yapıldı. Bu cephenin 100–130 km. kısalmasını sağladı792. 

Kanalda kuzey güney yönünde karakollar hazırlandı. Bunlar: Port Said, Ras el-Esh, 

Tina, el-Kab, Kantara, Balah, el-Ferdan, Bench Mark, İsmailiye, Tusum, Serapyum, 

Deversuvar, Ceneffe, Şaluf, Gurka Post, el-Kubri, Belucistan ve eş-Şatt idi793.  

Kanal Savunmasında mühendislik çalışmaları açısından temel olarak 

yapılanlar şunlardı: İlk olarak, Kanalın doğu yakasında köprübaşları ve batı 

yakasında siperlerin yapımı, ikincisi, köprü yapımı ki, Tatlı Su Kanalı üzerinde 8 

köprü, İsmailiye’de Vapur İskelesinde bir gemi köprüsü, el-Kubri ve Kantara’da 

daha hafif bir köprü yapımı. Mühendisler uçak hangarlarının yapımı, Süveyş, 

İsmailiye ve Moaskar’daki kamplara filtre edilmiş su döşenmesi Port Said, İsmailiye 

ve Süveyş’teki Kanal Şirketinin filtrelerinden Kanaldaki karakollara filtre edilmiş 
                                                 
790 MacMunn-Falls, a.g.e., p.23-25. 
791 MacMunn-Falls, a.g.e., p.25. 
792 Massey, a.g.e., p.6; Tanin, 25 Teşrinisani 1330, No.2142; İkdam, 25 Teşrinisani 1330, No.6394. 
793 MacMunn-Falls, a.g.e., p.25; Bean, a.g.e., p.144-145. 
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suyun dağıtımı. Bu karakollarda kişi başına 2 günlük 1.5 galon (5.68 litre) suyun 

depolanması, sellere karşı Kanal yakasının düzenlenmesi, kara ve deniz topçusunun 

menzilleri ve savunma için büyük ölçekli haritaların çizilmesi, el-Kubri, İsmailiye ve 

Kantara’da Vapur İskelesi ve zırhlı trenler için projektörlerin kurulması. Seyyar 

bölümü ise, keşiflere katılarak uçaklar için zeminin düzenlenmesi, su kuyularının 

kazılması ve çölde sefer sırasında su teçhizatının kontrolü gibi işlerde rol aldılar794.  

Mısır’daki birçok İngiliz Türklerin ciddi olarak bu işe girişmek niyetinde 

olduklarına inanmıyordu. Ama Mısır’da İngiliz kuvvetlerini tutmak için tehdit 

edileceğine inanıyorlardı. Çünkü Filistin ve Türkiye arasında tam bir demiryolu 

bağlantısı yoktu. Uzmanları hâlâ Toros ve Amanos dağlarının tünellerinde büyük 

güçlüklerle uğraşıyorlardı. Ocak 1915 başında Birüssebiden ayrılan ilk birliklerin 

hareketi, Hafir, Kuseyme ve el-Ariş’te duyuldu. Bu aşamada dahi Mısır’da Türklerin 

ciddi olarak Kanal Seferini isteyip istemediği hakkında şüpheler vardı. Ağır 

silahlarını çölden geçirip geçiremeyeceğinden şüphe içindeydiler. Bunun için tek 

uygun yol, Akabe’deki güney yolu gibi muhtemelen su kuyularının bol olduğu 

Akdeniz’e yakın kervan yolu olacaktı. Fakat bu yolda Türkler kolayca 

gözlenebilecekti. Bir Türk kurmayı için böyle devasa bir girişim gerçekten çok zor 

idi. İngilizler hâlâ demiryolu olmadan, hatta bir su boru hattı olmadan Türk 

kuvvetlerinin merkez rotayı izleyemelerinin imkânsız olduğuna ve böyle bir 

girişimin ayrılıkçı Arapların talepleri nedeniyle Osmanlı Devleti’nin çözüleceğine 

inanıyordu795. Türk kuvvetlerinin öncüleri beklenmedik bir şekilde Kanal’ın 

kıyısında görünmeye başladığı zaman, ilk anda belki de kuzey rotasından sapmış 

küçük bir kuvvet olduğu zannedilmişti. İsmailiye’nin karşısında 2.000 veya 3.000 

kişi görülmüştü. Mısır’daki yetkililer en az 30.000 kişilik bir güç ve belki de daha 

fazla sayıda bir ordu bekliyorlardı. Bu nedenle şimdilik görünen bu kuvveti, ya daha 

büyük bir kuvvetin öncüleri ya da bir gösteriye niyetli daha küçük bir kuvvet olduğu 

biçiminde değerlendirildi. Yaşam Kanal’ın ötesindeki kamplarda (bu nedenle olsa 

gerek) olağan gidiyordu. Öyle ki, ANZAK’lar ve Avustralyan denizaltısı AE 2 

                                                 
794 MacMunn-Falls, a.g.e., p.33-34; Bean, a.g.e., p.145-146. 
795 Bean, a.g.e., p.143-150; Storss, a.g.e., p.156. 
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Kanal’dan alkışlar ve bağırışlar arasında geçmişti796. Hatta İngiliz subayları –Türk 

keşif kollarının da gördüğü gibi- rahatlıkla futbol oynamaya devam ediyorlardı797.  

32. Hint Tugayının 2 taburu General H.D. Watson’un komutasındaki sektörde 

Timsah gölünün kuzeyindeki Bench Mark karakolundan Balah’a kadar batı yakası 

boyundaki siperleri tutmak için gönderildi. Batı yakasındaki bütün siperlerin önü 

bölgedeki ihtiyatla güçlendirildi. Aynı gün Yeni Zelanda Piyade Tugayı Kahire’ye 

getirildi. Otago ve Wellington taburları I. Sektördeki el-Kubri’ye gönderildi. İhtiyat 

olarak tutulan Auckland ve Canterbury alayları İsmailiye’ye yerleştirildi. Swiftsure, 

Clio, Minerva, silahlandırılmış ticarî kruvazör Himalaya ve Ocean Kanala girerek 

anılan sıraya göre Kantara, Balah, Şaluf, Gurka Post ve eş-Şatt yakınında mevki 

aldılar. Fransız sahil muhafız gemisi Requin zaten Timsah gölündeydi. Ertesi gün 

(27’si) Türklerin III. veya kuzey Sektörde Kantara’nın 8 km. doğusunda el-Ariş-

Kantara yolunda ikiye ayrılmış olarak bulundu. Ayrıca, sabahın erken saatlerinde I. 

veya güney Sektörde Belucistan ve el-Kubri karakollarına önemsiz saldırılar yaparak 

Kanala yaklaştılar. Tümgeneral Wilson bu oyunların değerini ve asıl saldırının II. 

yani Merkez Sektörün bazı yerlerine olacağının farkına vararak Serapyum’u takviye 

etti. Bu arada Kanala yeni gemiler girdi. Fransız kruvazörü D’Entrecasteaux Büyük 

Acı Gölün kuzeyinde, Proserpine Port Said’de. 1 Şubat’ta İngiliz Hardinge 

Tusum’un kuzeyi ve Timsah gölünün güneyinde yer aldı. Bu gemiler II. Sektör’ü 

koruyarak ilerleyen düşmana karşı yan tarafından ateş altına alabilirdi. Kanal her 

akşam kapanıp her sabah tekrar açılıyordu ve böylece trafik aksaması ciddi 

olmuyordu798.  

17 Ocak’ta bir İngiliz uçağı yaklaşık 1.000 kişinin kuzey rotasını izlediğini 

belirlerken ertesi gün bir deniz uçağı Birüssebi’den hareket eden 8–10.000 kişilik 

Türk kuvvetini belirlemişti. Maxwell bunun Katya yoluyla kuzeye veya güneyde 

Süveyş kasabasına yöneleceği sonucuna varmıştı799. Merkez rotasının Türk ordusu 

                                                 
796 Bean, a.g.e., p.154-155. 
797 Sanders, a.g.e., p.61. 
798 MacMunn-Falls, a.g.e., p.29-30; Larcher, a.g.e., p.249; Larşer, Büyük Harbde Türk Harbi, 
s.147; Massey, a.g.e., p.10; Bean, a.g.e., p.154; Churchill, a.g.e., p.451-452; Geoffrey Miller, Straits, 
Cambridge, The University of Hull Press, 1997, p.523; (Çevrimiçi) http://www.1914-
1918.net/maxwell_first_despatch.htm#3., 8 Eylül 2006.  
799 Bullock, a.g.e., p.55. 
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tarafından izlendiği ve asıl saldırının Merkez Sektöre yapılacağı aklının ucuna 

gelmemiş gibi görünüyor. 

28 Ocak’ta uçaklar Merkez Sektörde Deversuvar’ın 8 km. doğusunda 3–4.000 

arasında bir kuvvet keşfettiler. Ertesi gün sayılarının hayli arttığını gözlemlendi. 28 

Ocak sabahı Kantara köprübaşına karşı doğu yakasında bir Türk keşif kolu dikenli 

tellere yaklaştı ve karakoldaki Hint askerlerine 6 kayıp verdirdiler. Türkler dikenli 

tellerin önünde 3 ölü bırakarak yaralıları geri götürdüler. 30 Ocak’ta Serapyum’da 

Kanalın yaklaşık 14 km. doğusundaki Bir Habetia’nın doğusunda en büyük 

konuşlanma gözlenmişti. Türkler genel niyetlerini gizlemekte başarısız olmuş ve 

General Wilson yeterli kuvvetini Kanala yaymış, arkasında güçlü ihtiyatlarıyla 

Merkez Sektöre yapılacak asıl saldırıyı beklemekteydi800.  İngiliz resmî yayını ana 

Türk saldırısının Merkez sektöre yapılacağını anladıklarını söylemekte ise de 

yanıldığı açıktır. Yigal aşağıda görüleceği gibi bunu açıkça ortaya koymuştur. 

İngilizler Türk saldırısını anlasaydılar 3 Şubat günkü olaylar yaşanmaz ve Türk 

ordusu imha edilirdi. Dolayısıyla 2/3 Şubat gecesine kadar asıl saldırının bu 

sektörden geleceğini anlayamamışlardır.   

Hem Kahire hem de Londra istihbaratı Mısır’ın Türklerin başlıca hedefi 

olduğunu, Kafkaslar’da savunma amaçlı bulunacakları görüşündeydiler. Mısır’a karşı 

sefer kuvvetinin 6–7 tümen veya 60.000 asker ve bunların bir kısmının zaten yolda 

olduğunu tahmin ediyorlardı. Cemal Paşanın Mısır’ı fethetme konusundaki hırsı 

özellikle vurgulanıyordu. Bu değerlendirmelerde iki hata üzerinde ısrar edildiği 

görülmekteydi. Sina’nın kuzeyinden saldırının olacağı hakkındaki geleneksel görüş 

ve sefer kuvvetinin büyüklüğü konusundaki yanlış tahmin. Gerçekte Türk 

tümenlerinin sayısı yarısıydı ve kuvvet ise 1/3’tü. Bedevi ajanları tekrar tekrar yoğun 

asker konuşlanmasının el-Ariş, Hafir, ve Kuseyme’de olduğunu rapor ederken yanlış 

tahminler üzerine başka bir rapor hazırlanıyordu. 10 Ocak 1915’te Osmanlı sefer 

kuvvetinin ilerlemeye başlamasından 4 gün önce Tuğgeneral G.F. Clayton, “bütün 

göstergelere bakarak Mısır’ı istilaya girişecek Türklerin 100.000 kişilik bir kuvvete 

sahip olduğunu ve 2 hafta içinde Kanala ulaşacaklarını, 60–70 sahra topuna sahip 

olduğunu tahmin edebiliriz” diyordu. 18 Ocak’ta istihbarat daha netlik kazandı. Anne 

                                                 
800 MacMunn-Falls, a.g.e., p.31-32; Bullock, a.g.e., p.56. 
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Rickmers’ten havalanan bir uçak İngilizlerin geçmişte görmediği büyük bir Osmanlı 

kuvvetini keşfetmiş ve tahminen 30–40.000 kişiyi binlerce deve ve çadırla El-Ariş-

Hafir-Birüssebi ekseninde görmüştü. VIII. Kolordunun Merkez rotası boyunca 

ilerlediğini ve 10. Tümenin Birüssebi’de kamp yaptığını da görüyorlardı. En azından 

istihbarat bölümü bir işgal gücünün, arkasında önemli bir ihtiyat kuvvetiyle, Sina’da 

ilerlediği hakkında açık kanıtlara sahipti. Bu bulgulara Cemal Paşanın saldırıya 

komuta etmek için Kudüs’ten hareket ettiği haberi eşlik etti801.   

24 Ocak’tan itibaren İngiliz hava keşfi Türkleri Kanaldan 40. km. uzaklıkta 

birkaç noktada buldu. 3 gün sonra istihbarat Merkez Sektörün Türklerin ana hedefi 

olduğunu belirliyordu. Ama Mısır komutanı 27 Ocak’a kadar Türklerin hâlâ kuzey 

rotasını izleyeceklerine inanıyordu. 27 Ocak 1915’te General A.H. Bingley’in 

raporunda şu ifadeler yer alıyordu: “Bugün bir uçağımız Katya ve Birülabd üzerinde 

uçtu ve hiçbir şey görmediğini rapor etti. Ama buna inanmak güç. Yarın bunu 

onaylamak için bir uçak ve yanında iyi bir gözlemci göndereceğim. Şüphe yok ki 

düşman uçaklardan iyi saklanıyor. Bu da kuzey rotasındaki hurma ağaçları 

yüzündendir.” Merkez sektörün savunması için ayrılan kuvvetlerin diğer 

sektörlerden daha az güçlü olması sürpriz değildi. Gerçekte Türklerin asıl kuvveti bu 

yönde ilerlemiş, gizli kalmayı başarmış ve ancak saldırıdan sonra öğrenilebilmişti802. 

Ocak 1915 sonunda Türklerin Sina’nın merkez rotasını izlediklerini ilk kez Bedeviler 

rapor etmişti803. 

2.14. Türk Saldırısının Son Hazırlıkları    
29 Ocak 1915 sabahı Ordu komutanı ve Kolordu Komutanı Cemal Paşa 

Tepesinde bir araya gelmiş,  burada Kolordu Komutanı saldırı planını sözlü olarak 

anlatmıştı. Buna göre, Sağ Kol Kantara’ya, Sol Kol Süveyş’e ve Merkez Kolu 

Ferdan-Serapyum’a, saldıracaktı.  

Asıl geçit hareketini ya İsmailiye’nin kuzeyindeki Ferdan bölgesine veya 

İsmailiye’nin güneyindeki Tusum-Serapyum bölgesine yapmak gerekecekti. Tusum-

                                                 
801 Yigal, a.g.e., p.52-53. Maxwell’in raporunda, 18 Ocak’ta bir Fransız uçağının 8-10.000 kişilik bir 
Türk kuvvetinin Birüssebi’de, 22 Ocak’ta Harabi’de başka bir Türk kuvvetinin bulunduğunun rapor 
edildiği belirtmiştir. (Çevrimiçi) http://www.1914-1918.net/maxwell_first_despatch.htm#3., 8 
Eylül 2006.    
802 Yigal, a.g.e., p.54. 
803 Yigal, a.g.e., p.44. 
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Serapyum bölgesi yürüyüşe daha yakın, zırhlı trenlerin etkisinden biraz uzak, Tatlı 

Su Kanalı ise bu bölgenin tam karşısındaydı. Bundan dolayı ana saldırının bu 

bölgeye yapılması ve Ferdan-İsmailiye yönüne de kuvvetli bir gösteriş yapılması 

uygundu. Planın uygulaması için iki yol vardı: Gündüz bir plan çerçevesinde veya 

geceleyin baskın tarzında bir geçiş. Kolordu ikincisini tercih ediyordu. Sebepleri ise, 

düşmanın üstün olması, Kanalın hemen gerisindeki demiryoluyla geçit noktasına 

yeterli kuvvet toplanabilmesi, savaş gemilerinin gündüz hücum kollarını 

bombalayabilmesi, gündüz düzenli yapılacak bir saldırının ne kadar süreceğinin belli 

olmaması ve bu süre içinde su ve cephane ikmalinin çok zor olması, düşmanın pasif 

durumundan faydalanarak Kanalı geçmek ve 10. Tümenle takviye edilmek en uygun 

hareket idi. 

Merkez kolunun büyük kısmı 1 Şubat gecesi Ketibülhayl’in batısında ve 

Kanaldan takriben 8 km. mesafede bir mevzi (Birinci Hazırlık Mevzii) işgal ve 

tahkim edecek, Birülmaktel üzerinden ileri sürülen müfreze de Mahdes batısında bir 

mevzi işgal edecekti. 1/2 Şubat gecesi Merkez Kolunun büyük kısmı ileriye doğru bir 

sıçrama yaparak Çifte Kum Tepesinin kuzey batısında ve Kanaldan 4–5 km. 

mesafede bir mevzi (İkinci Hazırlık Mevzii) alacaktı. Bu kuvvet 2/3 Şubat gecesi bu 

hazırlık mevziinden güneye kayacak ve Tusum-Serapyum karşısında ve Kanaldan 3–

4 km. mesafede bulunan Kanala paralel olan çukur bir yerde saldırı için 

hazırlanacaktı (Üçüncü Hazırlık Mevzii). 

Mahdes müfrezesi Ferdan-İsmiliye’ye karşı kuvvetli bir gösteri yapacak ve 

düşmanın oradaki köprübaşına karşı asıl kuvvetin sağ kanadını koruyacaktı. 

 Bundan amaç, İngilizlere saldırıyı daha kuzeyden yapılacağına inandırmaktı. 

Saldırı 2/3 Şubat gecesi yapılacaktı. Saldırının hedefi Kanalın batı kıyısında 

köprübaşına benzer bir mevzi ele geçirmekti. 10. Tümen saldırı cephesinin sağ 

kanadı gerisinde ordu ihtiyatı olarak bulunacaktı. Böylece, düşmanın İsmailiye 

doğusundaki köprübaşından yapacağı bir karşı saldırısı püskürtülebileceği gibi 

Tümenin geçit yerine ve ileriye süratle alınması da kolay olacaktı804.  

Ağır obüs bataryasına gelince, Kress bu bataryanın, saldırıdan önce, 

geceleyin bir piyade kıtası himayesinde ileri sürülerek Kanaldan geçmekte olan 

                                                 
804 Erden, Paris’ten …, s.114-115; … Sina-Filistin Cephesi …, s.201-204; Muzaffer, a.g.m., s.21; 
Behçet, a.g.m., s.16. 
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büyük yolcu veya ticaret gemilerinin şafakla beraber ateş altına alınmasını teklif 

etmişti. Dar olan Kanalın içinde gemiler çok yavaş hareket ettiklerinden obüs 

bataryası için elverişli bir hedef teşkil ederdi. Bunlardan birini veya ikisini karaya 

oturtmak veya Kanalın içinde batırmak suretiyle Kanal hiç olmazsa geçici olarak 

kapatılırdı. Bu teklif kabul edilmedi.  Çünkü genel saldırı hareketinden önce ileriye 

sürülecek ağır batarya düşmanın bir teşebbüsü karşısında elden çıkabilirdi. 

Bataryanın elden çıkması, saldırıdan önce orduya maddî-manevî önemli ters bir etki 

yapabilirdi. Bununla beraber, sonradan yapılan keşiflerden batarya için Büyük Acı 

Göl’e karşı uygun bir mevzi bulunamamıştı. Bunun için ağır bataryanın Timsah 

Gölüne karşı kullanılmasına karar verildi805. Obüs bataryası ile yolcu gemilerinden 

bazılarını batırma fikri neden uygulanmadı? İnsaniyet, savaş hukuku, ağır topçuyu 

ifşa etmemek düşünceleri mi izin vermedi? Erden, bunlara cevap verebilecek 

durumda olmadığını iddia eder806. 

Bu görüşmeden sonra Ordu Karargâhı İkinci Habra’ya dönmüştü. 30 ve 31 

Ocak’ta burada kaldıktan sonra 31 Ocak akşamı Kanaldan 12 km. uzaklıktaki 

Ketibülhayl’e doğru hareket edilmişti807. 

İkinci Habra’dan hareket etmeden önce, bu sırada Nahl’a geldiği tahmin 

edilen Hicaz Sefer Kuvveti Komutanlığına, Ordunun 2/3 Şubat gecesi Kanala 

saldıracağı, Kuvvetin hepsinin veya bir kısmının bir an önce Kanala yetişmesi 

gerektiği, bunun için su ve yiyecek maddelerini eksiksiz sağlamak şartıyla hızlı 

hareket edilmesi emrediliyordu808.  

1 Şubat akşam üzeri yani düşman uçakları keşiflerini yapıp döndükten sonra, 

geçiş yapacak kıtaatın bölük, tabur, alay komutanları Ketibülhayl’da, Kolordu ve 

Ordu komutanlarının karşısında toplandılar. Kolordu Kurmay Başkanı Kress, ertesi 

gece yapılacak hücum için verilen Kolordu emrini şifahen izah etti. Buna göre, geçit 

yeri Kanalın, Tusum ile 2 km. güneyi arasındaki kısmı idi. Geçiş yapacak kıtaat 1/2 

Şubat gecesi Çifte Kum Tepesinin kuzeybatısında ve Kanaldan 5 km mesafedeki 

mevkie (İkinci Hazırlık mevkii) gidecek, 2 Şubat akşamı güneş battıktan sonra 

buradan güneye hareket edip Kanala paralel bir yürüyüşle Tusum’un doğusunda ve 
                                                 
805 … Sina-Filistin Cephesi …, s.201-202; Erden, Paris’ten …, s.116, 
806 Erden, Suriye Hatıraları, s.33.  
807 Erden, Paris’ten …, s.116-117. 
808 … Sina-Filistin Cephesi …, s.203. 
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Kanaldan 3–4 km mesafedeki toplanma yerine (Üçüncü Hazırlık Mevzii) gidecek, 

orada cephe batıya dönük olarak hücum için hazırlanacak ve sonra buradan geçit 

noktalarına yürüyecekti. 8 hücum kolu birbirinden birkaç yüz metre aralıklı 8 

noktadan geçiş yapacaktı. Her hücum koluna yarım istihkâm bölüğü, üç tombaz ve 

birkaç sal verilecekti. Tombazlar Üçüncü Hazırlık Mevziine kadar hayvanlarla 

çekilecek, buradan Kanala kadar erler tarafından taşınacaktı. Her tombaza 1 subay, 

60 er binecekti. Tombazlar kayık görevi görerek piyadeyi geçirdikten sonra onlardan 

köprü kurulacak; sallar da yedek olarak kullanılacaktı. Yaklaşık 2 tabur da ihtiyatta 

bulunacaktı809.  

VIII. Kolordu komutanlığın 1 Şubat’ta verdiği hücum emrinde özetle şunlara 

değinilmişti:  Düşmanın bütün kuvvetleri Kanalın batı sahiline çekilmiştir. İsmailiye 

ile Büyük Acı Göl arasındaki Kanalın doğu yakasında düşmanın nöbetçileri vardır. 

2/3 Şubat gecesi düşmana saldırarak Kanal zapt edilecekti. Merkez koluyla aynı 

zamanda Sağ Kol Kantara’ya, 68. piyade Alayı Ferdan ile İsmailiye’ye, Sol Kol 

Süveyş’e ve 10. Tümenden bir bölük ihtiyatı teşkil etmek üzere Şaluf’a taarruz 

edecekti. 10. Tümen ihtiyatı teşkil etmek için Ordu Karargâhına ulaşacaktı. Ağır 

topçu bataryası havanın kararması ile birlikte 75. Alayın 1. Taburunun korumasında 

Birülfevvare ve Birülmere bölgesinde mevziye girecekti. Ağır bataryaya yürüyüş 

sırasında yardım etmek için 10. Tümenden bir tabur ayrılacaktı. Bu ağır bataryanın 

görevi ise, Timsah gölündeki düşman gemilerini tahrip etmekti. Fırsat bulursa 

Kanalın girişinde nakliye gemilerini batıracaktı. Ağır topçu bataryası bu görevi 

yerine getirince güneye hareketle Büyük Acı Göldeki düşman savaş gemilerini ateş 

altına alacaktı∗. Piyade alayları akşam saat 6’da cepheleri batıya yönelik olmak üzere 

yürüyüşe hazır bir vaziyette bulunacaklardı.   

Taarruza katılacak alaylar sırası ise: 73., 74., ve 75. Alayın 2. Taburundan 

oluşmaktaydı. 73. Piyade Alayı Kolordu Kurmay Başkanı tarafından sevk olunacaktı. 

74. Alay ve 75. Alayın 2. Taburu 73. Alayı takip edecekti. Alaylar köprücü 

takımlarına doğru yürüyecekti. Birliklerin buradan ayrılmaları sırasında bunların 

                                                 
809 Erden, Paris’ten ..., s.129-130. 
∗ Belen’e göre tarihte hiçbir batarya bu kadar çeşitli ve ağır bir vazife almamıştı. Belen, …  1915 Yılı 
Hareketleri, s.73. 
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hücum kolu olarak ayrılan bölüklerden her biri üçer tombaz ve istihkâm erlerini 

alacaklardı. Birlikler ilk önce bir hazırlık mevziine sevk olunacaktı.  

Kanalı geçmek için Tusum ve Serapyum’un 2 km. güneyi arasındaki bölge 

seçilmişti. Geçişi yapacak birlikler 1/2 Şubat 1915 gecesi Ketibetülhayl’dan hareket 

ederek 5 km. batıdaki bir bölgeyi geçerek 2 Şubat günü burada kalacaktı. 2 Şubat 

akşamı güneş battıktan sonra buradan güneye hareket ederek Kanala doğru yürüyüşle 

Tusum’un doğusunda ve Kanaldan 3–4 km. uzaklıktaki düz bir yere gidecek ve orada 

cephe batıya dönük olarak saldırı için hazırlık yapacaktı. 2 Şubat öğleden sonra 

Kolordu Kurmay Başkanı tarafından taarruza katılacak bölük kumandanlarına hücum 

yönleri gösterilecekti.  

Kolordu komutanının birliklere yayınladığı emirlerin devamında, birliklerin 

gerisinden malzeme kolunun salları nakledilecekti. Kanalın batısına geçecek olan ilk 

birliklerin görevi geriden gelecek birliklere yer hazırlamaktı. Kanalın batı sahilinde 

toplanan 2 bölük tabur komutanının emrinde olarak Kanaldan 500–1000 m. kadar 

ilerleyip burada cephesi batıya yönelik olarak uygun mevzii alacaktı.  

Birinci hattaki taburların büyük kısmının toplanmasından sonra yürüyüşe 

devam edilecekti. 75. Alayın 2. Taburu Tusum’u zapt edecek ve tepeyi az bir 

kuvvetle işgal edip geri kalan kuvvetini bu tepenin güneyinde toplu olarak Kolordu 

Komutanının emri altında ihtiyatı teşkil edecekti. 74. Piyade Alayının tamamı ile batı 

yönünde olarak demiryolu hattının 2 tarafında ve İsmailiye’ye yönelik olarak bir 

mevzi alacaktı. 73. Piyade Alayının sol kanadını himaye ederek tamamen batı 

yönünde olarak demiryolu hattına kadar ilerleyecek ve burada bir tabur ile cephesi 

güneye yönelik olmak üzere bir mevzi alıp diğer taburunu merkezin gerisinde ihtiyat 

olarak kolordu kumandanının emrine verilecekti. Eğer alaylar bu mevziin işgalinde 

düşmanın direnişine maruz kalırsa derhal ve şiddetli süngü hücumu yapılacaktı. Ele 

geçirilen mevzii kısa bir süre içerisinde kuvvetli bir şekilde tahkim edilecekti. 

Köprücü takımının geri kalanı 75. Alayın 2. Taburu ile beraber hazırlık mevziine 

girip orada emir bekleyecekti. İstihkâm tabur komutanı köprünün inşası ve top 

hayvanlarının bir sahilden diğerine geçirilmesi için icap eden vasıtalar hakkında özel 

talimat alacaktır. 25. Sahra Topçu Alayının 2. Taburu köprücü takımının ileri 
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yürüyüşünü takip edecekti. 5. Bölük hazırlık mevziinde koşulu olduğu halde 

kalacaktı. Hareketi için emir bekleyecekti810. 

Gece ilerleyişi sırasında erlerin ne suretle hareket edeceklerine dair ayrıca 

talimat verilmiştir. Bu talimatta; kıtaatın karanlıkta birbirini tanıyabilmeleri için 

herkesin sol kolunun üst kısmına beyaz bir işaret koyması, parolanın Sancak-ı Şerif 

olduğu -Medine’den getirtilen Sancak’tan dolayı olsa gerek- sigara içmek, konuşmak 

yasak olduğu tahkim edevatı, kasatura, matara gibi madeni eşyanın yürüyüşte hiç ses 

çıkarmayacak surette sıkıca bağlanması, bir yanlışlığa sebep olmamak ve baskın 

hareketini ifşa etmemek için tüfeklerin doldurulmaması∗, yalnız süngü takılması,  

komutların yavaş sesle verilmesi emredilmişti. Bölük ve takım komutanları herhangi 

bir tüfeğin doldurulmuş olmasından sorumluydu811.  

Kolordu emri yazılış ve emir tekniği yönüyle mükemmeldi. Ama emirdeki 

obüs bataryasının Timsah Gölündeki kruvazörleri batırdıktan sonra Büyük Acı 

Göldeki kruvazörü de ateş altına almak üzere güneye hareket etmesi ile ilgili emri 

garipti. 15 cm.lik bir obüs bataryasından fazla iş beklenmişti. Kanaldaki İngiliz 

kuvveti hakkında neredeyse hiç bilgi verilmemişti. Sebebi, muhtemelen askerlerin 

moralini etkilememek içindi812. 

Ordu Komutanı tarafından 10. Tümene 2/3 Şubat gecesi için şu emir verildi: 

10. Tümenin bu akşama kadar gelecek kıtaları (bir tabur hariç) Tosum’un yaklaşık 

olarak 4 km. güneydoğusunda, Çifte Tepe civarında geçit hareketi yapacak olan VIII. 

Kolordu kıtalarının sol kanadı gerisinde hazırlık mevziine girecek ve genel ihtiyat 

olarak emrimde bulunacaktır. Tümen bu mevziden duruma göre ya İsmailiye’den 

yapılması muhtemel bir düşman karşı taarruzunu püskürtmek için kullanılacak veya 

düşman böyle bir harekette bulunmazsa VIII. Kolordunun geçit yapan kıtalarını takip 

ederek geçit hareketine katılacaktır813.  

                                                 
810 Behçet, a.g.m., s.17-19; Erden, Paris’ten …, s.130-133; Muzaffer, a.g.m., s.22-24; Erden, Suriye 
Hatıraları, s.38; … Sina-Filistin Cephesi …, s.-205-208. 
∗ Bu emrin sonradan çok kötü sonuçları olmuştu. Çünkü İngilizler ateşe başladığı zaman Türk 
subayları bu emre dayanarak ateş açmak istememişlerdi. Kressenstein, a.g.e., s.57; Erden, Suriye 
Hatıraları, s.39. 
811 … Sina-Filistin Cephesi …, s.209; Erden, Paris’ten ..., s.133-134. 
812 Erden, Paris’ten ..., s.134; Erden, Suriye Hatıraları, s.38-39. 
813 Erden, Paris’ten …, s.136-138. 
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Ordu Komutanı hem VIII. Kolordu hem de 10. Tümen Komutanlarına Kanal 

geçişi için şu ortak emri veriyordu: Ordu Karargâhı, saat 21.00’den itibaren 

Tosum’un 4 km. doğusundaki tepede bulunacak ve 10. Tümenin gerideki alayı ile 

beraber Kanalı geçecektir. Yeniden gelecek kıtaları ve cephane kollarını Kanalın 

doğusundaki diğer kıtaları Kanalın batısına sevk etmek veya durumun gereğine ve 

Ordu Komutanlığının görüşüne göre kullanmak göreviyle Ordu kurmaylarından 

Abdülmecit, erzak, su ve cephane hizmetlerini düzenlemek üzere VIII. Kolordu 

kurmaylarından bir subay önce Kanalın doğusunda kalacaklardır. Ordu Komutanı, 

Kanal geçildikten sonra, henüz gelmemiş olan birlikleri (30. Piyade Alayı ile su, 

erzak ve cephane kollarını) Kanala yöneltmek ve Kanalın doğusunda herhangi bir 

taraftan düşmanın taarruzu halinde gereken tedbirleri almak üzere ayrıca bir teşkilat 

da yapmıştı814.  

İngiliz resmî tarihine göre, 1 Şubat’ta İsmailiye Vapur İskelesi karşısında 

Türklerin küçük bir ilerleyişi olmuştu. Biraz daha kuzeyde el-Ferdan’ın doğusunda 

küçük Türk kolları Balah yakınındaki Clio savaş gemisinin ateşiyle dağıtılmıştı815.  

2 Şubat sabahı İsmailiye Vapur İskelesindeki devriyeler, gece boyunca 

Türklerin biraz daha fazla ilerlediğini fark etti. Küçük bölükler köprübaşından 

hareketle Türklerle temasa geçti ve öğlen 15.30’da büyük bir fırtına çıkana kadar 

çarpıştı. Sadece İsmailiye Vapur İskelesinde değil Deversuvar’dan el-Ferdan’a kadar 

30 km. boyunca İngiliz ileri karakolları gün boyunca Türklerle temas halindeydi. 

Clio tekrar ilerleyen gruplara ateşe devam etti816. İngiliz resmî tarihinin Kanalın 

Merkez bölgesinde 1–2 Şubat günü bu küçük çarpışmalara ait bilgilerine rağmen 

Türk kaynaklarında bu 2 güne ait en küçük bir çarpışma bilgisi yoktur. 

İngilizlere göre, asıl Türk saldırısının Merkez Sektöre yapılacağı kesindi. 

Ama ağırlığın Timsah Gölünün kuzey veya güneyine mi yöneltileceği bilinemiyordu. 

El-Ferdan önündeki Türk hareketleri nedeniyle bu noktaya daha fazla takviye 

yapıldı. Yeni Zelanda piyadesinden 4 müfreze bir zırhlı tren ve 2 müfreze doğu 

yakasındaki karakolda bulunan Hintlileri desteklemek üzere gönderildi817.  

                                                 
814 … Sina-Filistin Cephesi …, s.208-210; Behçet, a.g.m., s.20-22; Muzaffer, a.g.m., 24-25. 
815 MacMunn-Falls, a.g.e., p.37. 
816 MacMunn-Falls, a.g.e., p.38. 
817 MacMunn-Falls, a.g.e., p.38. 
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Sektörün bu kısmında Büyük Acı Göl ile Timsah Gölü arasında şimdi şu 

kuvvetler vardı: 19. Lancashire Bataryası, 5. Mısır Topçu Bataryası (4 dağ topu ve 2 

Maxim topu), 1. East Lancashire Kraliyet Mühendisleri Sahra Bölüğü (2 bölük), 22. 

Hint Piyade Tugayı (62., 92. Pencap ve 10. Gurka818), Mısır bataryasını korumakla 

görevli 2 müfreze, 137. Hint Sahra Seyyar Hastanesi819.  

2.16. 2/3 Şubat Saldırısı 
2 Şubat’ta öğleden sonra aniden doğudan batıya doğru bir fırtına çıkmış ve 

hızını arttırmıştı. Bu başlangıçta Türk tarafı için iyimserliğe neden olmuştu. Sefer 

Kuvvetinin saldırı hazırlıklarının düşman tarafından görülmesini engelleyecek, 

İngilizlerin uçak keşiflerine izin vermeyecek ve baskını kolaylaştıracaktı. Fakat bu 

iyimserlik uzun sürmemiştir. Çünkü fırtına o kadar şiddetli idi ki Türk tarafının 

hazırlıklarını tamamlamasına engel olmuştu ve devam ettiği sürece hazırlık ve saldırı 

zamanı da gecikecekti. Diğer yandan, fırtına arazinin şeklini de değiştirebilir ve son 

yapılan keşif sonuçları da bundan zarar görebilirdi. Fırtına ancak akşam üzeri 

kesilmişti. Her şey ve herkes yarı yarıya kuma gömülmüştü820.  

2 Şubat 1915 günü saat 18.00 de hücum kıtaatı hazırlık yerine gitmek üzere 

toplanma yerinden Kanala doğru yürüyüşe başladı. Kolun başında Kress 

bulunmaktaydı. Güzergâhı işaret etmek için önceden konmuş olan flamalar 

karanlıkta görülmediğinden yürüyüş yavaş yapılmakta idi. Sonuçta, hücum kıtaatı 

hazırlık yerine vardı. Fakat tombazlar ve istihkâm taburu yönlerini şaşırmışlar ve 

koldan ayrı düşmüşlerdi. Bu suretle en değerli zaman kaybolmuştu. Plana göre, 

hücum kollarının saat 22.30 da Hazırlık Mevziinden Kanala doğru harekete 

başlamaları gerekirken köprücü takımları ve istihkâm taburu ancak 24.00’de Hazırlık 

Mevziine gelebilmişti. Hazırlık Mevziinden Kanala doğru ileri hareket 3 Şubat saat 

00.30 da başladı821.  

Ordu Karargâhı akşam yemeğini yedikten sonra arkasında 10. Tümenin 29. 

Alayı olduğu halde Ketibülhayl’den Çifte Kum Tepesine hareket etmişti. Bu Tepe 

                                                 
818 Bunlar Hindistan’daki kabile adları idi. Gurkalar en cesur kabileydiler. Ali Rıza, İngiliz Ordusu 
Hakkında Muhtasar Risale, y.y., 1332, s.8. 
819 MacMunn-Falls, a.g.e., p.39. 
820 Erden, Paris’ten ..., s.140-143. Kress, 2 Şubat güneş batarken şiddetli ve uzun süren bir kum 
fırtınası çıktı diyor. a.g.e., s.58. 
821 Erden, Paris’ten ..., s.149; Kressenstein, a.g.e., s.58; Erden, Suriye Hatıraları, s.39; Behçet, 
a.g.m., s.22; … Sina-Filistin Cephesi …, 02.00’de başladı diyor.  
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Kanaldan 6 km. mesafede iki tümsekli bir tepe olduğu için ona bu ad verilmişti. Ordu 

Karargâhı bu Tepeyi gece karanlığında 1 saat gecikmeyle bulabilmişti. Ordu 

Karargâhı tepeye geldiği zaman Kolordu Komutanı ile Hazırlık Mevzii arasında 

uzatılan kablo kopmuş ve telefon irtibatı kesilmişti. 29. Alayın Tepeye gelmesi 

gecikince yolunu şaşırdığı anlaşılmış ve 10. Tümen Komutanı Alman Albay 

Trommer alayını aramaya gitmişti. 29. Alay saat 22.00’de geldi. Fakat bu kez Tümen 

komutanı yolunu şaşırmış olduğundan kendisi doğru yere ulaşamıyordu. O da ancak 

saat 23.00’de geldi822. Görev yerini bulamama konusunda bir örneği de istihkâm 

subayı Teğmen Celaleddin Sorguncu şöyle anlatmıştır: “İstihkâm tabur komutanı, 

yürüyüş tertibini tanzim etmiş olduğu taburunun ilerisinde birkaç atlı ve klavuz ile 

gidiyordu. Taburun gideceği hazırlık yeri Kolordu tarafından gündüz kendisine 

gösterilmiş olmasına rağmen tabur kumandanının bulacağı şüpheliydi. Gündüz 

devam eden kum fırtınası taburun hareketinden bir saat sonra tekrar şiddetlendi ve 

tabur komutanı bu sırada kolu kaybetti. Yolu ve gidilecek yeri bilen kimse olmadığı 

için ve kum fırtınasının da etkisiyle bu 3 km.lik yolda dolaşa dolaşa ve düşe kalka az 

kaldı sabah olacaktı. Kol başında bulunan bölüğün kumandanı birkaç arkadaşıyla 

dinlenme ve pusula ile ilerleye ilerleye nihayet 3 Şubat’ta saat 01.15’te bir tesadüf 

eseri olarak Trablusgarp gönüllülerine rastladı. Hazırlık yerine gelinmiş, 

malzemenin çözülmesi, tombazların arabalardan indirilmesi, hücum kollarına tevzii 

ve piyade efradı tarafından yüklenmesi işi de bir mesele oldu ve yarım saat 

sürdü.”823  

Yürüyüş başlangıçta düzenli bir şekilde cereyan ediyordu. Bilahare tombaz 

taşıyan takımlar ağırlıktan dolayı geri kalmaya ve sessizliği bozmaya 

başlamışlardı824. Birliklerin başında bulunan 25. Tümen Komutanı Ali Fuat Bey’in 

anlattığına göre, tombazların erlerle taşınması çok zor olmuş ve ihtiyat bölükleri de 

yardım etmek zorunda kalmıştı. Kanala yaklaştıkça sessizlik artacağı yerde gürültü 

ve kargaşa artmıştı. Bununla beraber geçidin başarılı olması için herkes bütün varlığı 

ile çalışmış ve ileri atılmıştı. 74. Alayın 1. taburu, 73. Alayın 2. Taburu, 67. Makineli 

                                                 
822 Erden, Paris’ten ..., s.144-145. … Sina-Filistin Cephesi … 02.00 de geldi diyor. 
823 Sorguncu, a.g.m., s.984-985. 
824 Behçet, a.g.m., s.23. 
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bölüğü diğer bölüklere örnek olmuş, özellikle teğmenlerden Emin, Mustafa Necip, 

Beşir ve Nazım Efendilerin çok yararlılıkları dokunmuştu825.  

Kanal kıyısına gelene kadar bazı Arap askerleri subayların zorlamalarına 

rağmen ağızları kapanmamış ve aralıksız (irfa, işi, ya ahi) gibi seslerle bağıranlar ve 

sesli Kelime-i Şehadet getirenler olmuş826 ve bu yüzden sessizlik ilkesine 

uyulmamıştır.  

Hesaba göre geçiş yaklaşık olarak saat 22.00’de başlayacaktı. Ordu 

Karargâhına da 4 saat sonra sıra gelecekti. Fakat saat 22.00’yi geçtiği halde geçiş 

hareketinin başladığı hakkında henüz bir işaret yoktu. Gece yarısından sonra herkes 

bu uzun bekleme ve sessizlikten dolayı uyuklamaya başladı. Son günlerin yorgunluk 

ve uykusuzluğun da buna katkısı vardı. Ordu Komutanı da uyuyordu. Saat tam 

02.00’de827 başlayan bir makineli tüfek ateşi herkesi uyandırdı. Fakat bu ateş, 

Kanalın öbür yakasından geliyordu ve Türk tarafından ateş yoktu. Bunun üzerine 

Kolordu Komutanı tepede kalmak istemedi ve yanındakilerle beraber “Hazırlık 

Mevzii”ne doğru gitti 828.   

Tombazları taşıyan takımların haricindeki takımlar sıçramalarla ve koşarak 

Kanalın doğu yakasını tutmaya başladılar. Düşman ateşi şiddetlendi. İlk önce 74. 

Alay 1. Tabur 3. Bölük geçiş harekâtına başladı829. Her tombazda 1 subay ve 60 er 

vardı. Kanalın her noktasından tombaz indirilemiyor, sahilin ancak çok sınırlı olan 

gediklerinden indirilebiliyordu.  İlk tombaz Makineli tüfek ateşi ile delinerek battı. 

Yalnız Sadettin Efendi isimli bir subay ve bir er karşıya geçebildi. İkinci tombaz 

sağlam olarak Kanalı geçti. Üçüncü tombaz delinerek battı. Aynı Alayın 2. 

Taburundan ve 73. Alaydan da birer tombaz güçlükle karşıya geçti. Çok şiddetli ateş 

altında karşıya geçen tombazlar yine düşman ateşinin şiddetinden dolayı geri 

gelemiyordu. Yalnız 74. Alayın 4. Bölüğünden Gedikli Küçük Zabit Muhittin Efendi 

yüzerek karşıya geçmiş ve bir tombaz geriye getirebilmişti830.  

                                                 
825 Muzaffer, a.g.e., s.27. 
826 Sorguncu, a.g.m., s.985. 
827 İngiliz Amirali Peirse’nin saldırı hakkındaki raporuna göre, saldırı 03.20’de başlamıştı. Miller, 
a.g.e., p.524. Maxwell’in rapounda da 03.30 olduğu belirtilmektedir. (Çevrimiçi) http://www.1914-
1918.net/maxwell_first_despatch.htm#3., 8 Eylül 2006.   
828 Erden, Paris’ten ..., s.145-148 
829 Münim Mustafa, a.g.e., s.25-26; Behçet, a.g.m., s.23. 
830 Muzaffer, a.g.m., s.26; Çelik, a.g.e., s.128; Erden, Paris’ten ..., s.150; Erden, Suriye Hatıraları,, 
s.40-41. 
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İlk İngiliz ateşi hayli yüksekten geçtiği halde doğu yakasında bulunan ve 

savaşa alışkın olmayan Arap erleri korkmuş ve paniğe başlamış, suya indirmeleri 

gereken tombaz ve salları yere atmışlar, tombazlara bindirilmiş olan erler de inerek 

kendilerini engellemeye çalışan subayları iterek geri çekilmiş ve gizlenmişti831.  

Makineli tüfek kurşunlarıyla delinen tombazların batmasını geciktirmek ve 

tombazın karşıya ulaşmasını sağlamak için subaylar kendilerini Kanalın içine 

atıyorlar; yüzerek geçmeye çalışıyorlardı. Lakin hücum kollarını karşıya geçirmek 

için sarf edilen gayret ve fedakârlık makasvari makineli tüfek ateşi altında başarısız 

oluyor ve içi yaralı ve şehit dolan tombazlar karanlığın içinde batıyordu. Karşıya 

geçebilmiş olan toplam 2 bölük kadar askerin “Allah Allah” sesleri duyulmuştu832. 

Bu arada ortalık aydınlanmaya başlamış, düşman geçit yerindeki kuvvetini takviye 

etmiş, Tusum ve Serapyum yönünden top ateşi başlamış, zırhlı trenler de savaşa 

katılmıştı833. Bir Türk askeri yoğun İngiliz ateşi karşısında şu benzetmeyi yapmıştı: 

“Sanki Cehennemin kapıları açılmış ve bütün ateşi bize yönelmişti!...”834 

İngilizlerin geçişi fark etmeleri ile ilgili bazı yorumlar ise şunlardır: Baskın 

işaretini İngiliz nöbetçileri tarafından değil, Kanal Şirketine mensup bir bekçi 

vermişti835. Bir rapora göre, Türklerin yanlarında getirdikleri tavukların gürültüsü 

İngiliz gözcülerini uyarmıştı. Başka bir raporda ise tehlikeyi ilk görenlerin keşif 

uçakları olduğu yazılıdır836. Sefer Kuvvetinde tavukların bulunmadığı açıkça 

görüldüğü gibi, geceleyin İngiliz uçaklarının keşfine dair bir kayda da 

rastlanmamıştır. Dolayısıyla bunları gerçek kabul etmek zordur. 

Kanalın batı yakasını geçenlerin durumu hakkında Türk kaynaklarında doğal 

olarak bir bilgi yoktur837. Bu konuda Avustralya resmî tarihinde yer alan bilgileri 

                                                 
831 Kressenstein, a.g.e., s.58. 
832 Erden, Paris’ten ..., s.151; Muzaffer, a.g.m., s.27; Behçet, a.g.m., s.23; Kressenstein, a.g.e., 58 
833 Erden, Paris’ten ..., s.150-151; Behçet, a.g.m., s.23. 
834 Aaronsohn, a.g.e., s.58. 
835 Larcher, a.g.e., p.252; Larşer, Büyük Harbde Türk Harbi, s.150; Dirimtekin, a.g.e., s.36. 
836 Hopkirk, a.g.e., p.109-110 
837 Türk basınında yer alan bir haberde, Kanalın batı yakasına geçen bir Türk zabitinin müfrezesiyle 
16 saat süreyle yaptığı başarılı keşif ayrıntısıyla anlatılmıştır. Verilen bilgilere inanılması zordur ve 
bütünüyle keşif taarruzu kavramını destekleyecek propaganda ürünü bir haber olarak 
değerlendirilmelidir. Haber şudur: “Gece karanlığında bir sükûnet ve intizam ile evvelce hazırlanan 
sallara sessizce atladık. Askerlerin de Mısır’daki İslam kardeşleriyle ilk önce musafaha etmek için … 
yüzerek bir an evvel karşıya geçmek hareketlerini zorla men edebildim. Serapyum istasyonunun 
cenubuna çıktık. Evvela sahilde hiç kimse yoktu. Gazzeli Cemal Çavuş ile Manisalı Tursun Çavuş 
evvelce buraları geçmiş yerli tanır olduklarından bunları kılavuz yaptım. 5-10 adım ilerledik. Tursun 
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kullanacağız. Yaklaşık 03.20’de Kanal’ın batı yakasında, Tusum’un yarım mil 

güneyinde bir Hint nöbetçisi suyun öbür tarafında verilen sert bir emir işitti. Sesin 

geldiği yöne dikkatle baktığı zaman, karşı kıyıda birilerinin bir şeyle –belki de siper 

kazıyorlardı- meşgul olduklarını anladı ve ateş etti. Tüfek ateşi gecenin sessizliğini 

bozdu. Sonra da 10 dakika kadar bir sessizlik oldu. Bir subay “ateş etmeyin, sanırım 

her şey olağan” dedi. Tahminen 10 dakika sonra kuzeyde yarım mil ötede başka bir 

nöbetçi karşısındaki Kanal’ın önünde bazı hareketlerin farkına vardı. Askerler bir 

bota biniyordu. Nöbetçinin ateşini güçlü bir taciz ateşi izledi. Bu noktada batı yakası 

62. Pencab Bölüğünün yarısı tarafından tutuluyordu.  

Karanlıkta bir bot ve bazı askerler Kanal’ın kıyısına henüz varmışlardı. 

Yüzbaşı Morgan, Türklerin karşıya çıktığı noktada birliğinin yarısı ile aşağı inerek 

onları karşılamış, omzundan vurulmuş, diğer yandan 25 Türk ve botları da 

vurulmuştu. Başka bir bot korkunç ateş altında aynı noktadan geçmeye çalışmış ve 

kıyıya ulaşmıştı. Sağ kalanların kıyıya tırmanmaya çalıştıkları görüldü. Bir siper elde 

                                                                                                                                          
Çavuş bir İngiliz postasının bulunduğu yeri gösterdi. 15 kişilik İngiliz postası uykudan yeni 
uyanmışlar, Gazzeli Çavuşun Arapça sigasından büsbütün ürktüler. Hemen silaha sarılarak rast gele 
ateşe başladılar. Aynı zamanda geriye doğru kaçıyorlardı. Bir müddet sonra Kanal boyunca bir ateş 
gürültüsü hâsıl oldu. Her cins esliha, top sesleri işitiliyor. Kaçan İngilizlerin arkasından Tusum’a 
doğru ilerliyoruz. Uzaktan müteaddit trenler geliyordu. Asker yüklü oldukları anlaşılıyordu. Tam 
trenden inip Kanala doğru mütereddidane yayılırken şark sahilindeki bizim top kıtaatının yandan 
ateşine uğradılar. Bir hercümerç oldu. Tekrar trene koşanlar vagon kapılarını şaşırdılar, 
bulamadılar. Birçoklarının tekerlek altına sıvıştıklarını dürbünle gülerek seyrettim. Fakat daha 
şimalde daha yeni gelen trenlerden inen asker miktarı ziyadeleşti. Hemen karşımızda 3 tabur kadar 
bir kuvvet hâsıl oldu. Mevziimizi anladılar. Hep bize tevcih ettiler. Çıkan İngiliz askerleri bizim 
karşımıza geliyorlardı. İstasyondan 6 km. uzak mevziimiz karşısında bir takviye kıtasının tam 2.5 
saatte geldiğini bir defa merak edip saatle hesap ettim. Bu esnada yerini tamamen tayin edemedikleri 
mevziimize karşı Timsah gölündeki düşman kruvazörlerinden mermi yağmaya başladı. Mermiler pek 
dağınık düşüyordu. Birkaç merminin düşman mevzii gerisine düşmüş ve bundan hâsıl olan şaşkınlık 
karşımızdaki 3.000 kişinin müstacilen çekilmesi için yeni bir sebep oldu. Düşman çekiliyor, yaralı ve 
maktullerini terk ederek dağınık bir halde Tusum’un kuzeydoğusuna kaçıyordu. Bunların takibi 
vazifem haricindeydi. Bana verilen keşif cephesinde lazım gelen malumatı istihsal ettim. Daha uzun 
kalmaya lüzum görmedim. Tekrar geri dönerek salların bulunduğu mahalle geldik, sallara atladık. 
Asıl vazifeyi tamamen bilmediği için bu geri çekilmenin ne olduğunu anlayamayan askerlerimdeki 
yeis ve hüznü tarif edemem. Karşı tarafa geçerken yanlışlıkla kendi kıtaatı üzerine ateş etmiş olan 
İngiliz kruvazörünü gülerek ateşlerimizle selamladık. Timsah gölünde görebildiğimiz 7-8 İngiliz 
kruvazörü Kanalın şarkındaki topçularımız üzerine mütemadiyen ateş ediyor, bizim ateşimize karşılık 
vermeye vakit bulamıyordu. Bizden daha yukarı hareket eden keşif kolu kumandanlarıyla karşılaştım. 
Onlar daha ziyade sıkıntı çekmişler. Düşmanın zırhlı trenlere yerleştirdiği top ve mitralyöz ateşleri 
altında bila fütur tombazlar üstünde karşıya nasıl geçtiklerini ve hemen dinlenmeden zırhlı trenler 
üzerine süngü hücumuyla savletlerinden trenlerin nasıl bir suretle çekildiklerini ve top ateşi altında 
dalgadan devrilen tombazları doğrultmak için zabitanın suya atlayarak bitab bir halde tombazları 
tesbit etmek uğrundaki fedakârlıklarını işittiğim zaman müfrezemle böyle daha çetin ve daha ateşli bir 
vaziyete maruz olmadığıma teessüf ettim. … Osmanlı Heyeti İstihbariyyesi” 1 Şubat 1330 tarihli 
Tanin, No.2210; Tasviriefkar, No.1351; İkdam, No.6461. 
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etme gayretiyle ve parmaklarıyla sert kumsalı kazımaya başlamışlardı. Ama 6’sı 

öldürülmüş ve 4’ü esir edilmişti. Kıyıya yakın yere uzanıp da sağ kalanları görmek 

zordu. Fakat bunlar da, sabahleyin bir grup Hint askerine teslim olmak zorunda 

kaldılar. Güneyde başka bir bot kıyıya ulaşmış ama içindekiler 62. Pencap 

Bölüğünün saldırısına uğramış, ölü ve yaralı ele geçirilmişlerdir. Bir Mısır 

bataryasının da başka bir botu batırdığı söyleniyordu838.  

Yeni Zelandalıların bulunduğu bölgeye birkaç botun yaklaşması üzerine 

yoğun bir ateşe başlamışlardı. Türklerin burada da karaya çıktığı ve siper kazmaya 

çalıştıkları görüldü. Yeni Zelandalıların ateşi kesilmezken, Türkler sabaha kadar bir 

yandan da siper kazmaya çalıştıkları görüldü. Gün ağardığında Kanal’ın yüksek 

yerlerindeki Zelandalılar ağaçları siper olarak kullanabilirken, Türkler açıkta 

bulunuyordu. Bu İngilizlere tam bir ateş üstünlüğü sağlıyordu ve başlarını dik 

tutabilirken, Türkler aşağıda tutuyordu.  

Türk tombazlarından biri görünmeden Tusum karakolundaki nöbetçilerden 64 

m. ötede karaya ulaşmıştı. Fakat fark edilip ateşle karşılaşınca geri çekilmiş ve başka 

bir yerde tutunmaya çalışmıştı. Gece boyunca tutunabildikleri noktadan ateşe devam 

ettiler. Sabah olunca burada bir araya toplanmış olan 200 Türk öldürüldü ve 60’ı 

yaralandı839. Kress’e göre, karşıya 3 tombaz geçebilmişti. Yukarıdaki hesaba göre, 3 

subay ve 180 er kanalı geçmiş olmalıdır. Kanalı en fazla 180–200 kişi geçtiğini 

düşünürsek yazarın öncekilere ek olarak bu son verdiği rakamlar arasında farklar 

olduğu görülmektedir. 

2.17. 3 Şubat Günü Yaşananlar 
Ortalık aydınlandığında Kanalın doğu yakasından görünen manzara şu idi: 

Kanalın doğusunda uzanıp giden Türk kuvvetlerinin bir kısmı yere yatmış, bir kısmı 

da ayaktaydı. Bazı kısımlarında geriye doğru çekilme işaretleri vardı. Karşı sahilden 

sahra topçusu ateş ediyor. Timsah Gölünde İsmailiye’nin hemen önünde Fransız 

Requin kruvazörü, diğeri gölün güney ucunda İngiliz Harding kruvazörü olmak 

                                                 
838 (Çevrimiçi) http://www.1914-1918.net/maxwell_first_despatch.htm#3, 8 Eylül 2006; Bean, 
a.g.e., p.155-157; MacMunn-Falls, a.g.e., p.41. Birinci Kanal Seferi sırasında İngilizlere yaralı olarak 
esir düşen Türklerin tedavisi hakkında bkz. Frank Cole Madden, “Some Notes On The Treatment Of 
The Turkish Wounded From The Suez Canal”, The Lancet, Vol.187, Issue 4829, 18 March 1916, 
p.613-617.  
839 Bean, a.g.e., p.157-158. 
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üzere 2 savaş gemisi. Acı Gölün kuzey ucundaki savaş gemisi Fransız 

D’Entrecasteaux kruvazörü. Fakat ateş etmiyorlar. Yolcu gemileri aceleyle 

İsmailiye’ye doğru kaçışıyor ve uzaktan bir küme halinde, birbiri üzerine yığılmış 

gibi görünüyor. Türk obüsü henüz ateşe başlamamış. 

Saat 06.30 da Kolordudan gelen raporda kıtaatın Kanal kenarında ateş 

muharebesine başlamakta tereddüt ettikleri için 10. Tümenden bir alay 

gönderilmesini istedi. Bunun üzerine Çifte Kum Tepesinde bulunan Tümen 

Komutanına 28. Alayın derhal Kolordu emrine gönderilmesi emredildi. Alay hareket 

etti. Düşman topçusu alayı görmüş ve ateşe başlamıştı. Alay düşmanın topçu 

ateşinden korunmaya çalışarak ve durmayarak ilerliyordu. Alay ayrıca, VIII. Kolordu 

erlerinden geri kaçacak olanları derhal vurmak emrini de aldı840.  

Alayın gelmesiyle saat 07.30’dan itibaren Kanaldan 100 m. mesafede piyade 

muharebesi başladı. İki sahil arasındaki bu ateş muharebesi bütün gün sürecekti. 25. 

Tümenin topçu taburu da mevziye girerek düşman topçusuna ateş açtı. Artık bu açık 

arazide karanlık basmadan önce geri çekilmek veya mevzi değiştirmek imkânsızdı. 

Bu arada herkes obüs bataryası komutanı “Haybay nerede?” sorusunu soruyordu? 

Türklerin Haybay dedikleri Yüzbaşı Heiley genç bir Alman subayı idi. Ama biraz 

sonra batarya Timsah Gölünün güney ucundaki Hardinge adlı kruvazöre ateş açtı. Bu 

kruvazör de karşılık verdi ama 4 mermi isabet almaktan kurtulamadı. Bunun üzerine, 

gemi yerinde kalmaya devam ederse büyük bir risk altında olacaktı. Zırhlı da değildi 

ve Kanalda batabilirdi. Bu nedenle 08.45’te gemi Timsah gölüne çekildi841.  

Tusum’un topçu savunması şimdilik büyük oranda tek savaş gemisi olan 

Requin’e düşüyordu. Hafif silahlarla donatılan T.B.043 ve silahlı römorkör Mansura 

ki her ikisi de 15. cm.lik obüs bataryasının ateşine maruz kaldığı zaman, Türk 

bataryasını arıyor ve 10. cm.lik toplarıyla İsmailiye Vapur İskelesi önündeki küçük 

piyade gruplarını topa tutuyordu. Requin Türk bataryasını bulamadı. Saat 09.00’da 

geminin yakınına büyük bir mermi düşmesi üzerine çölde bir duman gözlendi. Türk 

                                                 
840 Erden, Paris’ten ..., s.152; … Sina-Filistin Cephesi …, s.212-213. 
841 Erden, Paris’ten …, s.153, Kressenstein, a.g.e., s.58-59; MacMunn-Falls, a.g.e., p.43. Akşam 
operaya giden Maxwell sakin bir şekilde gösteriyi izlerken bir sivilin “Hardinge’i vurdular, sırada ne 
var?” diye bağırması üzerine, Türklerin onu “tamir etmek zorunda kalacaklarını” söylemiştir. Aubrey 
Herbert, Mons, Anzac and Kut, London, E. Arnold, 1919, p.64. 3 Şubat günü yaşananlar hakkında 
Fransız tespitleri için bkz. Georges Lt. de Vaisseau Douin, L’Attaque du Canal de Suez 3 Fevrier 
1915, Paris Librairie Delagrave, 1922.  
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obüsünün 9.200 m. uzaktan bir noktadan ateş ettiği tahmin edildi. Üçüncü raunttan 

sonra obüs ateşi birden kesildi842. Türk bataryasının menzili bulunduğu mevziden 

Reguin’e tesirli ateş yapmaya müsait değildi. Açık arazide gündüz mevzi 

değiştirmeye de imkân yoktu. Bundan dolayı batarya susmaya mecbur oldu. 

Kruvazör, Acı Göldeki kruvazörle birlikte, ateşini diğer hedeflere yöneltti. Kanalda 

büyük gemilerin ateş edemeyecekleri efsanesi de böylece tarih olmuştu843. 

VIII. Kolordu Komutanı, artık Kanalı baskın biçiminde geçmek imkânı 

kalmadığını, Kanalı geçebilmek için akşama kadar ateş üstünlüğü elde edilmeye 

çalışılacağını ve 3/4 Şubat gecesi 28. Alayla beraber geçiş hareketine yeniden 

girişileceğini bildirdi. Kolordunun kararı Ordu Komutanı tarafından uygun görüldü 

ve ateş üstünlüğünü elde etmek için 10. Tümen topçusunun da Kolordunun emrine 

verilebileceği bildirildi844.  

Uçaklar sahra topçusunun ve ihtiyatların yerlerini öğrenmek için sürekli keşif 

yapıyor ve kruvazörlerin ateşine yardımcı oluyordu. Hedef özellikle kapalı 

mevzideki topçu idi ve iki kruvazör de aynı hedefe makasvari grup ateşi yapıyordu. 

Bununla beraber, bu ateşler hiçbir maddi zarar vermemişti845. Ordu Karargâhı da 

bazen gemilerin ateşine maruz kaldı. Daha gündüz olmadan Kanalın geçileceği 

düşüncesiyle özel bir yer hazırlanmamıştı. Bundan dolayı, Karargâh ateşlerden 

kaçınarak akşama kadar atlı, yaya, toplu ve dağınık bir halde dolaşıp duracaktı846.  

Topçu çavuşu S. Ali Eke’nin bu gün ile ilgili verdiği bilgiler diğer 

kaynaklarca desteklenmediği gibi fazla abartılı görünmektedir. 18 parça İngiliz savaş 

gemisinin İsmailiye’ye geldiği (oysa bu sayının yarısı tüm Kanal savunması için 

görevliydi), kendilerine ateşe başladığını, şiddetli topçu ateşiyle bütün gemilerin 

bacalarından vurulduğu ve kazanlarının patladığı, İsmailiye kalesinden karşı top ateşi 

üzerine kalenin topçu ateşiyle tahrip edildiği, kaledeki bir cephaneliğin patlaması ile 

kasabanın tüm camlarının kırılıp döküldüğü, bu arada yardıma gelen 4 bacalı bir 

İngiliz kruvazörünün Kanala yerleştirilen bir Alman mayınına çarparak havaya 

                                                 
842 MacMunn-Falls, a.g.e., p.43-44. 
843 Erden, Paris’ten …, s.154. Bean’a göre, ateşi kesmeden önce Türk bataryası iki mermi ile 
Requin’i vurmuştu. Bean, a.g.e., p.162. 
844 Erden, Paris’ten ..., s.153; … Sina-Filistin Cephesi …, s.213. 
845 Kressenstein, a.g.e., s.58. 

846 … Sina-Filistin Cephesi …, s.214; Erden, Paris’ten ..., 154; Cemal Paşa, a.g.e., s.206. 
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uçtuğu847  yolundaki bilgiler gibi. İngiliz resmî tarihine göre, İsmailiye karşısındaki 

Türk topçusunun birçok mermisi köprübaşına ve kampa düştüğü halde bir kayba 

neden olmamıştı848.  

Yine, Kanalı geçiş sırasında anlattığı olaya da inanmak güçtür. Anlatana göre,  

“bizimle beraber 3.000 başıbozuk (milis) Arap vardı. Gönüllü Araplar, kurulan 

köprüden taarruz etmek istediler. Buna Cemal Paşa itiraz ederek ‘siz durunuz, önce 

asker geçsin’ dedi. Fakat Arapların ısrarları üzerine müsaade edildi ve gönüllü 

Araplar köprülerden geçerek İngilizlere saldırdı. Bu saldırı neticesinde İngilizlerin 

kuvvetli istihkâmları karşısında yarıdan fazlası şehit oldu çoğu da esir oldu849. Bir 

kere kurulan köprü diye bir şey yoktu. Geçiş için sadece tombaz vardı ve Anlatan 

bunda yanılıyor olmalıdır. Üçüncüsü, Cemal Paşa ile böyle bir diyalog imkânsızdır 

ve Ordu yönetim mantığına uymamaktadır. Son olarak, milis Arapların çoğu Sağ ve 

Sol kollarda idi ve Merkez Kolda belirttiği sayıda yoktu. 

Sabah erkenden İngilizler Tusum civarındaki köprübaşlarından çeşitli 

saldırılar yaparak 6 Türk subayı ile 200 eri kısmen şehit kısmen de esir etmişti850. 

İngiliz resmî tarihine göre, Tusum karakolunun güney ve doğusunda yaklaşık 350 

kişilik bir Türk kuvveti bulundu. Sabah saat 07.00’de karakoldan bu siperlere 

Yüzbaşı H.M. Rigg komutasındaki Hintlilerle yapılan saldırıda 70 Türk esir alındı. 

Saat 11.00’de Teğmen J.W. Thomson Glover emrindeki Hintlilerle karakolun 

kuzeyinden daha büyük bir saldırı yapıldı. Öğlen 15.30’a kadar süren çarpışmada 7 

Türk subayı ve 280 kişi esir alındı. Çok sayıdaki Türk ölüsü de Tusum’un karşısında 

bulundu. Siperlerde önemli teçhizat da ele geçirildi851.  

Erden ve Kress ise İngilizlerin Kanalın doğu yakasındaki bu faaliyeti 

hakkında şunları vermektedir: Öğleye doğru Acı Gölün kuzeyinde Kanalın doğu 

sahiline birkaç bölük çıkararak 73. Alayın sol kanadının arkasına doğru ilerlemeye 

giriştiler. Hint kıtaları ise buna pek hevesli değildi. İngiliz subaylarının kamçı ve 

                                                 
847 Osman Gültekin, “Süveyş Seferi ve Bağdat’ta İngilizlerle Çarpışma”, Türk Kültürü, S.46, 
Ağustos 1966, s.864-865. 
848 MacMunn-Falls, a.g.e., p.45. 
849 Osman Gültekin, “Süveyş Seferi ve Bağdat’da İngilizlerle Çarpışma” (Anlatan S.Ali Eker-Topçu 
Çavuşu) Türk Kültürü, S.46, Ağustos 1966, s.864. 
850 Kressenstein, a.g.e., s.59. 
851 (Çevrimiçi) http://www.1914-1918.net/maxwell_first_despatch.htm#3, 8 Eylül 2006; 
MacMunn-Falls, a.g.e., p.41.  
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tabancalarıyla erleri zorla ileriye sürdükleri görülüyordu. Gerek bu Alayın 

ihtiyatlarının gerekse yaklaşık 3 km. arkada bulunan 10. tümenin ihtiyattaki 28. 

Alaydan gönderilen bir taburun ilerlemesi üzerine bu bölükler muharebeyi keserek 

Kanala çekildiler852. İngiliz resmî tarihine göre, üstün Türk gücüne karşı İngiliz karşı 

saldırısının devamına imkân yoktu. Hintliler ağır ateş altında kaldı ve komutanları 

Yüzbaşı R.T. Arundell öldü. Hintliler Türk saldırısının sağında konuşlandı. 6 Hint 

müfrezesi bunları destek için hareket etti. Doğu yakasındaki bölük Yarbay F.G.H. 

Sutton’un komutasında toplandı. Bu da Türklerin duraksamasına neden oldu. İkinci 

neden belki de Fransız savaş gemileri Requin ve D’Entrecasteaux’un ateşleri idi853. 

Görüldüğü gibi İngilizler çatışma sonunda Kanala doğru çekilme olmadığını iddia 

etmektedirler. 

Doğu yakasında boş duran 11 tombaz geceleyin tekrar bir saldırı ihtimaline 

karşı kesin bir tehlike oluşturuyordu. 07.45 dolaylarında 22. Hint Piyade Tugayına 

kumanda eden Tümgeneral S. Geoghegan, T.B.043 Torbidobotu komutanı Yüzbaşı 

G.B. Palmes’e bunları imha görevi verdi. Her tombaza 2 ateş yapıldı. Palmes imha 

edilmeyen olup olmadığını karaya çıkıp kontrol etti ve kalan 2 tanesini de imha etti. 

Palmes ve bir subay gemiye yaralı dönmek zorunda kaldı854.  

Böylece Kanala getirilmemiş olan 3 tombazdan başka 26 tombazın tamamı 

imha olmuştu.  Ayrıca diğer malzemenin % 65’i ve malzeme kolunun da tamamı 

imha olmuştu. İstihkâm Taburu Komutanının 23 Şubat 1915’te Kolordu Komutanına 

verdiği raporda, yardımcı malzeme sağlanması şartıyla geri kalan malzeme ile ancak 

50 m. uzunluğunda bir köprü kurulabileceği bildirilmişti ki, bu malzeme ile Kanalda 

hiçbir geçit düşünülemezdi. Geçiş için sayı itibariyle yetersiz istihkâm birliği 

malzemesi ile işe başlanmıştı855. 

                                                 
852 Erden, Paris’ten ..., s.154; Kressenstein, a.g.e., s.59. 
853 (Çevrimiçi) http://www.1914-1918.net/maxwell_first_despatch.htm#3., 8 Eylül 2006; 
MacMunn-Falls, a.g.e., p.41. 
854 Palmes’in raporu için bkz. Miller, a.g.e., p.525; Massey, a.g.e., p.13; MacMunn-Falls, a.g.e., p.42; 
Bean, a.g.e., p.159-160. Amiral Peirse’in raporuna göre, bir tombaz 7.5 m. uzunluğunda, 1.5 m. 
eninde ve 80 cm. derinliğe sahipti ve yaklaşık 30 kişi alabiliyordu. Miller, a.g.e., p.523. 
855 Sorguncu, a.g.m., s.987-990. 
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Gündüz muharebesinde pek çok piyade ve topçu cephanesi sarf edildiği halde 

İngilizlere karşı ateş üstünlüğü elde edilemiyordu. İngilizler karşı yakadaki ağaçlıklar 

içinde çok iyi gizlenmiş oldukları gibi topçu mevzii de belli olmuyordu856.  

Saat 14.00’de Ordu Kurmay Başkanı Frankenberg durum hakkında Kolordu 

Kurmay Başkanıyla görüşmek için Ordu Komutanından izin istedi. Ordu Komutanı 

ayrılmasına razı olmadı ve onun yerine durumu öğrenmek üzere Ali Fuat Erden’in 

gitmesini emretti. Frankenberg, Kolordunun hayale kapılmaması, savaşın kesilmesi, 

zaman geçirilirse bu imkânın da kaybolacağı konusunda uyarılarda bulunmasını 

Erden’den istemişti857.  

Erden, Cemal Paşa ve Kress’le, görüştükten sonra Ordu Komutanıyla 

görüşmek üzere birlikte Ordu Karargâhına gidilmesine karar verildi. Bu sırada durum 

şöyle idi: Tusum’dan Serapyum’a kadar yaklaşık 4 km.lik bir alan üzerinde VIII. 

Kolordunun 5 taburu, Kanaldan 200–500 m. mesafede Kanalın doğu yakasında 

yayılmıştı. Acı Gölden tekrar yapılması söylenen bir çıkarmaya karşı sol kanadı 

korumak için 28. Alayın III. Taburu muharebe hattının sol kanadının gerisinde yer 

almıştı. İhtiyatta yalnız 28. Alayın II. Taburu kalmıştı. Çabuk ateşli iki sahra 

bataryasından ibaret olan 25. Tümenin topçu taburu Kolordu Muharebe İdare 

Merkezinin yaklaşık 300 m. gerisindeki kapalı mevziden ateş ediyordu. Timsah 

Gölündeki kruvazör ile Acı Göldeki kruvazör, uçak gözetlemesine göre, beraber ateş 

ediyordu. Ara sıra topçu mevzii civarına bu gemilerin 15’lik mermileri düşüyor ve 

Kress bunlara hüzünle bakıyordu. Erden’e göre, Kress ölmek istiyordu. Ölüm onun 

için bir kurtuluş olurdu858. 

Kolordu Komutanı ve Kurmay Başkanı Ordu komutanıyla saat 15.00’te 

buluştular. Ordu Komutanı, Kolordu Komutanından durum hakkında ne 

düşündüğünü açıkça söylemesini istedi. Kolordu Komutanı, ön hattaki askerin 

yorulduğunu, bu gece 28. Alayı birinci hatta alarak bunları değiştirmek gerektiğini, 

ama yarın akşama kadar 28. Alayın da yorulacağını, sürekli ateş muharebesinden 

dolayı cephanenin azalacağını ve bu durumun uzun süre devam etmesinin mümkün 

olmadığını bildirdi. Cemal Paşa bu kez Kress’ten durum hakkında ne düşündüğünü 

                                                 
856 … Sina-Filistin Cephesi …, s.214. 
857 Erden, Paris’ten ..., s.155. 
858 Erden, Paris’ten ..., s.156-157; … Sina-Filistin Cephesi …, s.216. 
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açıkça söylemesini istedi. Fakat Kress cevap vermeden Frankenberg Ordu Kurmay 

Başkanı sıfatıyla önce kendisinin düşüncelerini sunmak istedi. Frankenberg, 

saldırının hemen kesilmesini, eğer böyle yapılırsa IV. Ordunun zor durumdan 

kurtulup düzenli bir şekilde geri çekilebileceğini, bu gecikirse Ordunun büyük bir 

felakete uğrayabileceğini belirtti. Ordu Komutanı eğer % 50 hatta % 40 başarı ümidi 

varsa Sefer Kuvvetini feda etmekten çekinmeyeceğini, ama bu kadar bile ümit olup 

olmadığını söylemesini Kress’ten istedi. Sorun Kress’in cevabına bağlı idi. O da,  

hiçbir başarı şansı olmadığını, çünkü tombazların çoğunun imha olduğunu, ama şeref 

açısından Sefer Kuvvetinin geri çekilmektense Kanala atılarak intihar etmesi 

gerektiğini, bu yüzden saldırıya devam kararında olduğunu söyledi859.  

Cemal Paşa, başarı ümidi olmadığına göre bir şeref için Sefer Kuvvetinin 

mahvolmasına razı olmayacağını söyleyerek, savaşı kesmek ve geri çekilmek 

kararını vermiştir. Cemal Paşaya göre, eldeki Sefer Kuvveti Suriye ve Filistin’in 

savunulması için gerekli olan tek kuvvetti. Bu kuvvetin Kanal önünde imha olması 

demek adı geçen bölgelerin savunmasız kalması demek olacaktı860.  Bu davranış 

gerçekten çok cesur ve en doğru karardı. Bu aynı zamanda aralarında bir rekabet olan 

Ordu Kurmay Başkanı Frankenberg’in Kress’e karşı bir zaferi idi. Kress’in başarısız 

olması adeta Frankenberg’i memnun etmişti. Sefer Kuvvetinin kurtuluşunu biraz da 

bu iki Alman Kurmay Başkanı arasındaki kişisel rekabete borçluydu 861.   

16.30’da İngiliz takviye kuvvetleri Serapyum’a ulaşmaya başlamıştı. 

Saldırının tekrarı ihtimaline karşılık birkaç noktada yakın destek için bekletildiler. 

11. Hint Tümenine komuta eden Tümgeneral A. Wallace, Timsah ve Büyük Acı Göl 

arasında cephenin kumandasını devraldı. Swiftsure de Hardinge’nin yerini aldı. 

Ayrıca Ocean da cephenin bu kısmına hareket etti. İsmailiye’ye daha fazla takviye 

olmak üzere II. Avustralya Tugayı Karargâhından 7. ve 8. Avustralya piyade 

Taburları akşam üzeri kasabaya ulaştı. Gelecek saldırı için her şey hazırdı. Tusum 

                                                 
859 Erden, Paris’ten ..., s.157-158; Erden, Suriye Hatıraları, s.45. Kressenstein hatıralarında teklifi 
hakkında bilgi vermez. 
860 Cemal Paşa, a.g.e., s.208. 
861 Erden, Paris’ten …, s.159-160. Kressenstein hatıralarında Cemal Paşanın kararının doğru 
olduğunu itiraf etmiştir. Kressenstein, a.g.e., s.59. 
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karakolunun doğu yakasından bazı küçük silahlarla ateşten başka geceleyin hayli 

sakin geçti862.  

2.18. Savaşın Kesilmesi ve Geri Çekilme 
Ordu 3 Şubat 1915’te savaşın kesilmesi için emir vermiş ama verilen emirler 

dikkatle okunursa saldırıdan tamamen vazgeçildiğinin gizlenmiş olduğu görülür863.  

3/4 Şubat akşamı VIII. Kolordu Kanaldan çekilmeye başladı. Çekilme 

hareketi sabaha kadar sürdü. Ağır bataryanın ve sahra bataryalarının topları 

arabalarından ayrılarak piyadeler tarafından çekildi. Çekilme düşmana sezdirilmeden 

yapıldı ve gecenin yağmurlu ve çok karanlık olmasının da buna yardımı oldu864.  

4 Şubat sabah, bazı kıtaların, geceleyin emir almayarak Kanal civarında 

kalmış olması ihtimaline karşılık, bunlara haber vererek çekilmelerini sağlamak için 

Kanala subay keşif kolları gönderildi. Geceleyin çekilme kararından haberleri 

olmayıp Kanalın doğusunda uyuyakalmış erler, 73. Alaydan Kanal civarında kalmış 

iki bölük ve bir makineli tüfek takımı bu keşif kolları tarafından geriye gönderildi865. 

Fakat geri çekilme emrinin iyi uygulanmadığı aşağıda görülecektir. 28. Piyade 

Alayından yaklaşık 300 kişi esir düşmüş ve 60 kişi şehid olmuştu. 

Sabahleyin yeni ve büyük bir kruvazörün Timsah Gölüne geldiği görüldü ve 

bu kruvazör de diğerleriyle beraber ateşe başladı. Bu gemiler bilhassa Kanaldan 

çekilmekte olan 28. Alayın üzerine ateş ediyordu. 4 Şubat günü toparlanmak için 

Ketibülhayl’de kalındı. İngilizler karşı bir saldırı yapsaydı Ketibülhayl’de karşılık 

verilecekti866.  

İngilizler yeni bir saldırı beklerken ertesi gün Türklerin geri çekildiği 

görülmesi şaşkınlığa sebep oldu. Tümgeneral Geoghegan Yüzbaşı L.F.A. Cochran’a 

2 Hint bölüğü ile doğu yakası boyunca Serapyum karakolundan kuzeye doğru 

ilerlemesini ve Tusum’a kadar olan bölgeyi temizlemesini emretti. Cochran bir 

bölükle yaka boyunca ilerlerken diğer bölük de sağ tarafında Türklerin doğu veya 

kuzeydoğuya çekilmesini kesmek üzere ilerledi. 08.40’ta bir tepeye ulaştığında 110 

                                                 
862 (Çevrimiçi) http://www.1914-1918.net/maxwell_first_despatch.htm#3., 8 Eylül 2006; 
MacMunn-Falls, a.g.e., p.45 
863 Muzaffer, a.g.m., s.31.  
864 Erden, Paris’ten ..., s.162; … Sina-Filistin Cephesi …, s.218; Kressenstein, a.g.e., s.59. 
865 Erden, Paris’ten ..., s.163; … Sina-Filistin Cephesi …, s.218; Kressenstein, a.g.e., s.61; 
Muzaffer, a.g.m., s.32. 
866 Erden, Paris’ten ..., s.163-164; … Sina-Filistin Cephesi …, s.218 
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m. uzaktaki Türklerin bir kolu tarafından üzerlerine ateş açıldı. 5 dakika sonra 50 

kadar Türk siperlerinden çıkıp, tüfeklerini yukarda tutarak bir subayın beyaz bir 

şeyler salladığını gören Cochran kendilerine yaklaşmalarını işaret etti. Birkaç silahsız 

Türk buna uyarken, daha sonra tekrar ateş başladı ve birkaç Hintli öldü. Binbaşı 

MacLachlan komutasında bir bölük Cochran’ın yardımına gönderildi. Karşılıklı ateş 

yarım saat sürdü ve sonunda Türkler teslim oldu. Makineli tüfekleriyle beraber 6 

subay ve 292 kişi (ki 52’si ciddi olarak yaralanmıştı) esir alındı. Aralarında bir 

Alman subay olan Hauptmann von dem Hagen dâhil 59 ölü ele geçirildi. İsmailiye ve 

Kantara karşısındaki Türk siperleri boştu. Öğlen Tuğgeneral W.A. Watson 2 piyade 

taburu ve Hint Dağ Bataryası ile beraber İsmailiye Vapur İskelesinden hareket etti. 

Türk su kolunun bir parçası oldukları anlaşılan 70 deve ve 25 esirle geri dönüldü867.  

Aynı gece Kahire’den İsmailiye’ye bir İngiliz Yeomanry Tugayı’nın yarısı 

ulaştı. Ayrıca önceki gece de, II. Avustralya Piyade Tugayı’nın –7. ve 8. taburlar ve 

Tugay personeli- yarısı Mena Kampı’ndan Albay McCay komutasında ulaşmış ve 

İsmailiye istasyonu yakınına yerleşmişti. Bunlarla eli güçlenen General Wilson, 

ertesi gün süvari ve piyade ile bir hücum planlamıştı. Türk kuvvetlerinin büyük bir 

bölümü hala Serapyum’dan birkaç mil uzakta bulunuyordu ve Türk esirleri güçlü 

takviyeler beklendiğini söylemişlerdi. İngiliz süvarileri ciddi bir saldırıya teşebbüs 

etmediler868.   

Kanal önünde bu gelişmeler yaşanırken, 4.2.1915’te Enver Paşa Atina’daki 

Türk elçisi Söylemezoğlu’na gönderdiği telgrafta, Atina gazetelerinin 40.000 

Avustralyalının Port Said’den gemilere bindirildiğini yazdığını ve bunun doğruluk 

derecesini soruyordu. Söylemezoğlu, 6.2.1915 tarihli cevabında gazetelerde böyle bir 

haberin yer aldığını, ama gerçek dışı olduğunu, son günlerde Yunan gazetelerinin 

Mısır’a 100.000 Hintlinin daha gelmekte olduğunu yazdıklarını, Mısır’a ayrı ayrı 

gönderdiği iki muhbirinin hâlâ dönmediğini belirtikten sonra, Mısır’a karşı yapılacak 

                                                 
867 (Çevrimiçi) http://www.1914-1918.net/maxwell_first_despatch.htm#3, 8 Eylül 2006; 
MacMunn-Falls, a.g.e., p.47; Bean, a.g.e., p.163; Mısır Seferi, s.35-36. 
868 Bean, a.g.e., p.163. Türk esirler birbirlerine zincirlenerek psikolojik proganda gereği Kahire 
sokaklarında dolaştırılmıştı. Atay, a.g.e., s.118; Tanin, 9 Şubat 1330, No.2218. Kanalda esir düşen 
Türk esirleri Mısır’daki Maadi esir kampına götürülmüşlerdir. Cemalettin Taşkıran, Ana Ben 
Ölmedim, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 2001, s.30. 
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hareketin hazırlıklarını hızlandırmanın önemini belirtmeye gerek olmadığını 

bildirmiştir869.   

Kanalda hiçbir kıtaatın kalmadığı anlaşıldıktan sonra Cemal Paşa Tepesine 

doğru öğleden sonra saat 13.00’de yürüyüşe geçildi. 4/5 Şubat gecesi Cemal Paşa 

Tepesine gelindi. Savaş alanından uzaklaşıncaya kadar geceleri yürüyecek; 

gündüzleri toplu bir halde savunmaya hazır bulunulacaktı. Düşman takip için hiçbir 

teşebbüs ve harekette bulunmamıştı. Sadece uçakları hava keşfine devam ediyor ve 

gördükleri kuvvetlere bomba atıyordu. Ama atılan bombalar isabetli olmadığı için 

zarar vermemişti870.  

Ayrıca Sağ ve sol Kol müfrezelerine de muharebeyi keserek geri çekilmeleri 

bildirildi. Bu emirde de ordunun çekilmekteki asıl amacı gizlenmişti. Bu tür bir 

hareket tarzı düşmanın herhangi bir kuvvetli takibi durumunda alınması gerekli bir 

emniyet tedbiriydi871. Çekilme emrini Sağ Kol 4 Şubat akşamı geç vakitte almış ve 5 

Şubat sabahı çekilmeye başlamış, Sol Kol 6 Şubat’ta çekilme emri almış, Şaluf’a 

gönderilen bölük ise 5 Şubat akşamı çekilme emri almıştır. Görülüyor ki, iletişim 

eksikliğinden dolayı kollar 1–2 gün daha İngilizlerin karşısında kalmıştı. Buna 

rağmen İngilizlerin bu kollar karşısında etkisiz kaldığı rahatlıkla görülüyor872. 

Kanaldan geri dönmek hiç düşünülmediği için, dönüş için tedbir alınmamış 

ve hiçbir hazırlık yapılmamıştı. Yapılan hazırlıklar Sefer Kuvvetini ancak Kanalın 

önüne getirmek ve Kanalda birkaç gün yani hücum edip zapt edinceye kadar kalmak 

içindi. Kanalın karşı yakasında su boldu. Kanal geçildikten sonra su kollarının çoğu 

erzak ve cephane koluna dönüştürülecekti. Artık Mısır’ın fethi idealinin yerini çölden 

kurtulmak ideali almıştı. 300 km.lik çöl şimdi İngilizlerden daha tehlikeli düşman 

idi873. 

Şimdi önemli mesele Ordunun asıl kuvvetlerinin hangi hatta kalacağı 

meselesi idi. Ordunun çölün ortasında örneğin el-Ariş-Birihasana-Nahl hattında 

kalması erzak ve su ikmali açısından imkânsız idi. Sadece VIII. Kolordunun toplamı 

23.106 asker, 255 beygir, 276 manda ve öküz, 9473 deve idi. İkinci Habra ve 

                                                 
869 Söylemezoğlu, a.g.e., s.226. 
870 Erden, Paris’ten ..., s.165; Münim Mustafa, a.g.e., s.28. 
871 Muzaffer, a.g.m., s.32 
872 Muzaffer, a.g.m., s.35. 
873 Erden, Paris’ten …, s.170. 
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Harabi’deki su hızla azalmaktaydı. Birüssebi’ye kadar günlük 30 ton erzak ve yem 

gönderiliyordu. Merkez kolunun yaklaşık 25.000 asker ve 14.000 hayvanı için 

günlük 85.000 ton gerekiyordu. Bu da 3 katı kadar nakil vasıtalarına ihtiyaç demekti. 

Birüssebi’den İkinci Habra’ya kadar su, erzak ve yem için 250 ton taşıyacak 12.000 

deve gerekiyordu. Hâlbuki elde yaklaşık 8.000 deve vardı. Bu açıdan çölde bu kadar 

büyük bir kuvvetle kalmak imkânsızdı. Fakat çölü de işgal altında bulundurmak 

gerekiyordu. Bu nedenle, 5 Şubat 1915’te asıl kuvvetlerin Gazze-Birüssebi-Maan 

hattında toplanması, ileri kıtaların da el-Ariş-İbin-Nahl hattında bulunmasına karar 

verildi874.   

6 Şubat’ta İkinci Habra’ya gelindiğinde su birikintisinin süngülerle çevrili 

olduğu görüldü. Buradaki suyun hacmini öğrenmek için sondaj yaptırıldı ve derinlik 

sanıldığından fazla bulundu. Yapılan hesapla bu birikintinin günlerce Sefer 

Kuvvetinin su ihtiyacına yeteceği anlaşıldı. Bu kurtuluş demekti. Su kollarının çoğu 

erzak koluna dönüştürüldü ve bütün erzak kollarının, hiç dinlenmeden Sefer 

Kuvvetine ulaştırılmaları için menzil noktalarına emirler gönderildi. Bir gün daha 

burada dinlenmeye ve İkinci Habra’dan sonraki susuz konaklar için askerlerin 

yanlarında su götürmeleri imkânı doğdu875. Daha sonra görüleceği üzere sonraları 

İngilizler bir müfreze göndererek İkinci Habra’daki su kaynağını bir daha 

kullanılamayacak hale getirip kurutacaklardı ve bu rota bir daha kullanılamayacaktı.  

VIII. Kolordunun yürüyüşü güç ve zor oluyordu. Her bataryaya bir tabur, ağır 

bataryaya 2 tabur piyade yardım etmiş, toplara beşer-altışar çift kadana (iri cins at) 

koşulduğu halde normal bir yürüyüş yapılamıyordu. Çöl şartlarından bir an önce 

kurtulmak için 10. Tümenin ileri alınması gerekiyordu. Bunun için ikinci kademenin 

bir piyade taburu ve bir makineli tüfek takımı II. Habra’da kalmasına ve Ordu’ya 

geriden gelebilecek saldırılara karşı artçı kalmasına karar verildi. VIII. Kolordu 8 

Şubat 1915’e kadar II. Habra’da kalacaktı. Bu karar sayesinde Sefer Kuvvetinin 

                                                 
874 Erden, Paris’ten …, s.167-169; Behçet, a.g.m., s.24-25; Muzaffer, a.g.m., s.33. 
875 Erden, Paris’ten ..., s.170-171. Münim Mustafa buradaki su birikintisinin Taksim meydanı kadar 
olduğunu, susuzluktan dolayı 2 saat içinde bu su birikintisini kuruttuklarını belirtmektedir. Münim 
Mustafa, a.g.e., s.28. Bir İngiliz muhabirinin çölde Türklerin “yüzlercesi açlıktan ve susuzluktan 
akbabalara yem olarak yok oldu” derken tamamen yanıldığını belirmek gerekir.The Story of the 
Anzacs, Melbourne, J. Ingram & Sons, 1917, p.40.  
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çölden kurtulması kolaylaştı. VIII. Kolordunun büyük bir kısmı 7 Şubat 1915 ve 

köprücü takımları ile Mahdes Müfrezesi de 8 Şubat 1915’te II. Habra’ya varmıştı876.  

Cemal Paşa Başkomutanlık Vekâletine İkinci Habra’dan Kanal Seferi 

hakkında 5 Şubat 1915 tarihli ön raporunda, Kanal hücumu sırasında cereyan eden 

olaylar ve geri çekilme hakkında özet bilgiden sonra kesin kayıpların sayısının 

şimdilik belli olmadığını, 42 subay, 205 şehit, 208 yaralı, 779 kayıp, toplam olarak 

1.264 kişi kayıp olduğunu, toplam kayıpların daha sonra bildirileceği, Sefer başarılı 

olmamışsa da, şimdi Kanal Seferi için nelere ihtiyaç olduğunun iyice anlaşıldığı, 

Kanalın ele geçirilmesi için hazırlıklara başlanacağı, Sefer için ne gibi hazırlıklara 

başlandığı ve nelere ihtiyaç duyulduğuna dair ayrıntılı raporun 10 gün içinde 

gönderileceğini, ümitlerin asla yok olmadığını, tersine, edinilen tecrübelerle daha da 

arttığını, adı geçen raporu sunmak üzere Frankenberg ile Kress’i İstanbul’a 

göndermek istediğini, Suriye halkına yayınladığı beyannamenin benzerini İstanbul 

basınına da verilmek üzere sunduğunu ifade etmiştir877  

Basına yayınlanmak üzere gönderdiği beyannamede Kanal Seferinin 

uygulanması anlatılmış, sonunda da keşif taarruzu ile düşman savunma düzenlerinin 

iyice öğrenildiği, çölün sefere engel olamayacağı, eksiklikleri tamamladıktan sonra 

Allahın yardımıyla kesin saldırının yapılmasına başlanacağı bildirilmişti878. Ancak 

İstanbul’a gönderilen beyanname olduğu gibi yayınlanmamıştır. Konu ile ilgili 

gelişmelere üçüncü bölümde değineceğiz. 

Bu sırada, Cemal Paşaya göre, yanlış bir haberi doğru zanneden ve çölde 

telgraf hatları döşemekle uğraşan Ordu telgraf müdürünün sorumsuz davranışı 

nedeniyle İsmailiye’nin ele geçirildiği haberi İstanbul’a kadar ulaşmıştı879. Kanaldan 

Sefer Kuvveti çekilirken Hafir’den Kudüs mevki kumandanlığına gelen şifreli 

telgrafta, Ordunun başarıyla Kanalı geçtiğini, düşmanın 5 gemisinin batırıldığı 

belirtiliyordu. Bunu Kudüs Mutasarrıfı Abdurrahman Paşaya Ahmed imzalı ikinci 

telgraf izledi. Bunda da askerin Kanalı geçtiği belirtiliyordu880.  Bu iki telgraf üzerine 

                                                 
876 Muzaffer, a.g.m., s.34-35. 
877 Erden, Suriye Hatıraları, s.48-50; Çelik, a.g.e., s.134-135; … Sina-Filistin Cephesi …, s.248-
250. 
878 … Sina-Filistin Cephesi …, s.251; Erden, Suriye Hatıraları, s.59-60. 
879 Cemal Paşa, a.g.e., s.209.  
880 Ahmed Rasim, Muharrir Bu Ya, Haz. Hikmet Dizdaroğlu, Ankara, MEB, 1969, s.127-129. 
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Kudüs’te şenlikler başlamıştı. Şenliklerin en renkli siması Mısırlı Abdülaziz Çaviş 

idi. Bir arabanın içinde heyecanlı nutuklar atmıştı. Şenlikler gece de sürmüştü.  

Müjde İstanbul’a ulaştığında aynı sevinç yaşanmıştı. Matbuat bürosu, muhabiri 

sıfatıyla Kudüs’te bulunan Ahmed Rasim Beyin881 gönderdiği telgrafı yayınlayarak 

bütün İstanbul halkını sokaklara dökmüştü.  Telgrafta Ordunun İsmailiye’den Kanalı 

geçtiği ve ilerlemeye devam ettiği belirtiliyordu. Haber bir bayram havası yaşatmıştı. 

Diğer yandan, söylentilerle İngilizlerden alınan esir ve silah sayısı her saat artmış ve 

özellikle Mısır’da büyük bir ihtilalin başladığı söylentisi yayılmıştı882.  

Talat Paşa, Enver Paşadan konu hakkında olumlu cevap alamayınca, hemen 

Kudüs Mutasarrıfından telgrafla Ahmet Rasim Beyden gelen telgrafın doğruluk 

derecesini sormuş, o da Ahmet Rasim Beye gelen telgrafı göstermişti. Ahmet Rasim 

Bey, ilk telgrafın Hafir’deki bir subaydan geldiğini, ikincisinin Mutasarrıfın kardeşi 

Ahmet Beyden geldiğini, bu yüzden gereken cevabın kendisinin vermesini 

söylemiştir. Bayram gibi geçen günün ardından halk, Kanal zaferi hakkında 

gazetelerde bir kelime bulamamıştır883. Kanal Seferi ile ilgili ilk resmi tebliğ ancak 9 

Şubat 1915 tarihli basında yayınlanacaktır. Bu tebliğe göre, Sefer Kuvveti çölden 

başarıyla bir “keşif yürüyüşü” yapmıştır. Düşman ileri karakolları Kanalın batısına 

atılmış ve hatta bazı piyade bölüklerimiz Kanalı Tusum ve Serapyum arasından 

karşıya geçmeyi başarmıştır. Düşmanın savaş gemileri ve zırhlı trenlerine rağmen 

ordumuz bütün gün düşmanı meşgul etmiştir. Bir düşman kruvazörüne topçumuz 

tarafından zarar verilmiştir. Ordumuz Kanalın doğu yakasında düşmanla teması 

korumaya ve keşif görevini sürdürmeye devam edecektir884.  

                                                 
881 Kudüs’ten İstanbul’a “Ordunun Siyaseti” başlığı altında yazılar yazmıştı. Cemal Paşa, a.g.e., s.186. 
882 Ahmed Rasim, a.g.e., s.130; Ziya Şakir, 1914-1918…,  s.218-219. Kanalda başarı haberleri üzerine 
Kudüs’te de askerî bando ve öğrencilerin arkasında halk  sokaklarda kutlamalar yapmıştı. Tanin, 25 
Kanunusani 1330, No.2203. Halep’te de okullar tatil edilmiştir. Kütahya’dan alınan telgrafa göre de, 
toplar atılmış, şehir süslenmiş, ordu için dualar edilmiştir. Tanin, 28 Kanunusani 1330, No.2206; 28 
Tasviriefkar, Kanununsani 1330, No.1347. Zara ve Sivas’ta halkın kutlamaları ve Edirne İTC 
kulübünün Cemal Paşaya kutlama telgrafı için bkz. İkdam, 27 ve 29 Kanunusani 1330, No.6456 ve 
6458. 
883 Ahmed Rasim, a.g.e., s.131; Ziya Şakir, 1914-1918…, s.220. İkdamın başmakalesine göre zafer 
haberini İstanbul’daki halk 6 Şubat’ta öğrenmiş ve caddelerde bayram havası yaşanmıştı. “Mısır 
Yolunda Muvaffakiyetler”, İkdam, 25 Kanunusani 1330, No.6454. 
884 27 Kanunusani 1330 tarihli Tanin, No.2205; Tasviriefkar, No.1346; İkdam, No.6456. Tülbentçi, 
bu tebliği sonradan gören Zeki Paşanın bir arkadaşına şunları söylediğini nakleder: “Bu yenilgi ile 
sonuçlanan Kanal Seferi bir maceradır. Allah’tan dilerim ki, tevali etmesin”. Feridun Fazıl Tülbentçi, 
“Vatan Evlatlarını Çöle Gömdüğümüz Gün”, Yıllarboyu Tarih, S.1, Ocak 1980, s.17.  
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Cemal Paşa 7 Şubat’ta Cefcafe’den 5 Şubat tarihli rapora ek olarak 

Başkumandanlık Vekâletine gönderdiği yazıda, İngilizlerin Kanalın batısında takibe 

girişmediklerini, su ve erzak sıkıntısından dolayı Kanalın civarında kalmanın 

imkânsız olduğu için doğuya çekildiklerini, çölün bundan sonra sabit ve seyyar 

kuvvetlerin işgalinde kalacağını ve İngilizleri tacize ve Kanala kadar keşiflere devam 

edeceklerini, bunun için çeşitli sınıflardan oluşan seyyar kollar kurulmasına karar 

verildiğini bildirmiştir. Ayrıca İngilizlerin –ne olursa olsun- bir zafer 

kazandıklarından bahsetmeleri halinde bunun şiddetle tekzip edilmesini, İngilizlerin 

hiçbir zafer kazanmadıklarını, bizim yenilgiye uğramadığımızı, yaptığımız taarruzun 

bir keşif saldırısı olduğunun yayılmasını, bu keşif saldırısının daha sonra yapılacak 

asıl saldırı için gerekli bilgiyi sağlamaya yaradığını, bir miktar kayıp vermekle 

beraber İngilizlerin de 2 kruvazörünü hasara uğrattığımızı ve İngilizlerin topçumuzun 

ateşi ile önemli zayiat verdiklerinin anlatılmasını istemiştir885.  

Kanaldaki İngiliz ve Fransız savaş gemilerinin mücadeledeki rolü hakkındaki 

bilgiler kamuoyuna farklı bir biçimde yansıtılmıştır. Osmanlı Heyeti İstihbariyesi –ki 

heyete haberleri Suriye’den Ahmed Rasim Bey telgrafla iletiyordu- tarafından 7 

Şubat 1915’te basına verilen bilgiye göre, Kanalda bulunan 4 İngiliz savaş 

gemisinden birisi batırılmış, ikisi zarar görmüş, sonuncusu kaçmış ve beşincisi de 

korkudan Süveyş limanında demirli kalmıştı. Yine aynı tarihli bilgide Mısırlıların 

İngilizlere karşı tepkisi şu haberle yansıtılıyordu. Kahire’de Müslüman halk, İngiliz 

malî desteğiyle yayınlanan “el-Mektum” gazetesini basmış, matbaasını tahrip etmiş 

ve yazarlarından 3 kişiyi öldürmüşlerdir886. Yine, Hüseyin Kamil tarafından atanan 

hatiplerin birkaçını halkın döverek yaraladığı bildirilmekteydi887. Sıkı bir 

sıkıyönetimin sürdüğü ülkede özellikle şehirlerde halkın tepkisi ile ilgili haberlerin 

doğruluğu konusuna çok dikkatle yaklaşmak lazımdır. 

7 Şubat’ta Cefcafe’ye gelindiğinde Cemal Paşa 2 telgraf aldı. Birincisi, Enver 

Paşa’nın 5 Şubat tarihli telgrafıydı. Telgrafta, Kanal Seferinin başarısız olması bütün 

İslam Dünyası üzerinde olumsuz etki yapacağından Kanala, ancak başarı ihtimali 

kesin olursa saldırılması gerektiği, kesin başarıyı sağlayacak araçlar sağlanıncaya 

                                                 
885 Erden, Suriye Hatıraları, s.50; … Sina-Filistin Cephesi …, s.251-252. 
886 25 Kanunusani 1330 tarihli İkdam, No.6454; Tanin, No.2203; Tasviriefkar, No.1344. 
887 İkdam, 26 Kanunusani 1330, No.6455. 
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kadar, Kanalda İngiliz kuvvetlerini tutmak ve Kanaldan vapurların geçmesini 

engellemeye çalışmanın aynı amacı sağlayacağı belirtiliyordu888. Bu emrin hangi 

düşüncelerle yazıldığı belli olmamakla beraber, İngilizlerin haber kaynaklarından 

alınan haberlerin etkisinin fazla olması mümkündür889. İkincisi, Almanca idi ve 

Alman Başkumandanlık Kurmay Başkanı General Falkenhein’dan geliyordu. Bu 

telgrafta, gücü ve araçları sınırlı olan Osmanlı Sefer Kuvvetinin hareket üssünden 

uzaklaşarak düşmana saldırmasının felakete sebep olabileceği ve bu yüzden ihtiyatlı 

davranılması gerektiği tavsiye ediliyordu890. Kress ikinci telgrafın daha önce 

Konsolos Loydved’e anlattıklarının bir yansıması olarak değerlendirmektedir891. Her 

iki telgraf Kanala hücum etmemeyi tavsiye ediyordu. Hâlbuki hücum 5 gün evvel 

yapılmıştı. 8 Şubat’ta Başkumandanlık Vekâletine cevap olarak yazılan yazıda 

Cemal Paşa, Kanaldan geçişi engellemenin ancak topçu ateşiyle mümkün olduğu, 

bunun için tüm kuvvetiyle Kanal önünde kalması gerektiği, su, erzak ve cephane 

ikmalinin imkânsızlığı nedeniyle buna olanak olmadığı, Kanalı kapatma ve tahrip 

etmenin ancak Kanalın batı yakasına geçmekle mümkün olacağının tecrübe 

edildiğini bildirmiştir892. 

8 Şubat 1915’te Enver Paşa, seferde yapılanların takdir edildiğini, geri 

çekilmiş olsalar bile mümkün olan her vasıta ile Kanalın sürekli olarak tehdit 

edilmesi, topçu ile Kanala yaklaşarak Kanaldaki geçişlerin tehdit edilmesi gerektiğini 

ve bunun çok önemli olduğunu bildiriliyordu. 10 Şubat’ta buna cevap olarak Cemal 

Paşa, özetle, çeşitli sınıflardan oluşturacağı seyyar kuvvetleri Kanala göndereceğini 

yazarak daha önce istediği uçakların hemen gönderilmesini istemiştir.893.  

Ordu İbin’e geldiği zaman burayı daha da gelişmiş buldu. Çadırlar çoğalmış, 

iki saat ötede bir acı su bulunmuştu. Ordu Karargâhı İbin’de 1 gün dinlendi ve Cemal 

Paşa burada (8 Şubat) Başkomutanlık Vekâletine yazdığı raporun ekinde, çölün 

                                                 
888 … Sina-Filistin Cephesi …, s.221; Erden, Paris’ten …, s.173; Erden, Suriye Hatıraları, s.50-51; 
Behçet, a.g.m., s.25;  
889 Muzaffer, a.g.m., s.35. 
890 Behçet, a.g.m., s.25; Erden, Suriye Hatıraları, s.51; Erden, Paris’ten ..., s.174; Sabis, a.g.e., C.2, 
s.341. 
891 Kressenstein, a.g.e., s.59. 
892 Çelik, a.g.e., s.138; Erden, Suriye Hatıraları, s.51. 
893 Çelik, a.g.e., s.138-139; Erden, Paris’ten ..., s.175; Erden, Suriye Hatıraları, s.52-53.  
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bundan sonra seyyar birliklerin işgalinde kalacağını bildiriyordu894. Geri çekilirken 

Cemal Paşa Ordu Harekât Şube Müdürü Binbaşı Ali Fuat Bey’den (Erden) yapılacak 

yeni bir Kanal Seferi için gerekli olacak kuvvet ve topçu malzemesi ile yardımcı 

malzemelerin tespitini istemiştir. İbin’de beklediği sırada Ali Fuat Bey raporunu 

tamamlamış, Frankenberg ile beraber inceledikten sonra Cemal Paşaya vermiş, o da 

bazı ufak değişiklikler yaparak raporu onaylamıştı895. Bu uzun rapora bir sonraki 

bölümde yer verilecektir. 

Birinci Kanal Seferi sırasında Türk kayıpları –aşağıda anlatılan Sağ ve Sol 

Kollar dâhil- hakkında çeşitli rakamlar mevcuttur896:  

Şehit Subay   Er Yaralı Subay   Er  Kayıp  Subay  Er Toplam Subay   Er 

C.Paşa   14 178  15 366  15 712   44     1256 

Erden   18  156  18 399  16 803    52     1358 

Kress   14 178  15 360  15 712    44     1250 

Çelik,   18 156  18 399  16 803    52     1358 

Yukarıda 5 Şubat 1915’te ön raporda verilen bilgi 42 subay; 205 şehit, 208 

yaralı, 779 kayıp, toplam olarak 1.264 kişi idi. 192 şehit, 381 yaralı, 727 kayıp olmak 

üzere toplam 1.300 kayıp897 sayısını veren de vardır. 9 Şubat 1915 tarihinde basına 

verilen resmi tebliğde kayıplar hakkında bilgi verilmemiştir. Cemal Paşanın Suriye 

halkına Mart 1915 ortalarında yayınladığı beyannamede subaylardan 14 şehid, 18 

yaralı ve 18 kayıp, erlerden 104 şehid, 296 yaralı ve 445 kayıp olmak üzere toplam 

verilen sayı 922’dir898. Bir başka arşiv belgesinde Türk kayıpları 196 şehit ve 565 

yaralı olarak verilmiştir. Ordu geri çekilirken bütün yaralılar 4 kafile halinde su ve 

erzak kollarıyla birlikte taşınmışlardır.899 Yukarıda Erden ile ATESE Arşiv 

çalışmasına dayanan Çelik’in rakamları birebir tutmaktadır. Dolayısıyla Türk 

kayıpları hakkındaki bu rakamları geçerli kabul edebiliriz.  

                                                 
894 Çelik, a.g.e., s.135. Cemal Paşa İbin’de 4-5 gün kalındığını yazarsa da bilgi yanlış olmalıdır. a.g.e., 
s.210. 
895 Cemal Paşa, a.g.e., s.210. 
896 Cemal, a.g.e., s.211, Erden, Suriye Hatıraları, s.46; Kressenstein, a.g.e., s.60; Çelik, a.g.e., s.139.   
897 Ş.Rıza Zobu, “I. Dünya Savaşı’nda Kanala Hücum” Hayat Tarih Mecmuası, S.7, 1 Ağustos 1970, 
s.75. 
898 İkdam, 8 Mart 1331, No.6496. 
899 Hikmet Özdemir, Salgın Hastalıklardan Ölümler, Ankara, TTK Yay., 2005, s.227. 
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İngilizlerin kaybı toplam olarak Kanal Şirketinin yaralı bir pilotu dâhil 163 

kişi idi ve Türk kayıplarını 2.000 üzerinde tahmin ediyorlardı900.  

 Ölü      Yaralı         Genel 

İngiliz Hint Mısırlı   Toplam İngiliz Hint Mısırlı   Toplam   Toplam 

Subay 2 1 1     4  7 1 -            8 12 

Diğer 2 24 2   28  11 109 2    122 150 

Kress İngilizlerin kaybının az olmasının nedenini Türklerin atıştaki 

eğitimlerinin yetersizliğine bağlamıştır901. Bugün İsmailiye karşısındaki Kanalın 

doğu yakasında, İngiliz kayıplarının anısına büyük bir anıt yer almaktadır902.  

Cemal Paşaya göre, saldırı sırasında şehit olanlar ile Kanalın batı yakasında 

esir alınanlar hariç hiçbir asker geride kalmamış, susuzluk ve açlıktan sıkıntı duyan 

olmamıştı. Menzil kolları görevlerini ciddi bir şekilde yapmıştı. En önemlisi de 

büyük çoğunluğu Suriye ve Filistin Araplarından oluşan bu menzil kollarında görevli 

askerler firar etmemiş ve herhangi bir ihanete girişmemişlerdi903. Dönüş, gidiş kadar 

düzenli olmuştu. 15 Ocak 1915’te Birüssebi’den Kanala doğru başlayan yürüyüş tam 

bir ay sonra 15 Şubat’ta Birüssebi’ye dönüşle sona ermişti904. İngilizler Türklerin 

geri çekilirken savaş malzemelerinin bir kısmını imha ettikleri ve bir kısmını da terk 

ettiklerini iddia ederse905 de kaynaklarımızda bu konuda bir bilgi yoktur ve bunun 

doğru olmadığını belirtmek gerekir. 

Geri çekilen Türk Ordusunun İngilizlerce takip edilmemesi konusunda başta 

İngiliz resmî tarihi olmak üzere şu nedenler öne sürülmüştür: Birincisi, Mısır’da 

70.000 asker bulunmasına rağmen sadece Hint Piyade Tugayı –hepsi değilse de- 

eğitimliydi. İkincisi, Merkez Sektörde askerleri doğu yakasına hızlı bir biçimde 

gönderecek imkân ve araçlar ve yüzen köprü İsmailiye’de idi. Bu amaç için vapurlar 
                                                 
900 MacMunn-Falls, a.g.e. p.49-51. Avustralya resmî tarihini yazan Gullett’te göre, Türk kayıpları en 
az 3.000 kişi idi. Gullett, a.g.e., p.12. Mısır Seferi adlı çeviri eserde, İngilizler Türk kayıplarını 900 
ölü ve 650 esir dışında yaralı sayısını 1.500-2.000 kişi olarak tahmin ediyorlardı. Mısır Seferi, s.37. 
Basınımızda ise, İngiliz kayıpları 1.800 ölü ve 2.500 yaralı olarak verilmişti. Bundan başka 
İngilizlerden 6 top ve çok sayıda ganimet alındığı da ekleniyordu. İkdam, 25 Kanunusani 1330, 
No.6454. 
901 Kressenstein, a.g.e., s.61. 
902 Karasapan, a.g.e., s.169. 
903 Cemal Paşa, a.g.e., s.214. Eylül 1917’de Türkiye’ye gelen ve Yıldırım Ordularında görev yapan 
Alman Doktor Stoyber, sefere katılan Arap  askerlerinden bir kısmının kaçarak İngilizlere katıldığını 
belirtmektedir. Stoyber, Yıldırım, Çev. Nihat, İstanbul, Askerî Matbaa, 1932, s.8.   
904 Cemal Paşa, a.g.e., s.209. 
905 Mısır Seferi, s.37. 
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çok yavaş ve taşıma kapasitesi sınırlıydı. 4 Şubat sabahı General Wilson’un 

kumandasındaki süvariler –İmparatorluk Süvari Tugayı ve Bikanir Deve 

Kolordusunun 8 bölüğü- savunma için 3 Sektöre dağıtılmıştı. Kalanlar köprü 

yakınında tutuluyordu. 3 Şubat akşamı Maxwell, Kahire’de bulunan Yeomanry’ye 

sabahleyin trenle İsmailiye’ye hareket etmesi emrini vermişti. Bunlar da 4 Şubat 

akşamı vardılar. Sadece 16 bölükten oluşan süvarinin çoğu da özellikle Hint askerleri 

ileri eğitimden uzaktı. Üçüncüsü, ortada su takımları yoktu. Sadece ilk hattaki Hint 

birlikleri için su kolları vardı. Bu yüzden İngiliz kuvvetleri Kanal bölgesi ötesinde 

karşı bir saldırı için hem teçhizat hem de toplanma açısından uygun bir durumda 

değildi. Dördüncüsü ve asıl önemli olan şey, Maxwell, Kitchener tarafından uzun 

vadede sonuçlara yol açacak yanlış bir risk almaması konusunda uyarılmıştı. Bu 

nedenle, az rastlanır bir fırsat çıkmadıkça 16 km. uzağa kadar takibe teşebbüs 

edilebilirdi. Diğer bir faktör de, Türklerin niyetleri ve gücü konusundaki belirsizlikti. 

Bu yüzden, 6 Şubat’ta Türklerin önemli takviyeler beklediği yolunda ajanlardan bilgi 

alınması üzerine, Vapur İskelesinden keşif için verilen emirler iptal edildi. Gerçekte 

Türkler bütünüyle geri çekiliyordu. Fakat ayın ortasına kadar Maxwell Türk 

kuvvetlerinin ihtiyat olarak Birüssebi’de olduğuna inandırılmıştı. Gizli servisin bunu 

keşfetmekteki beceriksizliği büyük oranda çok çalışan Fransız uçaklarının bozulması 

yüzündendi. Uçaklar bu kritik anda Birüssebi’yi keşfe teşebbüs etmişlerse de teknik 

sebeplerden dolayı başarısız olmuştu. Fransız uçakları 19 Ocak’ta el-Ariş üzerinde 

keşif uçuşu yapmışlar, 22’sinde Bir el-Abd’daki bir kamp üzerine bombalar atmış, 

motor sorunu nedeniyle denize inmek zorunda kalmış ve Port Said’e bir torbidobot 

tarafından getirilmişti. 23 Ocak’ta da Hafir ve Kuseyme arasında askerî kollar ve 

Birüssebi’de 10.000 kişi rapor etmişlerdi906.   

Savaştan birkaç gün sonra suçlamalar büyük bir düşman kuvvetini 

belirleyememe konusunda istihbarata yöneltildi. Kahire istihbaratı düşman kuvvetini 

                                                 
906 MacMunn-Falls, a.g.e., p.48-49; Kearsey, a.g.e., p.5. İngiliz ve Fransız uçaklarının teknik arızaları 
ve sonuçları ile ilgili bir haberde, Viyana gazetelerinin Times gazetesinden aldığı habere göre, 
Kanalda keşif uçuşu yapan bir Fransız ve İngiliz uçağı teknik nedenlerden dolayı arıza yapınca yere 
inmek ve yürüyerek geri dönmek zorunda kalmıştır. Yolda rastladıkları İngiliz devriyeleri bunları 
düşman sanarak öldürmüşlerdi. Tanin, 20 Kanunusani 1330, No.2197. Olay Kanal savunmasına 
görevlendirilen Amiral Peirse’nin Türk saldırısı hakkındaki raporunda da yer almaktadır. Ama olayın 
27 Ocak’ta olduğu, Port Said’in doğusunda düşen uçağın Fransız uçağı olduğu belirtilmektedir. 
Miller, a.g.e., p..523.   
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tahmin etmede bir yanlışlık yaptığı suçlamasını reddetti ve Maxwell’in kendisi 

olaydan sonra, Osmanlıların başarılı geri çekilişlerini istihbaratın hatasından ziyade 

General Wilson’un kararsız liderliğinden kaynaklandığını ima etmiştir. Bir diğer 

sebep de, bütün Mısır komutanları arasında üstün olan savunma görüşü ana 

sebepti907. İngilizler o zaman Kanal’ın ötesindeki çöle asker gönderilmesi 

düşüncesine büyük oranda karşı idi ve Geoghegan karşı atak yapmakla yetkilerinin 

sınırlarını aşmıştı908. Gerçek, asker ve komutanların bu zamanda bir çöl savaşına 

hazır olmamalarıydı909.  

Başka bir iddia da, Türkleri ellerinden kaçırmanın nedeni ağır bir kum 

fırtınası olmasıydı910. Yazar başka bir sebep vermemiştir. Ama Türkler çekilirken bir 

kum fırtınası olduğu hakkında hiçbir bilgi yoktur. 

4 Şubat’ta hava ve kara keşif raporlarına rağmen ne Maxwell ne de diğer 

subaylar genel bir çekiliş mi yoksa yeniden saldırı için basit bir taktiksel manevraya 

mı tanık olduklarını anlayabildiler. 5 ve 6 Şubat’ta istihbarat Kanalda sadece 

yaklaşık 25.000 kişi bulunduğunu öğrendi. Fakat hâlâ yanlış olarak, VIII. Kolordu ve 

IV. Kolordunun birkaç birliğinin dışında diğer 2 kolordudan takviye askerler 

yoldaydı. Maxwell bu yüzden çekilen Türklerin ardından gitmeyi amaçlayan büyük 

bir keşfi iptal etti. 7 Şubat’ta bir uçak Birüssebi üzerinde uçarak tahminen 20.000 den 

az olmayan bir kuvvet buluyordu. Bu kanıtlara rağmen Maxwell Birüssebi ve Kanal 

arasında belirlenemeyen ve ihtiyat olduğu zannedilen iki hayalet kolordu daha 

olduğuna inanıyordu. Clayton inanıyordu ki, bu saldırı asıl saldırıdan önce basit bir 

hazırlık keşfiydi. 10 Şubat’ta da vardığı sonuca göre, Cemal Paşa yakın gelecekte 

taze ve büyük bir kuvvetle yeni bir deneme yapacaktı. 15 Şubat 1915’te Maxwell 

Kitchener’e raporunda Osmanlıların Gazze ve Birüssebi’ye döndükten sonra İngiliz 

istihbaratının Türklerin batı ve hatta doğu Sina’yı tamamen boşaltıp boşaltmadığını 

araştırmaya devam ettiklerini bildiriyordu. Ay sonunda Bedevi ajanları ve Filistin 

göçmenleri ikinci bir saldırı için herhangi bir işaret görmediklerini belirtiyordu. Batı 

Sina’da Osmanlı askerlerini bulmak için daha fazla hava keşifleri yapılırken 

Birüssebi üzerinde yapılan keşiflerden 35.000’den az olmayan bir kuvvet rapor 
                                                 
907 Yigal, a.g.e., p.57. 
908 Bean, a.g.e., p.162.  
909 Wavell, a.g.e., p.32-33.   
910 Buchan, a.g.e., Vol.V, p.140. 
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ediliyordu. İngilizler sonunda doğu yönünde yakın bir tehlike olmadığına 

inandılar911.  

Gerçekte hiçbir Avustralya alayı Kanal savunmasında önemli bir rol 

oynamadı. Saldırı, Hint askerlerince püskürtülmüştü. 7. ve 8. Avustralya Piyade 

taburları -bunların bazı askerleri geçici olarak saldırı sonunda siperlere 

yerleştirilmişti- ile birlikte Yeni Zelanda ve İngiliz Yeomanry de 11 Şubat’ta 

Kahire’ye döndü912.  

2.19. Ana Saldırı Dışında İkinci Derecede Harekâtlar 

2.19.1. Mahdes Müfrezesinin Harekâtı 
Kesin sonuçlu saldırının yapılacağı Tusum-Serapyum cephesinde toplanan bu 

müfreze, bulunduğu yerden dolayı Mahdes Müfrezesi adını almıştı. Mahdes 

Müfrezesi 2 kola ayrılmış ve onlara İsmailiye ile el-Ferdan yönüne saldırma görevi 

verilmişti. 

İsmailiye Kolu, emir gereğince 1/2 Şubat 1915 gecesi Kanala 4 km. 

yaklaşmak üzere harekete başlamış ve Şukayr tepesini işgal ederek buraya 

yerleşmişti.  

Bu tepenin 3 km. batısının İngilizlerin 2–3 bölük kadar piyadesiyle bir 

bataryası ve bir miktar süvarisi tarafından işgal edildiği görülmüştü. Bu sırada 

düşman topçusu tarafından bu tepeye bir kaç mermi atılmıştı. 2 Şubat öğleden sonra 

saat 16.00–17.00 arasında topçu ateşine başlamak ve 2/3 Şubat gecesi taarruz etmek 

müfrezenin aldığı görev iken, sonradan; VIII. Kolordudan bir emir subayı ile 

gönderilen ikinci emirle, saldırıda top ve tüfek ateşi kullanılmayacağı bildirilmişti. 

Müfreze de bu emre uyarak, düşmanın topçu ateşine karşılık vermemiş ve çıkan kum 

                                                 
911 Yigal, a.g.e., p.58; Bean, a.g.e., p.164; Mısır Seferi, s.37. Maxwell 10 Şubat’ta şunları yazıyordu: 
“… Aslında malûmat tedariki bizim için fevkalade güçtür. Zira Türkler ajanlarımızın kendi 
arazilerine duhullarını menne başarılı oluyorlar. … Deniz tayyarelerimizin tekerleksiz olmalarından 
dolayı kara keşfi yapmaları tehlikelidir. Fransız tayyareleri de bizimkilerden daha iyi değil, ekseriya 
motorları bozuluyor. Tayyarelerimizin kâfi bir saha-i faaliyeti yok. … Zannederim ki Türkler yine 
gelecektir. ... Türklerin VIII. Kolordu ile III., IV. ve V. Kolordulardan mürekkep olduklarını 
biliyorduk. Maahaza 20.000 den fazla görünmediler ve mevzilerimizi terk edip Türkleri karşılamaya 
gitmeyi muvafık bulmadım. Çünkü bu nümayişin bir tuzak olması pekâlâ mümkündü. Hâlbuki bir 
mağlubiyete hatta sade bir başarısızlığa benzeyecek her şey, hissediyorum ki, Mısır’da meş’um bir 
netice verebilir. Zira burada kamuoyu Türk muhibbi ve İngiliz düşmanıdır. Gariptir, biz ne dersek 
inanmıyorlar. Hâlbuki Alman veya Türklerin herhangi bir yalanını derhal yutuyorlar. Hindu ve 
Mısırlı Müslüman kıtaatımızın fırsat zuhurunda dindaşlarını öldürmek hususunda hiçbir isteksizlik 
göstermemiş olmalarının temin edilmesi şayanı memnuniyettir.” Arthur, a.g.e., s.124-125. 
912 Bean, a.g.e., p.164. 
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fırtınasının etkisiyle de düşman İsmailiye’ye çekilmişti. Şiddetli kum fırtınası 

nedeniyle Müfreze ancak saat 15.10’da hareket edebilmiş, başta geri bırakılan 

topçunun ileri alınması 3 Şubat’ta saat 09.00’a kadar devam etmiş ve böylece 

gösteriş saldırısı için görevli bu Kol, ancak saat 09.30’da topçusu ile bir düşman 

kruvazörüne ateş açabilmişti. Akşama kadar kruvazörler ve İsmailiye civarındaki 

düşman bataryaları ile sonuçsuz karşılıklı ateş devam etmiş ve bu Kol 3 Şubat 

akşamı aldığı emir üzerine Mahdes’e çekilmişti913.  

El-Ferdan Kolu, 2 Şubat günü Şukayr tepelerinin 5–6 km. kuzeyinde mevzi 

almıştı. 2/3 Şubat gecesi Kol, el-Ferdan karşısına gelmiş ve düşmanın Kanal 

doğusunda hiçbir kuvvetine rastlamamıştı. Müfreze, Kanala iyice yaklaşarak Kanal 

batısındaki ambar, istasyon ve su deposuna ateş açmıştı. Sabah düşman savaş 

gemileri top ateşine başlamış ve Müfrezenin topçusu ile düşman gemileri arasında 

bütün gün ağırlıklı olarak topçu ateşi yaşanmıştır. Kanala yaklaşan piyadeleri de 

düşman gemilerinin ateşi nedeniyle geri çekilmek zorunda kalmıştı. 3 Şubat akşamı, 

geri çekilme emri üzerine bu Kol da Mahdes’e dönmüştü914.  

İngilizlere göre, İkinci Sektörün en kuzey karakolu olan el-Ferdan’a karşı 

piyade saldırısı zayıftı. Şafaktan önce cephenin bu kısmında bazı ateşler oldu ve gün 

ışıyınca Kanaldan yaklaşık 4 km. ötede kazılmış iki siper keşfedildi. Bunların üzerine 

Clio ateş açmış, hemen ardından saat 09.00’da 2 Türk sahra topu demiryolu 

istasyonuna başarılı bir ateşe başlamıştı. Clio yarım saat kadar bu toplara odaklanmış 

ama 2 kere vurulmaktan ve bir topu hafif zarar görmekten kurtulamamıştı. 

Mürettebattan kayıp olmamıştı. 10.30 sıralarında Türk silahları susmuştu915.  

2.19.2. Sağ Kanat Kolunun Kantara’ya Karşı Harekâtı 
Kol, Kanala yapılacak saldırının 2/3 Şubat akşamına ertelendiği haberi 

verilmediği için 27–28 Ocak gecesi Kanala saldırıya teşebbüs etmişti. Her bölükten 

ayrılan 27’şerlik birlikler düşman mevziine ilerlemiş, birkaç şehit ve yaralı verdikten 

sonra eski mevziine çekilmişti. 2 Şubat’ta Kolordudan Sağ Kola, Merkez Kol ile aynı 

anda harekete geçerek Kantara’daki düşmanı oyalaması ve Kanaldan geçişi kesmesi 

istenmişti. Ordu tarafından Binbaşı Mümtaz Beye de Sağ Kol ile işbirliği yaparak 
                                                 
913 … Sina-Filistin Cephesi …, s.222-223; Behçet, a.g.e., s.26; Muzaffer, a.g.m., s.30. 
914 … Sina-Filistin Cephesi …, s.223; Behçet, a.g.m., s.26; Muzaffer, a.g.m., s.30-31; Belen, … 
1915 Yılı Hareketleri, s.75.  
915 MacMunn-Falls, a.g.e., p.45-46; Mısır Seferi, s.35. 
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Kanalın batısında Salihiye yönünde akın yaparak demiryollarını tahrip etmek ve 

Mısır’da ihtilâl çıkarmak görevi verilmişti. Binbaşı Mümtaz’ın 1300 kişilik 

kuvvetinden Bedevilerin çoğu kaçtığı için elinde sadece 400 kişi kalmıştı.916. 

Merkez Kolu saldırısının 2/3 Şubat gecesi başlayacağının bildirilmesi üzerine, 

yapılacak saldırının Binbaşı Hilmi’nin 2 piyade bölüğüyle yapılması, bataryaya 

Binbaşı Velş’in komuta etmesi, kalanların 80. Piyade Alay Komutanı Binbaşı 

Refet’in emrinde olması ve Binbaşı Mümtaz’ın ihtiyatta kalmasına karar verildi917.  

Gece saat 23.00’de Binbaşı Hilmi komutasındaki bölükler muharebeye girişti. 

Saat 03.00’e kadar karşılıklı hafif ateş devam etti. 2 saat sessizlikten sonra ateş 

şiddetlendi. Binbaşı Hilmi düşmana çok yaklaşmış ve düşmanın sol kanat siperleri 

önünde muharebeye girişmişti. Sahra topu da düşmanın muhtemel kuvvet 

göndereceği yöne doğru yerleştirildiğinden yardımcı olamıyordu. Savaşan bölüklerin 

geri çekilme konusunda gecikmesi ve havanın aydınlanması nedeniyle düşman 

gemisinin ağır ateşi altında kalmıştı. Pek çok kayıp veren bu 2 bölük, tabur komutanı 

Binbaşı Hilmi ve bölük komutanlarından Yüzbaşı Arslan’ın şehit olması üzerine 

dağınık bir biçimde geri çekilmişti. Geri çekilen bölükleri düşmanın takip etmesi 

üzerine, ihtiyatta bulunan 200 kadar urban piyadesi ilerleyen düşmanın sağ kanadına 

gönderilmiş, aynı zamanda sol Kanatta bulunan Binbaşı Refet komutasındaki 

bölükler de karşı taarruza geçmişlerdir. Bunun sonucunda düşman duraklamak 

zorunda kalmış ama Kantara’dan sürekli destek almaya devam etmiştir.  Sahra 

topçusunun da ileriye alınarak savaşa katılması sağlanmıştı.  İngiliz uçakları 

keşifleriyle yerdekilere yardımcı oluyordu. 4 Şubat 1915 günü saat 09.00’da gelen 

geri çekilme emri üzerine; 5 Şubat sabahı saat 07.30’da müfreze mevziini terk ederek 

düzenli bir şekilde 7 Şubat’ta Birülabd’a, 11 Şubat’ta da el-Ariş’e varmıştı918.  

İngilizlere göre, buraya yapılan saldırı diğer ikinci derecedeki saldırılardan 

daha güçlü idi. 28 Ocak’ta saat 02.45’teki Türk saldırısı yarım saat sürmüş ve 

ilerlemede başarısız olunca geri çekilmişti. 3 Şubat’ta ise saat 05.00–06.00 arasında 

Makineli tüfekler Türklere ağır kayıplar verdirdi. 36 esir alındı. Tel örgülerin ardında 

                                                 
916 … Sina-Filistin Cephesi …, s.224-225. 
917 … Sina-Filistin Cephesi …, s.227. Refet Bey, Rıfat Beyin yerine 27 Ocak’ta Sağ Kol 
Komutanlığına atanmıştı. Görgülü, a.g.e., s.140. 
918 … Sina-Filistin Cephesi …, s.228-229; Behçet, a.g.m., s.26-27; Muzaffer, a.g.m., s.29-30; 
Belen, … 1915 Yılı Hareketleri, s.75. 
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20 ölü bulundu. Çekilirken daha fazla ölü ve yaralıyı alıp götürdükleri için bu 

rakamlar Türklerin buradaki bütün kayıplarını göstermiyordu. Bu Sektörde önemli 

rol oynayan kruvazör Swiftsure’du919.  

2.19.3. Sol Kanat Müfrezesinin Harekâtı 
26 Ocak’ta Süveyş yakınlarına gelen bu müfrezeye de ana saldırı gününe ait 

karar ulaştırılmamış olduğu için 26/27 Ocak gecesi 01.30’da Kanalın 200–300 m. 

yakınına kadar yaklaşmıştı. Sabah saat 04.00’de çarpışma başlamış ve 2 saat devam 

etmiştir. Saat 09.30’da ateş kesilerek gelinen yönde geri çekilmişti. Bu çatışma 

sonunda,  Süveyş’in doğusunun iyi tahkim edildiği, İngiliz kuvvetlerinin 4 piyade 

taburu ve 100 kişilik bir hecinsüvar ile bir süvari bölüğünden ibaret olduğu, bunların 

çatışmadan sonra batı yakasına geçtiği, 1 Şubat 1915’te iltica eden 5 Afganlı erin 

ifadesine göre, çatışmanın ertesi günü İsmailiye yönünden 4 piyade taburunun daha 

Süveyş’e getirildiği öğrenilmişti. 2/3 Şubat gecesi yapılacak ana saldırıya katılmak 

için Kol 1 Şubat’ta 16.00’da Kanala 7 km. kadar yaklaşmıştı. Müfreze, düşmanla 

önemsiz bir muharebeden sonra eski mevkiine dönmüştür. Müfreze 6 Şubat’ta geri 

çekilme emrini almış ve Nahl’e geri dönmüştür920.  İngilizlere göre, Süveyş 

Sektöründe Türkler çok yakına gelmediler. Kubri’de doğu yakası üzerindeki karakol 

ile küçük bir bölük arasında karşılıklı ateş oldu921. Bu sektörde rol oynayan savaş 

gemisi Himalaya idi ve bütün gece ışıklarıyla doğu yakasını taramıştı. Bu geminin 

ateşi Türklerin daha fazla mücadele etmesini engellemişti922. 

2.18.4. Şaluf’a Gönderilen 28. Alay II. Bölüğünün Harekâtı 
Kanala hücum için gerek verilen genel emirde gerekse 10. Tümene verilen 

emirde, 10. Tümenden bir bölüğün Şaluf’a taarruz etmesi emredilmişti. Ayrıca 10. 

Tümene verilen emirlerin içinde Tümenin bir taburunun Kanal kıyısındaki kumları 

                                                 
919 (Çevrimiçi) http://www.1914-1918.net/maxwell_first_despatch.htm#3, 8 Eylül 2006; 
MacMunn-Falls, a.g.e., p.46; Bean, a.g.e., p.162; Mısır Seferi, s.35. 
920 … Sina-Filistin Cephesi …, s.230; Behçet, a.g.m., s.27-28; Muzaffer, a.g.m., s.31; Belen, … 
1915 Yılı Hareketleri, s.75-76. Paşa Kazım’a göre, müfrezenin bir kısmı idam ve ömür boyu 
mahkumlarından oluşuyordu. Seferden önce alınan şifrede müfrezenin son ferdine kadar savaşması 
emri verilmişti. “… Günü … saatte bütün çeteniz efradıyla mıntıkanız dahilinde kanala karşı şiddetli 
bir hücum yapacaksınız. Hatta bir kişi kalıncaya kadar dövüşüp mevzilerde sebat edeceksiniz.” Paşa 
Kâzım’ın Serüvenleri, İstanbul, Arba Yay., 1990, s.67. 
921 MacMunn-Falls a.g.e., p.45; Mısır Seferi, s.36. 
922 Fred Waite, The New Zealanders at Gallipoli, Christchurch, Whitcombe and Tombs, 1919, p.53. 
(Çevrimiçi) http://www.nzetc.org/tm/scholarly/tei-WaiNewZ-c4.html., 5 Ocak 2007.  
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Kanalın içine atmakla görevlendirilmesi istenmişti. Görevlendirilen bölük, 2/3 Şubat 

gecesi Kanala yaklaşmış, görünmeden yarım saat Kanala kum dökmüş, ardından 

İngilizlerin küçük bir müfrezesinin ateşine uğramış ve savaş gemilerinin ateşine 

maruz kalmamak için Şaluf’a çekilmişti. 3 Şubat öğleden sonra düşman savaş gemisi 

bölüğe ateş açmış, 3/4 Şubat gecesini bulunduğu mevzide geçirmiştir. 3 Şubat 

akşamı düşmanın Kanaldan vapurlarla, karadan demiryolu ile kuzeye, İsmailiye 

yönüne doğru sürekli olarak işlediği görülmüştü. 4 Şubat günü düşman savaş 

gemisinin ateşi altında mevziinde barınamayan bölük biraz geri çekilmiş ve 5 Şubat 

günü öğleden sonra aldığı çekilme emrine uyarak 6 Şubat günü Habra’ya varmıştı923.  

2.20. Birinci Kanal Seferinin Başarısızlıkla Sonuçlanmasının 

 Nedenleri 
Seferin başarısızlığının en önemli nedeni 2 coğrafi engele dayanıyordu: Çöl 

ve Süveyş Kanalı. Çöl şartlarına bağlı olarak, çölün Merkez rotasını izleme kararı ve 

su ve erzak sıkıntısı nedeniyle sefer için sayıca daha az bir kuvvet ayrılmasını 

gerektirmişti. Bu çölün coğrafi şartlarının gerektirdiği bir sonuçtu. 300 km.lik çöl 

aşıldıktan sonra 161 km. uzunluğunda, 100 m. genişliğinde ve 10 m. derinliğinde 

ikinci bir engel olan Kanala ulaşılmıştı. Sadece kanalı geçmek yetmeyecekti. Kanal 

geçildikten hemen sonra batı yakasında güçlü İngiliz savunmasının aşılması 

gerekecekti. Zafer bütünüyle gece baskınıyla yapılacak geçişe bağlı görünmüştü. 

Bunda da şans faktörü önemliydi. İkisi de Osmanlılar için yolunda gitmemişti. 

Aşağıda sıralanan nedenler de –insan unsuru ve teknik eksiklikler hariç tutulursa- 

hep bu iki doğal faktörün yarattığı nedenlerdi. 

Sefer kuvvetinin yetersiz olması: 8. ve 10. Tümenlerin, 4. Ordu emrine 

zamanında verilmeyip geciktirilmesi ve tümü ile muharebeye sokulamaması, 8.  ve 

10. Tümenlerle Hicaz Sefer Kuvvetinin tamamının gelmesini beklemeden, savaş 

niteliği zayıf ve Araplardan oluşan 25. Tümenin birinci hücum kademesine 

konması924. Karal’a göre, Cemal Paşanın Arap askerlerini önde bulundurması 

psikolojik bir nedene dayanıyordu. Paşa, Arap askerlerinden oluşan 25. Tümenin 

                                                 
923 … Sina-Filistin Cephesi …, s.229-231; Behçet, a.g.m., s.27; Muzaffer, a.g.m., s.31. 
924 … Sina-Filistin Cephesi …, s.233; Ş.M. Nedim, a.g.e., s.19; Akbay, “… Birinci, İkinci Kanal 
Seferleri Yapılmalı mıydı?”, Askerî Tarih Bülteni, S.25, Ağustos 1988,s.78; Görgülü, a.g.e., 
s.132; Erden, Paris’ten …, s.119 
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Mısır’a ayak basmasıyla Mısırlı Arapların Osmanlı ordusunu destekleyeceklerini 

ümit ediyordu925. 28. Alayın el-Ferdan yönüne ayrılması ile kesin sonuç yerinde 

toplanan kuvvet yetersizdi. 10. Tümenin 29. Alayı 2/3 Şubat gecesi Kanala 

ulaşacaktı. Hücum zamanının 1 gün ertelenmesi hücum kıtaatının 1 alay ve bir topçu 

taburu ile 2 gün ertelenmesi ile Tümenin kalanını katılımını sağlayabilirdi. Fakat 

Mısır’ın zaptı şerefi Ordu ile Kolordu arasında hatta her ikisi Alman olan Ordu ve 

Kolordu Kurmay Başkanları arasında bir rekabet uyandırmış ve herkes şerefi 

kendisinin kazanmasını istiyordu926. 

Cemal Paşanın hücum için en öne en iyi Tümeni (10. Tümeni) koymaması 

eleştirilere neden olmuştur. Cemal Paşa acaba işlerin ters gitmesi halinde en iyi 

tümenin zarar görmemesini mi istedi? Yine Kanala hücumda başarısız olunursa çölde 

bu Tümene dayanarak İngilizlere karşı koymaya mı çalışacaktı? Yerli kaynaklarda 

10. Tümenin Kanala kadar ulaşan birliklerinin ön safa alınmamasının nedenleri 

hakkında bir bilgi verilmemiştir. Kanaatimizce Kanala yürüyüşte ikinci kademeyi 

oluşturan bu Tümen Kanala hücum yapılacağı tarihte ancak Kanala ulaşmıştı ve bu 

nedenle ihtiyatta bulunmasına karar verilmişti. Belirlenen hücum tarihinde Kanala 

iyice yaklaşan ve konuşlanan 25. Tümenin ön hatta bulunması normaldi.  

Kanala geçiş malzemesinin az ve yetersiz oluşu, tombazların batmayan ve 

makineli tüfek kurşunlarına karşı dayanıklı malzemeden yapılmamış olması; geçiş 

için önceden yeterli geçiş provaları yapılarak gerekli geçiş eğitiminin 

geliştirilmemesi.  

Savaş malzemelerin çok yetersiz oluşu, yeteri kadar seri ateşli ve uzun 

menzilli destek topçusunun bulunmayışı özellikle Kolordu topçusunun düşman 

topçusu ile boy ölçüşme yeteneğinin bulunmayışı. Eski sistem Türk obüslerinin 

menzillerinin Timsah gölündeki İngiliz savaş gemisini ateş altına almaya yetmemesi, 

uzun menzilli modern bir obüs bataryasının verilmesi için yapılan müracaatların 

Türk Başkomutanlığı tarafından dikkate alınmaması927. Cemal Paşa Kanalı geçmek 

                                                 
925 Karal, Osmanlı Tarihi, a.g.c., s.427. 
926 Dirimtekin, a.g.e., s.34. 
927 Kressenstein, a.g.e., s.59. 
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için 10. Tümenin yanında, en az bir ağır ve bir sahra topçu taburu ile gerekli teknik 

araçları isteseydi daha etkili olurdu928. 

Özellikle saldırıyı gerçekleştirecek birliklerin hücum eğitimi konusunda 

yeteneklerinin, 100 m. genişliğindeki Kanalı geçme görevini yerine getirmeye yeterli 

olmaması929.  

Sefer Kuvvetinin yiyecek ve özellikle su kaynaklarının kıt oluşu ve bunun 

kesin bir şekilde çözümlenememesi.  

Hücum gününde yoğun ve şiddetli kum fırtınasının Kanala hücum 

hazırlıklarını dolayısıyla hücumu 3–4 saat kadar geciktirmesinin başarı şansını bir 

ölçüde azaltması. Ş.M. Nedim’e göre, kum fırtınası bahane olamazdı. Başarının kum 

fırtınasından olmayıp Türklerin güçlü ve etkin bir ateş üstünlüğü sağlayamamaları, 

sevk ve idarede görülen aksaklıklarla İngiliz topçu ve gemilerinden açılan ateşi 

engelleyememelerinden kaynaklanmaktadır930.  Nedim’e aksaklıklar ve İngiliz ateş 

üstünlüğü konusunda katılıyoruz. Ama kum fırtınasının Kanala hücum hazırlıkları 

konusunda ne kadar ciddi engeller çıkardığı yukarıda anlatılmıştır.  

İngiliz makineli tüfeklerinin en fazla zarar veren etken olması: Bunların ateşi 

yüzünden tombazların çoğunun batması∗ ve karşıya geçmek için yeterli aracın elde 

kalmaması.  

Türk kuvvetlerinin çoğunun baskın tarzında karşıya geçememesi ve erken 

denebilecek vakitte İngilizlerin Kanaldan geçişin farkına varması: Bu aşamadan 

sonra artık elde geçiş malzemesi olsa bile başarı şansı tümüyle ortadan kalkmıştı. 

İngilizlerin getireceği takviye kuvvetlerle baş edilmesi imkânsızdı ve geri çekilme en 

doğru karardı. 

Kanalın kendisinin de yeterince engel olması ve bu açıdan İngilizlere büyük 

yardımı olması. 

İngilizlerin Kanalı savunma sistemlerinin çok iyi olması.  

                                                 
928 Belen, … 1915 Yılı Hareketleri, s.62-63. 
929 Kressenstein, a.g.e., s.58. 
930 Ş.M. Nedim, a.g.e., s.19. 
∗ Tombazlar şu anda Kahire’de bir müzede sergilenmektedir. Aaronsohn, a.g.e., s.58. Aaronsohn 
ayrıca İngilizlerin Türklerden ele geçirdikleri topların da sergilendiğini söylemekte ise de Birinci 
Kanal Seferinde Türkler toplarını tamamen geri götürmeyi başarmıştı. Aynı yer. Delik deşik edilen 
tombazların resimleri için bkz. Waite, a.g.e., p.54 ve 56, (Çevrimiçi) 
http://www.nzetc.org/tm/scholarly/tei-WaiNewZ-c4.html., 5 Ocak 2007.  



 256

Kanalı geçme yerine Kanalda birkaç yolcu veya nakliyat gemisinin topçu 

ateşiyle batırılarak Kanalı uzun bir süre için kapatma yoluna gidilmemesi konusunda 

eleştiriler olmuştur. Erden’e göre bu Türk ordusu için kesinlikle mümkündü. Ama 

“İnsaniyet ve savaş hukuku mülahazaları mı mani oldu? Kanalı baskın tarzında 

geçmekten ibaret olan esas maksadı ve ağır topçumuz olduğunu ifşa etmek mi 

istememiştik? Yoksa sadece aklımıza mı gelmemişti? Yahut cesaret mi etmemiştik? 

Buna cevap verecek durumda” olmadığını ifade etmektedir. 931 Birinci Bölümde 

verdiğimiz, Cebesoy’a Cemal Paşanın, “bu kadar sınırlı bir amaç için Suriye’ye 

gelmezdim” sözü belki buna cevaptır.  Kress de, geçmişe bakınca, Kanalı geçmek 

yerine Kanalda batırılacak bir iki gemi ile amaca ulaşılmış olacağını itiraf 

etmektedir932.  

Sefer için Sağ ve Sol Kollara verilen emirler sefer mantığı içinde mantıklı idi. 

Ama bu emirler her bir kuvveti 2.000 ve 2.500 kadar olan bu kollar için aşırı fazlaydı 

ve çok şey istenmişti. Özellikle Kanalı geçip Mısır içinde imkânsız ve güçlerinin 

üzerinde görevler verilmiş ve karşılarında kendilerinden daha üstün kuvvetler 

bulunmuştu. Kanal ötesi için verilen emirler öncelikle Kanalın geçilmesini 

gerektiriyordu. Bu kollar Merkez Sektöre İngilizlerin kuvvet göndermesini önlediler 

mi? Sağ ve Sol kollar şüphesiz bir açıdan bulundukları bölgedeki İngiliz 

kuvvetlerinin Merkez Sektöre kaymasını önlemişlerdir.  

Türklerin beklediği Mısır’daki isyanın da gerçekleşmemesi: Her ne kadar bazı 

Osmanlı ajanları tarafından Mısır’da eylemlere girişecekleri taahhüt edilmişse de 

burada eş zamanlı bir eylem birliğine gidilmediği anlaşılıyor933.  

                                                 
931 Erden, Suriye Hatıraları, s.33. 
932 Kressenstein, a.g.e., s.57. 
933 Mısırlılar Kanal Seferleri boyunca Türklere yardım olması için ayaklanma konusunda gayret 
göstermemişlerdir. Nedeni de, şehirler ve kasabalarda silahlı kamplar kurulması ve halkın ağaç kesme 
ve su taşıma işinde zorla çalıştırılmalarıydı. Little, a.g.e., p.69. Osmanlıların Seferler boyunca 
umduğu genel Mısır isyanı ancak 1919 yılında gerçekleşmiştir. 1919 Mart başlarında hoşnutsuzluklar 
nedeniyle başlayan isyan Kahire’deki öğrencilerin katılımıyla gelişti. Mısırlı görevliler de aynı anda 
genel grev ilan ederek isyana yardımcı oldular. Bu yolla, demiryolu ve telgraf hizmetlerinin aksaması 
İngilizlerin konumunu iyice zayıflattı.   İsyan birkaç hafta içinde diğer bölgelere ve hatta Yukarı 
Mısır’a kadar yayıldı. Bu sırada ANZAK süvarileri ülkelerine dönmek için beklemekteydiler. İsyan 
üzerine henüz ayrılmamış olan birliklerin ayrılışı durduruldu. Atlar, silah ve gerekli malzemeler hızlı 
bir şekilde toplandı. İsyanın başlangıcında durum öyle vahimdi ki, hastanede henüz iyileşen askerler 
bile göreve çağrıldı. İsyanın bastırılması sırasında isyancılarla gerçek bir çarpışma olmamasına 
rağmen Avustralyalılar 20 kayıp verdi. 12 alaydan 7’si Zagazig’de, 3’ü Damanhur’da, 1’i Kahire’de, 
diğeri Yukarı Mısır’da konuşlandırıldı. İsyana öncülük eden liderler tutuklanırken, diğer isyana 
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Ş.M. Nedim, İngiliz savunmasının amacının da anlaşılmaz olduğunu belirtir. 

Yazara göre, İngiliz İmparatorluğu için Kanalın trafiğe açık tutulması isteniyorsa 

Türk birliklerinin Kanalın doğu yakasına kadar gelmelerini beklemeleri İngilizler 

açısından affedilmez bir hataydı. Amaç Kanalı savunmak ise Kanalın doğusunda bir 

savunma hattı oluşturarak saldırganı Kanala yaklaştırmaması gerekirdi934. Bunu 

anlamak zor değildir. Çünkü İngilizler başlangıçta Kanalı savunma çizgisi olarak 

kabul etmişti ve Kanalın doğu yakasında savunma hattı oluşturulmasının gereksiz 

olduğunu düşünmüştü. Özellikle de Türklerin büyük bir kuvveti ve topçusunu çölden 

geçirebileceğine inanmamıştı. 

Diğer bir sorun hareket üssünden çok uzaklaşılmış olmasıydı. Schlieffen’e 

göre, “demiryolu son noktasından 100–120 km. mesafede ikmal güçleşir, aksar ve 

ileri hareket durmasa bile duraklardı.”935  Türklerin son demiryolu başı Kanala 450–

500 km. uzaklıktaydı. Bu durum Türk birliklerinin Kanalın doğu yakasında 

tutunmalarını engellemiş ve kısa sürede tıkanma noktasına gelen cephane, su ve 

istihkâm malzemelerinin yerine yenilerinin sevk edilmemesi nedeniyle birlikler geri 

çekilmek zorunda kalmıştır. H. Şükrü’ye de göre, çölde sayıdan çok niteliğe önem 

verilmesi gerekir. İkmal işleri için çok sayıda kuvvet ve vasıtaya ihtiyaç vardır. Bu 

durum sefer kuvvetinin savaş alanında zayıflamasına neden olur. Bunu önlemek için 

ikmal ihtiyacını süratle ve vaktinde gerçekleştirmek için ilk hareket üssünden 

itibaren savaş alanına kadar demiryolu ve su borularının uzatılması önemlidir. Türk 

ordusu bundan yoksun olunca ikmal ihtiyacından dolayı Birüssebi’ye kadar çekilmek 

zorunda kalmıştı936.  Stoyber’e göre de, Türk ve Alman Genelkurmayı hareket 

üssünden bu kadar uzaklaşmanın zorluklarını yeterince takdir edememişlerdi. 

Özellikle İngilizlerin birçok savaşta uyguladıkları kuvvetleri her bakımdan 

yıpranmadan düşman karşısına çıkarmak ilkesi uygulanmamıştı937. Kanaatimizce 

Kanalı baskın tarzında geçmek isteyen bir ordu için Kanal karşısında çöl 

yorgunluğunu attıktan ve iyice dinlendikten sonra Kanala saldırması imkânsızdı. 

                                                                                                                                          
katılanlar İngiliz askerlerinin katı emirleri altında hasar gören demiryollarını tamir ediyordu. 
Avustralyalı yazar Mısırlıların kayıplarını vermemiş. Gullett, a.g.e., p.793. 
934 Ş.M. Nedim, a.g.e., s.18. 
935 Erden, Suriye Hatıraları, s.8. 
936 H. Şükrü, “Çölde Yapılacak Harekât ve Muharebelerde Tabiye ve Sevkulceyş Noktai Nazarından 
Gözönünde Bulundurulacak Hususat”, Askerî Mecmua, S.92, Mart 1934, s.22. 
937 Stoyber, a.g.e., s.8. 
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Özellikle her an için İngiliz keşif kuvvetlerince bulunmak tehlikesi karşısında 

mecburen beklemeden Kanala saldırmak gerekirdi. 

Belen’e göre, Kanal saldırısında en önemli hata, hazırlıklar tamamlanmadan 

eksik vasıta ve malzeme ile üstün kuvvet karşısında Kanalı geçmek isteyen VIII. 

Kolordu komutanına, özellikle planı hazırlayan Kurmay başkanı Kress’e aitti. Esaslı 

hazırlıklardan sonra, saldırmak isteyen Cemal Paşa da Kolordunun etkisi altında 

kalmıştır. En küçük ayrıntıya bile değinen Kolordu emri birliklerin hareket 

özgürlüğünün kısıtlamıştı. Ayrıntılı emirlerden uzak olan Sağ ve Sol Kol ile Mahdes 

Müfrezesi kendilerine verilen görevleri Merkez Kolundan daha iyi yapmayı 

başarmışlardır938.  

Kolordunun küçük birliklerin nasıl hareket edecekleri yönündeki emirleri, 

tümen ve alay komutanlarının hareket özgürlüklerini kısıtladığı gibi durumda 

değişiklikler olacağı da dikkate alınmamıştı. Kress’i buna iten neden Türk birlik 

komutanlarına güvensizliği olduğu kadar “onun nazariyeciliğini ve tecrübesizliğini 

de” göstermektedir. Diğer bir gariplik de, 10. Tümenin ileri yanaşan bir taburuna 

kum torbalarından faydalanarak Kanalı kumla doldurma vazifesinin verilmiş 

olmasıydı939. En basit hesapla 10 m. derinliğindeki Kanalın 5 m. genişliğinde kum 

doldurulması gerekiyordu. Bu da 4.000 metreküp kum dökmek gerekecekti ki, bunun 

için ne araç ne de zaman ve asker sayısı dikkate alınmamıştı940.  

Kress’in aceleciliği yüzünden 10. Tümenin geri kalanı ve Hicaz Sefer 

Kuvveti beklenmemiştir. Bu bakımdan yürüyüşün Ocak sonunda başlaması hem 

hazırlıkların arttırılması hem de kuvvetlerin ortak hareketini sağlayabilirdi941. Asıl 

önemli olan konu, baskın başarılı olup Kanal batısında bir köprübaşı elde edilse bile, 

yiyecek ve su durumu burada bir müddet kalmaya yetmezdi. İbin deposunda ve 

Habra’da 3’er günlük yiyecek bulunduğundan ve geriden ikmal zor olduğundan 

Kanal önünde birkaç günden fazla kalınamazdı. Bu müddet içinde İngilizler 

demiryolu ile en az bir tümeni Kahire’den Kanala getirebilirlerdi. VIII. Kolordu ileri 

                                                 
938 Belen, … 1915 Yılı Hareketleri, s.76; Sorgunu, a.g.m., s.1009-1010. 
939 Belen, … 1915 Yılı Hareketleri, s.74; Bu taburun her erine dörder adet kum torbası dağıtılmıştı. 
Münim Mustafa, a.g.e., s.27. 
940 Sorguncu, a.g.m., s.995. 
941 Fahri Belen, 20nci Yüzyılda Osmanlı Devleti, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1973, s.232-233. 
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yürüyüş için acele etmesinin ve çölde yeter derecede yiyecek toplamamasının 

cezasını çekiyordu942. 

3 kola (Merkez, Sağ ve Sol Kollar) ayrılan Türk ordusu –belki taktik 

açısından ve ordunun korunması açısından gerekliydi- saldırılan noktalarda güçlü bir 

şekilde mevzilenmiş ve ateş üstünlüğü bulunan düşmana denk değildi943. Cemal Paşa 

da bunu bütün açıklığı ile itiraf etmişti. “İngiliz ordusu gibi faal ve cesur bir ordu 

tarafından savunulan en az 100 m. genişliğindeki bir kanalın önünde bizim gibi 

mevcut vasıtaları ancak 3–4 gün kadar kalabilmeye müsait bu 14.000 tüfekli ve 

yalnız 5–10 tombaza malik bir ordu tarafından cebren mürur ve zapt edileceğini 

ciddi mülahaza ile hiçbir vakit hatır ve hayalime getirmedim.”944 Fakat bu ifadelere 

kendisinin de inanmadığını tahmin ediyoruz. Kanaldan geçişi engellemeye değil 

Mısır’ı fethe inanıyordu. Yine 3 Şubat günü elde Kanalı geçiş için yeterli tombaz 

kalmadığı halde, Kress’e % 50–40 başarı şansı varsa hücuma devam etmeyi 

düşündüğü yukarıda anlatılmıştı. 

IV. Ordu Kurmay Başkanı Frankenberg, “Deutsche Wehr” dergisinin Mayıs 

1928 nüshasında, Almanların Türk cephelerinin 2. derecede birer cephe olmasını 

düşündüğünü, ama Kanal cephesinin, kesin sonuçlu bir harekât alanı haline geldiğini, 

bunun çok üstün bir düşmana karşı kuvvet yarışına kalkışmak gibi tehlikeli bir oyun 

olduğunu, Almanların bu cepheye kesin sonuç alınacak bir harekâtın gerektirdiği 

araçları ne verdiklerini ne de bu girişimden vazgeçtiklerini ifade etmişti945.  

Yine Frankenberg’e göre, Kanal Seferinin başarısız olmasının nedeni, seferin 

başından sonuna kadar yarım yamalak yapılmış olması, hedefin çok net olmaması ve 

bu yüzden de amaçla aracın hiçbir zaman birbirine uymamasıydı. Sonuçta İngilizler 

en hassas noktasından vurulmak istenmişti “ama azıcık gıdıklamakla yetinmek 

zorunda” kalınmıştı”946 Erden de bunu farklı ifadelerle açıklamıştır: “Biz böyle fennî 

düşünecek, hesap yapacak halde değildik. Girişilen işi sonuna kadar götürmekten, 

                                                 
942 Belen, … 1915 Yılı Hareketleri, s.72. 
943 Kearsey, a.g.e., p.72. 
944 Cemal Paşa, a.g.e., s.205. 
945 Erden, Suriye Hatıraları, s.20; Muzaffer, a.g.m., s.39.   
946 Wallach, a.g.e., s.178. Ş. Mahmut Nedim’e göre de, seferin hedefi açık ve net değildi.  Ş.M. 
Nedim, a.g.e., s.17.  
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kaza ve kaderi zorlamaktan, mümkün olmayanı mümkün kılmaya çalışmaktan başka 

yapılacak iş yoktu”947.  

 Eşref Kuşçubaşı, Mısır’da Teşkilat-ı Mahsusa’nın başarısızlıkları içinde en 

fazla göze çarpanları şöyle sıralamıştı: 1- İngiltere’nin karşı tedbirleri, Teşkilatın 

beklediğinden daha etkili oldu. 2- Şeyh Abdülaziz Çaviş, Şeyh Salih et-Tunusi ve 

başkaları İngiltere’ye karşı mücadeleye esas olarak İslamî açıdan yaklaşarak Enver 

Paşayı İslam birliğinin Mısırlıların hayatında olduğundan daha büyük bir kuvvet 

taşıdığına inandırmışlardı. 3- Teşkilat yanlış olarak, Mısırlıların İngiliz yönetimine 

duydukları tepkiyi Osmanlı Devleti’ne belli bir yakınlık duygularının göstergesi 

saymıştı. Aynı zamanda, teşkilat, Mısırlıların hayatında Osmanlı yanlısı unsurların 

etkisini olduğundan büyük sanmıştı. 4- Teşkilat, Kanalda bir zaferin Mısırlıların 

morali üzerinde Osmanlı yanlısı canlandırıcı etkisinin çok fazla olacağını tahmin 

etmiş, özellikle beklenen zafer yerine bir yenilgiye uğranılınca bu tahmin boş 

çıkmıştır. 5- Kanalı sabote etme ve Mısır içine teröristler yerleştirme çalışmaları 

küçük çaplıydı ve iyi planlanmamıştı. Bunun nedeni aşırı güven ve Mısır’da böylesi 

faaliyetler için hazır parasal kaynak bulunmamasıydı. 6- Teşkilat, yetersizliklerinin 

farkında olsa da silâhaltına aldığı kişilerin birçoğunun, özellikle Bedevilerin savaş 

yeteneğini, göreve bağlılığını ve dinsel coşkusunu olduğundan büyük tahmin 

etmiştir.”948    

2.21. Birinci Kanal Seferinin Sonuçları  
Türkler açısından ele alınırsa; Kanalın ve Mısır’ın fethi düşüncesine oranla 

sonuç yenilgiydi. Fakat Kanala karşı stratejik bir gösteriş yapmak; Kanalda ve 

Mısır’da mümkün olduğu kadar çok düşman kuvveti tutmak amacına göre bu sonuç 

başarıydı ve Sefer Kuvveti görevini yapmıştı949.  

                                                 
947 Erden, Paris’ten …, s.120. 
948 Stoddard, a.g.e., s.112-113. Türk Ordusunun Kanal saldırısından önce Bursalı gençlerin 
oynadıkları 5 perdelik bir piyeste Mısır ve Kafkas seferleriyle ilgili olarak bütünüyle İslam birliğini 
dile getirmişlerdi. Kanal seferi ile ilgili olan bölümlerde, İngiliz ve Fransızların Cihad ilanından çok 
endişeye düştükleri, İngilizlerin bir Arap şeyhinden yardım taleplerine karşılık şeyhin, para ve 
vaadlere hayır dediği, Türklerle kardeş oldukları, satılık olmadıkları, Mısır ordusundaki Arap 
askerlerinin ve İngiliz ordusundaki Hintli askerlerin de Türklere silah çekmeyeceği, İngiliz hükümdarı 
yerine Halifenin emrini dinleyecekleri dile getirdikleri, seferin başarıya ulaşarak Halife Ordusunun 
Mısır’a girdiği ve Türk, Arap ve Hindu Müslümanların kucaklaştıkları anlatılmıştır. Muhiddin Baha, 
Halife Ordusu Mısır ve Kafkasya’da, Bursa, Muin-i Hilâl Matbaası, 1331, s.69 vd. 
949 Erden, Paris’ten …, s.163 ve s.166-167. 
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Birinci Kanal Seferi sonuç olarak başarılı olmasa da, yürüyüş tekniği ve 

ikmal faaliyetleri açısından kendisinden önce çölü geçen ordulara göre başarılı 

görülebilir. Eğer bu kuvvetin top, uçak, geçit ve muhabere malzemesi yapacağı işin 

değerine göre verilmiş olsaydı, bu hareketten daha büyük sonuçlar alınabilirdi950.  

 Osmanlı Sefer Kuvvetinin Kanalda veya yakınında sürekli ayak basacak bir 

yer elde etme konusundaki başarısızlığı ve gerçekte Osmanlı ilerleyişi ne Mısırlıların 

isyanını ne de batı çöllerinde Senusi eylemlerini tetikledi. Bu durum her ne kadar 

Falkenhayn önceki ay Sarıkamış’ta yaşanan başarısızlık gibi Mısır seferinin bir 

bozgunla sonuçlanmamasından rahat nefes almışsa da Alman Genelkurmayında 

büyük oranda düş kırıklığına yol açtı. Almanlar daha sonra Osmanlıların Kanal 

Seferinin İngilizlerin batı cephesinde bulunacak askerlerini sonradan Mısırdakilere 

ek olarak buraya göndermeleri ile en azından İngilizleri telaşa verdiği sonucuna 

vardılar951. Yine Falkenhayn’a göre, Kanal saldırısı sayesinde Çanakkale saldırısı geç 

kalmış ve bu zaman zarfında Çanakkale savunmasının bir dereceye kadar 

tamamlanması için zaman kazanılmıştı. Kanal Seferi kendisinden beklenen stratejik 

faydaları kazandırmıştı952. Belen ise bu düşünceyi eleştirir. Churchill Çanakkale 

seferine 23 Kasım’da karar vermişti. Fakat kuvvet bulmakta zorluk çekiyordu. Eğer 

Kanal önünde kalınsaydı, İngilizler Çanakkale’ye kuvvet bulmakta daha büyük 

zorluklara uğrardı. Ama yapılan Türk saldırısı İngilizlerin Çanakkale’ye saldırı 

kararını vermesine sebep olmuştu. Kanal Seferindeki başarısızlık İngilizlere hareket 

serbestliği verdiği gibi, Arap âlemi üzerinde de olumsuz etkisini hemen göstermiş, 

İngiliz propagandalarına da zemin hazırlamıştı. Bu nedenle, ne hareketin 

tekrarlanması ne de çölün boşaltılması doğru değildi. 8–10.000 kişilik bir kuvvet 

Kanal karşısında bırakılabilirdi953.  

 Kasım başında açılacağı belirtilen Meclis-i Mebusan ancak 14 Aralık 1914’te 

açılmıştır. Meclis Başkanı Halil Beyin (Menteşe) yaptığı açılış konuşmasından sonra, 

1 Mart 1915’te Meclis’in 6 ay sonra 28 Eylül 1915’te toplanmasına dair İrade-i 

Seniyye okunmuştur. Aynı oturumda Halil Bey, Mısır’ı kurtarmaya giden ordunun 

susuz çölleri aşarak Kanalın doğusundaki İngilizleri yenerek ilerlediğini, düşman 
                                                 
950 Muzaffer, a.g.m., s.2. 
951 Trumpener, a.g.e., p.122; McKale, a.g.e., p.101. 
952 Erden, Suriye Hatıraları, s.53. 
953 Belen, … 1915 Yılı Hareketleri, s.81-82. 
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gemilerinin ateşi altında büyük bir kahramanlıkla Kanalın batısına geçerek 

görevlerini başarıyla yerine getirip geri döndüklerini, yakında kesin darbeyi indirerek 

güzel Mısır’ı düşmanın elinden kurtaracağına hiç şüphe olmadığını söylemiştir954  

 Cemal Paşa, Birinci Kanal Seferi yapıldığı zaman, kimsenin Kanalın nasıl 

geçileceğini bilmediğini, konu hakkında çeşitli sorulara cevap verebilmek için böyle 

bir keşif saldırısı yapmaya gerçekten ihtiyaç duyduklarını ve bu sayede gerçekleri 

öğrendiklerini belirtir955.  

Sefere keşif taarruzu nitelemesi hakkında Refet Bele askerlikte “keşif 

taarruzu” diye bir şey olmadığını ve başarıya son derece inanıldığı için, Kanala 

yaklaşıldığı sıralarda bir aralık “aman Bedeviler ordudan evvel Kanalı geçip Mısır’a 

girecekler” diye de endişe edildiğini söylemiştir956. Erden’e göre de, “Kanala keşif 

taarruzu yapmak için değil hücum için gitmiştik. Başaramayınca başarısızlığın adı 

keşif taarruzu olmuştu.”957 Dolayısıyla, Kanal Seferinin uygulanması da bir keşif 

niteliğinden çok uzaktır958.  

 Sefer sonunda Cemal Paşa mantıklı davranmıştır. Enver Paşanın Sarıkamış’ta 

davrandığı gibi davransaydı veya Kress’e uysaydı 20–25.000 kişilik kuvvetten birkaç 

yüz kişiyle dönerdi. Sefer sonunda İngilizler Mısır’da toplamış oldukları kuvvetin 

büyük bir kısmını Irak’a ve Çanakkale’ye gönderdiler. Çöl seferi yapılmayıp veya 

Kanalı tehdit edici durumda kalınsaydı Türklerin karşısında daha büyük sayıda 

İngiliz birlikleri tutulmuş olurdu. İlk iki Osmanlı seferi yani Ruslara karşı Sarıkamış 

felaketi ve İngilizlere karşı Kanal Seferi başarısızlığı üzerine Alman yükü 

hafifleyeceğine daha da artmıştı959.  

  Yeterli kuvvet ve teknik desteğe sahip olunmadığına göre Almanların 

isteğine rağmen bu seferin yapılmaması gerekirdi. Bu harekâtın yerine, Mısır’ı saldırı 

tehdidi altında tutmak, bu maksatla Kanal boyuna, çeşitli kuvvette gezici birliklerle 

baskın yapma, Kanaldan geçişi taciz etmek ve önlemeye çalışmak daha doğru bir 

                                                 
954 Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, D.3, C.1, İ.33, s.480. 
955 Cemal Paşa, a.g.e., s.210. 
956 Birgen, “İttihat ve Terakkide 10 Sene”, Son Posta, 10 Birincikanun 1936.  
957 Erden, Suriye Hatıraları, s.60. 
958 Belen, … 1915 Yılı Hareketleri, s.80. 
959 Bayur, a.g.e., C.3, K.1, s.419. 
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hareket olurdu. Bu Kanal Seferi boşuna kan akıtmaktan başka bir şey olmadı ve 

Mısır’daki İngiliz kuvvetleri de daha serbest hareket etme imkânı buldu960.  

Gerek Sarıkamış gerekse Kanal Seferleri, Almanların isteği ile yapılmış siyasi 

taarruzlardı. Her iki cephede de strateji, siyasete mahkûm edilmişti. Sina Cephesinde, 

Mısır’ı tehdit altında tutmak ve hareket kabiliyetine sahip kuvvetlerle baskınlar 

yaparak Kanalda geçişi engellemeye çalışmakla yetinilmeliydi. Çünkü 100 m. kadar 

geniş bir Kanalı düşman savaş gemilerinin gözü önünde hücumla geçmek zordu ve 

başarı ümidi zayıftı. Bunun için çok büyük kuvvet ve malzemeye ihtiyaç vardı961.  

 Kanalın Merkez sektörüne saldırıya karar verildikten sonra, sefer için acele 

edilmeyip 1 ay daha bekleyip yeterli hazırlıklar yapıldıktan sonra Kanal boyunda 

daha uzun bir müddet tutunmak mümkündü. Ama Osmanlı Devleti’nin savaşa 

girmesindeki acelecilik gibi sefer de aceleye getirilmişti962.  

 Kanalı geçmek ve Mısır’daki İngiliz ordusunu imha etmek, o dönemde Türk 

ordusunun elindeki imkânlara göre gerçeği görmemek ve hayal peşinde koşmak 

demekti. Nitekim küçük müfrezelerle Kanala varmak ve tahribat yapmak en 

uygunuydu. Bunun dışında yapılacak girişimler mantıksızlıktı963.  

 Sabis’e göre, ülke kaynakları ve gücünün üstündeki bu sefer, İngilizleri 

Sina’dan Filistin ve Suriye’ye istilaya sevk etmiş, uğursuz bir mıknatıs etkisi yapmış 

ve adeta zorla İngilizleri Sina’dan saldırmaya davetiye çıkarılmıştı964.  

Sefer sırasında yorgunluk, gıda ve su yetersizliğinden dolayı elde çok az deve 

kalmıştı. Kanal Seferinin gerçek kurbanı deve olmuştu. Savaş tarihinde en büyük 

deve kaybı Birinci Dünya Harbinde Mısır Seferi yüzünden olmuştu. Kanal Seferleri 

sırasında ve sonrasında IV.  Orduda 30.000’den fazla deve ölmüştü965. Birinci Kanal 

Seferine katılan 7.000 devenin hemen büyük bir kısmı ölmüştü966. Erden’in diğer bir 

çalışmasında 15.424 deveden 8.231’nin öldüğü belirtilmektedir967. Seferden sonra 

                                                 
960 Akbay, “… Birinci, İkinci Kanal Seferleri Yapılmalı mıydı?”, Askerî Tarih Bülteni, S.25, 
Ağustos 1988, s.80 
961 Akbay, “… Birinci, İkinci Kanal Seferleri Yapılmalı mıydı?”, Askerî Tarih Bülteni, S.25, 
Ağustos 1988, s.70.  
962 Sorguncu, a.g.m., s.1007. 
963 Dirimtekin, a.g.e., s.27. 
964 Sabis, a.g.e., C.2, s.350. 
965 Erden, Paris’ten …, s.172-173. 
966 Dirimtekin, a.g.e., s.6. Sabis, a.g.e., C.2, s.350. 
967 Erden, Dünya, 4 Kasım 1955. 
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hasta deve sayısı artmıştı. 12.120 deveden 8.098’i hastalanmıştı. 7.326’sı uzun bir 

tedaviye ihtiyacı vardı. Elde kalan 4.022 devenin 1.001’i zayıftı968. 

Türkler çölden böyle büyük bir kuvveti ve ağır topları geçirmedeki başarılı 

performansları ile kesinlikle takdiri hak etmektedir. Ama eldeki imkânlarla 

başarısızlığa şaşılmaması gerekir. Cemal Paşa ve kurmay heyeti İngiliz savunması ve 

Mısırlıların isyanı konusunda hayali hesaplara kapılmıştır. Yine de, seferin amaçları 

konusunda daha mütevazı davranılsaydı örneğin Kanalın tahribi ile ilgilenilseydi, 

İngilizlere büyük bir sıkıntı verebilirlerdi. Fakat sefer kuvveti böyle bir taktik için 

donanmamıştı969.  

 Birinci Kanal Seferinden alınan derslerle, yeni sefer için demiryolu ve 

karayolu yapımı, daha fazla asker, silah ve malzeme tedariki, su sorununa çözüm 

getirecek çalışmalara başlanmıştır. Bunlar gelecek bölümde detaylı anlatılacaktır.  

 Sait Talat, Kanal Seferinde başarılı olabilmek için Türklerin saldırısı 

sırasında kuvvetli bir Alman donanması Kızıldeniz’de Türk kuvvetlerini güneyden 

korunsaydı Mısır’ın daha kolay bir şekilde ele geçirilebileceğini iddia etmiştir970. Bu 

düşünce mantıklı olmasına rağmen Almanların ellerindeki imkânların buna uygun 

olmaması bu fikrin gerçekleşmesini önlemiştir. Bununla ilgili olarak Birinci Dünya 

Savaşı sırasında İstanbul’da bulunan Golç Paşanın 11 Mayıs 1915’te Madam Golç’a 

yazdığı mektupta, Kanala yapılacak bir saldırı sırasında üstün bir donanma 

olmadıkça başarılı olunamayacağını ve Almanların üstün bir donanmaya sahip 

olmadıklarını, Kanalın kolayca savunulabileceğini ve zaten şimdiden güçlü bir 

şekilde tahkim edildiğini yazıyordu971. 

 Sanders Kanal Seferinde ısrar edilmesinin sorumluluğunu Alman 

denizcilerine bağlamıştı. Alman denizcileri Türk topraklarında kara savaşının nasıl 

yapılabileceği konusunda yeterli bilgi sahibi değillerdi972.  

13 Şubat 1915 tarihli gazete haberlerine göre, Kanal Seferi düşmanı o kadar 

korku içinde bırakmıştır ki, İngiliz askeri değil doğu yakasına geçmeye Kanalın 

civarına bile yaklaşmaya cesaret edememektedir. Geceleri İngilizlerin korkudan her 
                                                 
968 … Sina-Filistin Cephesi …, s.682. 
969 Wavell, a.g.e., p.31-32. Yine yazarın Türk ordusu hakkında övücü sözleri için bkz. Aynı eser, p.10. 
970 Sait Talat, Umman ve Hint Denizleri Hâkimiyeti ve Türkler, İstanbul, Deniz Matbaası, 1934, 
s.261. 
971 Golç Paşanın Hatıratı, Çev. Salih Mayakuşu, İstanbul, Askerî Matbaa, 1932, s.26 
972 Sanders, a.g.e., s.43. 
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şeye mitralyözle ateş ettikleri ve çölün sessizliğini bozan bu ateşlerin askerlerimiz 

için hoş bir eğlence oluşturduğu da belirtiliyordu. Yine seferden sonra Avustralya 

postasının Süveyş Kanalından geçmeyip Ümit Burnunu dolaştığı haberi de yer 

alınmıştı973.  

 Sefer başarısızlığının suçlusu kimdir konusuna gelince: Başarısızlık üzerine 

çölden geri dönüşte, Türk subay heyetinde Almanlara karşı bir güvensizlik 

oluşmuştu. Kress’e göre, Türk subayları başarısızlığın suçunu kendilerinde 

arayacakları yerde Almanların üzerine atmak istemişlerdi974 6 Ocak 1915 tarihli 

İngiliz istihbarat raporuna göre, Türk ve Alman subaylar arasındaki gerginlikler 

Kanala hareketten önce de vardı975.  

 Suriye’de halk arasında Cemal Paşanın İngilizler tarafından satın alındığı ve 

Kanaldaki yenilgi için anlaşma yaptığı dedikoduları yayılmıştı. Türk subaylar 

Almanlara karşı nefretlerini saklamıyorlardı976. 

Şubat 1915 saldırısından sonra Kudüs’te Alman subaylarının randevu yeri 

olan “Fast Hotel”de her akşam 30–40 kadar asker burada içki, kadın ve strateji 

hakkında konuşmak için toplanırdı. Bunlardan bir tanesi sarhoş olduğu belli olan 

haliyle “bu seferin organizasyonu Thomas Cook ve Oğlu Firması’na verilmeliydi” 

demişti977.  

 Alman elçisinden Dışişlerine yazılan 4 Mart 1915 tarihli yazıda, Cemal Paşa 

çekiliş sırasında Almanlara lanet etmişti ve Hayfa’da gönülsüz Alman konsolosunu 

yenik orduyu eleştirmeye zorlamıştı. Ardından Kress için bir yemek vermişti. Niyeti, 

-cömert olmaktan çok- felakete Almanları ortak etmekti. Yemek boyunca birkaç 

Türk subayı, daha sonraki aşamalarda Almanların işbirliği yapmayacağına dair 

endişelerini dile getirmişlerdi978.  

                                                 
973 31 Kanunusani 1330 tarihli Tasfiriefkar, No.1350 ve Tanin, No.2209. 
974 Kressenstein, a.g.e.,  s.61.  
975 Wallach, a.g.e., s.176. 
976 Aaronsohn, a.g.e., s.61. Yazar, Türk subayların seferden geri dönen bir trende 3 Alman subayını 
öldürdüklerini, diğer bir Alman subayının intihar ettiğini yazmakta ise de bunu kanıtlayacak bir şey 
yoktur ve hatta mümkün görünmemektedir. Aynı yer.   
977 Aaronson, a.g.e., s.54-55. 
978 Weber, a.g.e., p.100. 
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 Larcher’e göre, Almanlar Seferin iyi taraflarını kendilerine mal ederken, 

başarısızlığın sorumluluğunu Cemal Paşaya yüklemişler ve Arap askerlerini savaştan 

kaçmakla suçlamışlardır979.  

Hidive göre, Said Halim Paşa Mısır’a Hidiv olmak için Mısır Seferini sabote 

etmiş ve İngilizlerle bir gizli anlaşmaya varmıştı. Şubat 1915’te Hidiv küçük bir 

Mısırlı milliyetçi grubuyla Viyana’ya gitti. Hükümetten can güvenliğinin 

sağlanmasını istedi. Kanal yenilgisinin sorumluluğunu halkın gözünden gidermek 

için Enver ve Cemal Paşanın onu görevden alacağından ve hapsedeceğinden 

korktuğunu söylemiştir. Viyana kendisine Bab-ı Ali ile uzlaşmasını önerdi. Bu da 

Sultana yaptığı yıllık bağışını arttırmakla olacaktı980.  

 Olumsuz sonucuna rağmen, ilk Kanal Seferi Türklere iyi bir pazarlık gücü 

verebilirdi. Gerçekten İngilizler Mısır’daki kuvvetlerini en azından 100.000’e 

çıkardılar. Almanların gizli istekleri ve Hidiv ailesinin kavgaları bir yana Sefer bu 

yönüyle hata değildi. Şam’daki Alman Konsolosu Cemal Paşayı “Halkının Musa’sı” 

olarak övdü. Alman elçiliği Suriye’deki Fransız yanlısı gazeteleri kendi lehine 

etkilemek için büyük paralar harcadı. Kress de, Alman Askerî Heyeti’nin 

kaynaklarından seferde kaybedilen develeri telafi etti981. Ama Alman parasıyla deve 

telafisi konusunda Türk kaynaklarında bir bilgi yoktur.   

 İngilizler açısından ele alınırsa; 1915’teki bu saldırı –Sina’daki diğer 

operasyonlarda tekrar tekrar onaylandığı üzere- çölde yenilmiş bir kuvvet rahatlıkla 

çatışmaya son verebileceğini ve menzil hatları üzerinde rahatlıkla geri 

çekilebileceğini göstermiştir. Belirli kuyu ve vahalar üzerinden geri çekilen bir 

kuvvet güven içinde hareket noktasına ulaşabiliyordu. Bu, demiryolu ağına ve su 

kaynağına dayanan, arkasında cömert Nil Deltası’nın bütün imkânlarına sahip üstün 

bir güce karşı, ıssız ve güneşten yanmış Sina çölünü geçmeyi göze alan Türklerin 

inanılmaz cesaretini hemen hemen açıklamaktadır982.  

 Ne olursa olsun Kanala bu sonuçsuz saldırı İngilizleri savunma sistemlerini 

yeniden değerlendirmek ve bir süre için Kanal Bölgesi Savunma Kuvvetini sayıca 

arttırmak zorunda bıraktı. Ayrıca İngilizler ilk defa Sina çölünün tek başına yeterli 
                                                 
979 Larcher, a.g.e., p.254; Larşer, Büyük Harbde Türk Harbi, s.150. 
980 Weber, a.g.e., p.102. 
981 Weber, a.g.e., p.104. 
982 Gullett, a.g.e., p.12. 
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derecede bir engel teşkil etmediğini görmüştü. İngilizler sadece savunma için değil, 

Kanalın doğu sahilinde karşı saldırı için hazırlık yapmayı düşünmeye başladılar. 

Bunun detaylarına gelecek bölümde değinilecektir. Bunun içindir ki, daha sonraki 

süreçte Kanala karşı görevlendirilen Türk birlikleri İngilizlerin aldığı tedbirlerle daha 

büyük güçlüklerle karşılaşmışlardı. Bundan sonra ancak küçük müfrezeler ve kişisel 

gayretlerle Kanala ulaşılmıştı983.  

Şubat’taki harekâtın başarısızlığa uğraması bazı İngiliz komutanlarını 

Osmanlıların askerî yeteneklerini küçümsemeye yönelttiği984 gibi, alay konusu haline 

gelmişti. Mısır’daki İngiliz İstihbarat subaylarından Aubrey Herbert Kahire’deki 

arkadaşı Mark Sykes’a en son Osmanlı planını şöyle anlatıyordu: “Türkler Kanala 

binlerce deve getirip tüylerini ateşe verecekler. Develer, ünlü sağduyularıyla ateşi 

söndürmek için Kanala koşacak. Kanal yeterli miktarda deveyle dolunca Türkler 

üzerinden geçecekler.” İngiliz Başbakanı da Osmanlı istilasını hafife almıştı985.  

Osmanlıların Kanal başarısızlığı, İngilizlerin propaganda amaçlı dağıttığı 

beyannamelerde, Osmanlı askerinin kum deryalarında telef olduğu ve geride binlerce 

esir ve pek çok savaş malzemesi bıraktığı, Osmanlı kuvvetlerinin Kudüs’e doğru 

çekildikleri, el-Ariş’in İngilizlerin eline geçtiği ve Filistin kapılarının İngiliz 

ordularına açıldığı biçimde anlatılmıştır986.  

3 Şubat başarısızlığından sonra Kitchener Savaş Konseyine sunduğu raporda 

Maxwell’in Türk kayıplarının 4.000’in üzerinde olduğunu tahmin ettiğini, karşı bir 

saldırı ile İngilizlerin 400 esir, 3 makineli tüfek ve 90 deve cephane ve diğer 

malzemenin ele geçirildiğini, Türklerin geri çekilirken tahminen 200’ün üzerinde ölü 

verdiklerini, İngilizlerin kaybının 160 kişi olduğunu bildiriyordu. 7 Şubat’ta 

Maxwell’in Türklerin ciddi bir rakip olmadığını gösteren telgrafı Konseye 

sunuluyordu. Telgrafta Anadolu Türk askerlerinin kaçtığı, diğerlerin de IV. Ordudan 

kaçmak istedikleri, çok azının İngilizlere karşı savaşmak istedikleri, subayların 

askerlere çok kötü davrandığı, bundan sonra Türklerin niyetlerinin Birüssebi’ye geri 

çekilip yeniden organize olmak ve tekrar saldırıya geçmek olduğu, ama askerlerin 

Türkleri izlemeyi düşünmedikleri bildiriliyordu. Türklerin zayıflığı hakkındaki bu 
                                                 
983 Sanders, a.g.e., s.63. 
984 Stoddard, a.g.e., s.106. 
985 Fromkin, a.g.e., s.112. 
986 Sarısaman, a.g.e., s.66. 
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görüş geniş bir biçimde kabul görüyordu. 8 Şubat’ta da Doris’in 8 hafta önceki 

faaliyeti hakkındaki rapor da Kabineye dağıtılıyordu. Ne İskenderun’da ne de 

Sina’da Türkler ciddi bir rakip olma yeteneğine sahip görünüyordu987. Türk ve 

İngiliz kayıpları gerçekte küçük bir “yerel savaş” yanında, Türk ordusunun savaş 

değeri hakkındaki genel düşüncede büyük bir düşüşün olduğunu gösteriyordu988.  

 Girişimin tehlikeli niteliği ve Türk Sefer Kuvvetinin gücü dikkate alındığında 

İngilizlerin kaybı büyük değildi. Yenilgi Türk prestijine bir darbeydi. Mısır’da 

saldırının etkileri olumluydu. Maxwell ve Yüksek Komiser eksikliklerini daha iyi 

anladılar. Türkiye kendisine hayran olanların gözünden düşmüştü. İngiltere’ye 

sempati besleyenler ile Mısır Hükümetinin konumlarıyla ilgili korkularını hafifletmiş 

ve benimsedikleri davranışı onaylamıştı989.  

 19 Şubat’taki Kabine toplantısında Kitchener 29. Tümenin yerine 

ANZAK’ların Çanakkale’ye gitmesi gerektiğini söyledi. Ona göre, Mısır’daki son 

haberlere göre, Türklerin öncekinden daha büyük bir kuvvetle ilerlemeye niyetli 

olmadıkları görülüyordu. Bunun gibi ve daha güçlü saldırıları püskürtmek için 

30.000 kişiden oluşan ANZAK’ların yardımı olmadan da Mısır’daki birlikler 

yeterliydi990. 

 Türk Seferi Kanal savunması planlarını gözden geçirmeye sebep oldu ve 

doğudan Mısır üzerine çullanmanın mümkün olduğunu gösterdi. Pasif savunma 

biçimi Türklere, Kanal trafiğini engelleme imkânı verecekti. Bu yüzden amaç şimdi, 

Türkler tümüyle Irak ve Gelibolu’da meşgul iken, Mısır’da daha aktif bir savunma 

düzeni yapmaktı991.  

 Artık Mısır’ı savunmanın en iyi yolu bir saldırıydı ve Türkiye’nin kalbi olan 

İstanbul’u tehdit etmek Mısır’ı savunmanın en iyi aracı olacaktı. Ayrıca Türk 

saldırılarını karşılamak için savaşı Filistin’e taşımak gerekiyordu992. Bu düşünce 

Çanakkale cephesinin açılmasındaki diğer sebeplerin yanında bir başka sebep olacak 

ve İngilizlerin Sina’da ilerleyerek Filistin’i işgal etme düşüncesinin pekişmesine yol 

açacaktı.  
                                                 
987 Gilbert, a.g.e., p.279. 
988 Bean, a.g.e., p.165 
989 MacMunn-Falls, a.g.e., p.50. 
990 Gilbert, a.g.e., p.291. 
991 Kearsey, a.g.e., p.5. 
992 Lock, a.g.e., p.7-9. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İKİ KANAL SEFERİ ARASI DÖNEM 
 

Bu dönem Birinci Kanal Seferinin başarısızlığı tarihinden (Şubat 1915) 1916 

baharına kadar devam eder. Bu dönemde Osmanlılar Kanala ikinci bir sefer 

hazırlıklarına başlamış ama Çanakkale savaşı sürecinde ertelemek zorunda kalmışlar, 

ancak küçük çaplı eylemlerle Kanaldan geçişi engellemeye veya rahatsız etmeye 

çalışmışlardır. Diğer yandan Çanakkale, Kafkas ve Irak cephelerine kuvvet 

göndermek zorunda kalınması nedeniyle ordu düzeyinde Kanala saldırı yapılmasına 

imkân olmamıştır. Benzer şekilde İngilizler de Çanakkale savaşı nedeniyle Mısır’da 

çok az bir kuvvet bırakabilmiş, Kanala karşı Türk baskın ve mayın koyma 

girişimlerine karşı koymaya, Kanalı batı yakasından değil de Sina içlerinde korumak 

amacıyla doğu yönünde bir savunma hattı yapmaya çalışmıştır. Birinci Kanal Seferi 

sürecinde olduğu gibi bu süreçte de Türkler saldıran taraf, İngilizler de savunma 

konumunu muhafaza eden taraf olmuştur.   

3.1. İkinci Kanal Seferi Hazırlıklarına Başlanması 
 Birinci Kanal Seferinden dönülürken Ordu Komutanı Cemal Paşa aynı 

zamanda İkinci Kanal Seferine de karar vermişti. 11 Şubat 1915’te Başkomutanlık 

Vekâletine ilk Seferden alınan derslere dayanarak yeni seferin yapılması için geniş 

bir rapor göndermişti. Birinci Kanal Seferinden alınan dersler, yeni sefer için 

yapılması gereken hazırlıklar ve alınacak tedbirler özetle şöyle belirtilmişti:  

Harekât ve Menzil Yolları: Hicaz Demiryolu Mısır Şubesinin yapımına 

mümkün olduğu kadar çabuk başlanması ve birkaç ay içinde Birüssebi’ye kadar 

uzatılması için ne gerekiyorsa yapılması, gerek Sille-Birüssebi üzerinde gerekse çöl 

içinde arazinin uygun olduğu yerlere dekovil döşenmesi, Sille-Halilürrahman 

arasında yük otolarından katarlar kurulması, ilkel bir halde olan Halilürrahman-

Birüssebi yolunun Hafir’e kadar şose haline getirilmesi ve çöl içinde kumluk olan 

yolun takviye ve ıslah edilmesi, İsmailiye ve çevresine ulaşan ve kullanılmaya 

elverişli olan farklı yolların keşfedilmesi ve işler hale getirilmesi ve böylece Kanala 

ulaşacak ordunun hareket serbestliği kazanması, Mısır Şubesi demiryolu hattı için, 

Alman Mühendis Meissner’e her ay düzenli olarak ödeme yapılması ve hattın 
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inşasını çabuk bitirmek için emrine yeni mühendisler verilmesi, çölün haritasının 

yapılması ve Sille-Birüssebi arasında işletilmek üzere İstanbul’daki bütün yük 

otomobillerinin Kudüs’e gönderilmesi gerekmektedir.  

İaşe: İlk seferde peksimet, zeytin, hurma, şeker ve çaydan ibaret olan çöl 

yiyeceğinin yeteceği sanılmıştı. Fakat bu, uzun süre erlerin sağlık ve gücünü 

korumaya yetmeyeceğini göstermişti. Sonuç olarak, seferden önce, Kanalın mümkün 

olduğu kadar yakınında yiyecek ambarları kurulmalı ve bu ambarlarda çok miktarda 

yiyecek stoklamalıdır. Bu yolla Sefer Kuvveti çöl içinde geriden yiyecek getirmeye 

muhtaç kalmadan en az bir ay dayanabilmeli ve Kanal önünde uzunca bir süre 

kalabilmelidir. Ayrıca, Kanal geçildikten sonra da Mısır içinde geçecek ilk günlerde 

kendi beslenmesini sağlayabilmelidir. Bunun için ordunun çöl yiyeceğini 

iyileştirmeli, yani canlı kesim hayvanı sürüleri ve çok sayıda konserve getirilmelidir. 

Bu çerçevede, İbin, Hanyunus, Nahl ve Birüssebi’de 50.000 erle 25.000 hayvan için; 

çöl yiyeceğinin stoklanmasına şimdiden başlanmıştır. Bu yerlerde duvarları sağlam 

olan menzil ambarları kurulmaktadır. Bölgede çorbalık ve et suyu komprimesi 

bulmak mümkün olmadığından İstanbul’dan mümkün olduğunca çok sayıda 

gönderilmesi,  bundan başka, yemek pişirmeyi kolaylaştırmak için gaz ve ispirto ile 

yemek pişirecek ocaklar bulunması faydalı olacaktır.  

Su: İlk seferde, ordunun su ihtiyacını karşılamak için kuyular ve bazı yerlerde 

büyük yağmur birikintilerinden faydalanıldı. Seferde susuz kalınmadı ise de, su 

kollarından da vazgeçilmedi. Bu yüzden deve sayısı yaklaşık olarak 5.000 arttı. Bu 

da insan ve develerin günlük su miktarını azaltmayı gerektirdi. Bundan başka, su 

noktalarına bağlı kalmak yüzünden hareket hattı, mecburen batı-güney yönünde 

kıvrılarak Büyük Acı Göle ve oradan İsmailiye’ye 50 km.lik bir yan yürüyüşü 

yapmak gerektirdi. Kanal ile yaklaşık 60 km. uzaklıktaki İkinci Habra arasında çok 

az su bulundu. Bu yüzden, cephedeki askerlerin suyu yaklaşık 2 günlük mesafeden 

su kollarıyla getirtildi. İngilizlerden daha hareketli bir düşman, Kanal önündeki Sefer 

Kuvvetini, su noktası olan İkinci Habra’dan ayırabilir ve çöl içinde susuzluğa 

mahkûm edebilirdi. Çölün hemen her tarafında ve seçilecek yolların üzerinde ve 

yakınında su bulunabileceği kuvvetle sanılmaktadır. Sonuç olarak, arazinin yapısına 

göre suyun nerelerde bulunabileceğine karar vermek üzere uzmanlar ve bu suyu 

yüzeye çıkarmak için de artezyen makineleri ve diğer uzman kişilerin, mevcut 
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kuyuları düzenlemek, suyu depolamak ve korumak üzere bunları yapacak memur, 

işçi ve araçların gönderilmesi gereklidir. Mevcut kuyuların ıslahına başlanmıştır. 

Ancak artezyen kuyuları işi teknik ve mükemmel araçlara ihtiyaç gösterdiğinden 

mutlaka bu işi yapabilecek kimselerden kurulu özel bir ekibin Almanya’dan 

getirilmesi ve bölgeye gönderilmesi gereklidir.  

Muhabere Araçları: İngilizlerin asıl saldırıyı yapacağımız Kanal bölgesine 

kuvvet yığmasını önlemek için Sağ ve Sol kollar gönderilmesi gerekmişti. 

Birbirinden oldukça uzak olan bu kollarla iletişim kurmak çok zor olmuştu. Sonuç 

olarak, yapılacak İkinci Kanal Seferinde, birçok yoldan ve daha kuvvetli kollarla 

hareket edileceğinden, ileri yürüyüşe başlamadan önce eksiksiz işleyebilen bir telgraf 

ve telefon şebekesi kurmak lazımdır. Telgraf telinin kesilmesi kolay ve onarımı güç 

olduğundan, çok sayıda portatif telsiz telgraf merkezleri gönderilmesi ve kıtaların 

yanındaki telefon donatımının da takviye edilmesi gereklidir. 

İngiliz Donanmasının Kanal Savunmasına Yardımı: Kanalın esas 

savunması savaş gemileriyle yapıldı. İngilizler, Kanal önüne ağır topçu 

getireceğimize inanmamıştı. Fakat biz de, düşman gemilerinin savaşa 

katılmayacakları ve Kanalın ateş etmeye uygun olmadığı konusunda hataya düştük.  

Kanaldaki Kara ve Hava Savunması: Düşmanın kara kuvvetleri 

savunmaya iyi hazırlanmıştı. Bütün Kanal boyunca yer yer çok kuvvetli ışıldaklar 

yerleştirilmiş ve bunlarla sabaha kadar doğu yakası sürekli olarak makasvari 

aydınlatılmıştı. Hücum gecesi, ilk ateşin arkasından hücum cephesine 2 saatte 20 

trenin geldiği görülmüştü. Piyade için batı yakasında çok iyi kapalı mevziler 

hazırlanmıştı. Düşmanın topları asla görülmüyordu. Kanalın hemen kıyısına birçok 

makineli tüfek yerleştirilmişti ve bunlar Kanalı yandan ve boylu boyunca ateş altına 

alabiliyordu. Düşman keşif uçakları hiçbir zorluğa uğramadan görevlerini yaptı. Bu 

uçaklar, çok yüksekten uçtukları ve isabet ihtimali çok az olduğu için cephane 

israfından kaçınarak düşman uçaklarına az sayıda atış yapıldı. Düşman uçaklarının 

attığı bombalar genellikle arazinin kumluk olmasından dolayı büyük bir etkisi 

olmamıştı.  

Buna göre, Kanal düşman tarafından savunuldukça ne tahribi ve ne de geçici 

olarak kapatılması mümkün değildir. Kanal ancak, düşman tarafından tedirgin 

edilmeyecek uzun süre çalışma ile ve uzun bir zamanda tahrip edilebilir. Bu ise, 
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Kanalın düşmandan tümü ile temizlenmesine bağlıdır. Kanala kum doldurmak 

yoluyla geçici olarak da kapatmak mümkün değildir. Baskın tarzındaki bir geçiş 

hareketi başarılı olsa bile yeterli değildir. Çünkü Kanaldan geçilse bile, düşman 

gemileri batı yakaya geçenleri ateş altında tutabileceklerdir. Ayrıca geçiş için 

hazırlanacak köprü tahrip edilip geri irtibat yolları da kesilecektir. Bu yüzden, 

birliklerimizin Kanalın batı kıyısında güvenle ve esaslı bir şekilde yerleşmesi, savaş 

gemilerinin ortadan kaldırılmasına bağlıdır. Bu yapılmadıkça başarı imkânı 

olmayacaktır.  Bunun için, bizim açımızdan en etkili çare çok ve kuvvetli bir ağır 

topçuya sahip olmaktır. Sağlanacak zeplinler de aynı zamanda bomba atmak 

suretiyle ağır topçunun görevini kolaylaştıracaktır. Bir deniz müfrezesinin dökeceği 

mayınlar da amaca hizmet edecektir.   

Düşmanın hava keşiflerini önlemek, Kanal gerisindeki yığınak ve 

davranışlarını öğrenmek için kesinlikle uçağa sahip olmamız gerekir. Uçakların, 

mümkünse makineli tüfek ve bomba ile donatılması gerekir. Bu birliklerimizin 

moralini de arttırır.   

Ağır topçu olduktan sonra sahra topçusu azaltılabilir. Sahra topçusunun 

hareket yeteneğinin az olmasına karşılık, koşum hayvanları çok yem yiyor ve 

bataryalar ancak piyade yardımıyla çekiliyor. Sahra topları yerine dağ topçusu 

gönderilmesi piyadeye destek ve moral bakımından yeterlidir. Makineli tüfekler ise 

daha çok sayıda olmalıdır. Tel makasları, el bombaları, aydınlatma ve işaret 

tabancaları ve mümkünse torpil atacak kovanlar sağlanmalıdır. Dinamit bir dereceye 

kadar az önemlidir. Çünkü kumda etkisi azdır. 

Tombazlar işe yaramıyor. Hem pek ağır, hem de birkaç kurşun batmaları için 

yeterlidir. Tombaz yerine en az 120 m. uzunlukta hafif köprüler veya çift duvarlı 

hafif mantar kayıklar veya ağaç sallar gibi tüfek ateşiyle hemen tahrip edilemeyecek 

ve çölde de kolay taşınabilecek araçlardan çok sayıda bulunması uygun olur.  

İkinci Kanal Harekâtı İçin Teklifler ve İstekler: Ağır topçunun 

çoğaltılması, en az 2 zeplin balonunun mutlaka Almanya’dan getirilmesi, en az 12 

uçaklık bir filonun hemen gönderilmesi ve bunlara çok sayıda bomba verilmesi, 

uçaklarda makineli tüfek bulunması, Kanala mayın koyacak bir deniz müfrezesinin 

kurulması, sal ve tombazlarla donatılmış çok iyi durumda bir istihkâm taburunun 
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hemen Kudüs’e yollanması, uçaklar için İbin’de hangarlar yapılması, zeplinler için 

de uygun bir yerde hangarlar yapılması.  

Özel Düşünceler: Kanala hücum sırasında Libya, Mısır, Sudan’da yardım 

göreceğimiz hakkındaki düşüncenin temelsiz olduğu anlaşılmıştır. Gerek Mısırlıların 

ihtilali, gerek Senusilerin ve diğerlerinin bize yardımı ancak Kanalı geçtikten sonra 

görülebilir. 

Ordunun Şimdiki Yaptıkları: Kanalın sürekli olarak hecinsüvar keşif 

kollarıyla gözetilmesi, seyyar kollarla Kanalın devamlı olarak tehdit ve tacizi (her 

seyyar kol, 2 piyade bölüğü, bir hecinsüvar bölüğü, bir makineli tüfek takımı, bir dağ 

topçu takımı, bir sıhhiye ve bir muhabere müfrezesi ve bir nakliye kolundan 

oluşmaktadır), hava keşifleri yapılması, Kanala bomba atılması ve çölün daha iyi 

tanınması için keşifler yapılması. 

İlerde Yapılacak İşler: Hazırlıkların tamamlanmasından sonra İkinci Kanal 

Seferi başlayacaktır. Hedef yine İsmailiye olmalıdır. Çünkü Mısır içinde harekât için 

ancak burada bir üs elde edilebilir. Çölde, Mısır içine götüren tek tatlı su kanalı 

İsmailiye’den geçmektedir. 

İkinci Kanal Seferi İçin En Az Kuvvet ve Harekâtın Ana Hatları: Kanala 

yapılacak sefer için en az her biri ikişer tümenden kurulu üç kolordu gerekir. Her 

kolorduda birer kuvvetli istihkâm taburu, birer çabuk ateşli ağır topçu taburu 

bulunmalıdır. Her ağır topçu taburu (bir 100 mm.lik uzun top, bir 150 mm.lik obüs, 

bir 210 mm.lik havan) üç bataryadan oluşmalıdır. En hafif çapın 150 mm. olması 

tercih edilmelidir.  

Kuvvetlerin bölüm ve ileri yürüyüşü şöyle olacaktır: 

VIII. Kolordu (iki tümenli olarak), el-Ariş-Kantara yönünde Kantara’ya,  

Mürettep Kolordu (10. ve 8. tümenler), İbin-İsmailiye yönünde İsmailiye’ye, 

Bir kolordu (ihtiyat olarak), Birihasana üzerinden İsmailiye’ye, 

Hicaz Tümeni mevcudu 9 tabura ve taburları da sefer mevcuduna çıkarılarak, 

bütün araçları ikmal edildikten sonra, Nahl’den Süveyş’e ilerleyecektir. 
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Bütün bu teşkilat için –mevcut kuvvetlere ek olarak- en az iki tümene daha 

ihtiyaç vardır. Eğer 3 tümen gönderilecek olursa daha güvenle ileri yürüyüşe 

başlanmış olur993. 

Rapor incelendiğinde Birinci Kanal Seferinden önemli ve isabetli dersler 

çıkarıldığı görülmektedir. Ancak yeni bir Kanal Seferinin yapılması için uzun bir 

hazırlık döneminin gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Bu süre içinde devlet ve IV. Ordu 

imkânları dâhilinde yapılabilecek olanlar yapılacaktı. Devletin ve Ordunun 

imkânlarını aşan konularda Almanya’dan destek alınması umuluyordu. Yeni bir 

Kanal Seferi için hazırlanan bu rapor ideal olanı ortaya koyuyordu. Fakat Türkiye, 

Almanya, İngiltere ve Sina çölü gerçekleri ile ortaya konan ideal hazırlıklar arasında 

büyük bir fark ortaya çıkacaktı. Nitekim bu bölümde ancak imkânlar el verdiği 

oranda hazırlıkların yapılabileceği, bunun da Kanal hedefine ulaşmada ne kadar 

etkide bulunabileceği görülecektir. 

3.2. Çöl Komutanlığının Kuruluşu 
5 Şubat 1915’te Kanaldan geri çekilirken karargâhı İbin olmak üzere Kolordu 

yetkisinde bir Çöl Komutanlığı kurulmasına karar verilmişti. Cemal Paşa Kanala 

karşı küçük girişimlerle İngilizlere nefes aldırmamak ve sürekli tehdit altında 

olduklarını hissettirmek, sonbaharda yapılacak ikinci bir Kanal Seferi için çölde 

hazırlıklar yapmak amacıyla bu görevi Kress’e önermiş ve o da kabul etmişti. Kress 

zor ve hoş olmayan böyle bir teklifi ret etmeyi askerî duyguları açısından uygun 

görmediğini, ayrıca reddettiği takdirde genç ve tecrübesiz bir Türk meslektaşının bu 

göreve atanmasından korktuğu için bu görevi kabul ettiğini belirtmiştir. Kress 6 

Mart’ta karargâhı ile beraber İbin’e gelerek göreve başlamıştır994. Çöl 

Komutanlığının görev alanı Hanyunus-Birüssebi-Maan hattı ile Süveyş Kanalı 

arasındaki bölgeydi. Ordu Komutanlığı 16 Şubat 1915’te Çöl Komutanlığının 

görevlerini şöyle açıklamıştı: Düşmanla teması daima muhafaza etmek, Kanaldan 

geçişi taciz etmek, mümkün olduğu kadar çok düşman kuvvetini Kanalda tutmak, 

düşmana dair yeni bilgiler sağlamak, çöl içinde Kanala karşı yeni harekât yolları 

                                                 
993 Erden, Suriye Hatıraları, s.53-58. Behçet, a.g.m., s.28-33; … Sina-Filistin Cephesi …, s.252-
263. 
994 Kressenstein, a.g.e., s.64. 
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keşfetmek, özellikle suyollarının keşfi, yan yollar bulmak ve Kanaldan geçişi 

kesmek995.   

Çölde bırakılmış olan kuvvet bir piyade alayı, hecinsüvar alayı, bir dağ topçu 

taburu, bir istihkâm, bir muhabere bölüğü, bir sıhhiye, bir fırıncı, bir kuyucu 

müfrezesiydi. Yukarıdaki görevlerin dışında, demiryolu, şose inşaatı, su tesisatı, 

muhabere hatları ve sebze bahçelerini gizlemek ve korumak da görevleri arasındaydı. 

İbin’de su yoktu. Filistin’den kuyu kazmakta ün salmış kişiler getirtilerek haftalarca 

su aranmış ama bulunamamıştı. Sadece İbin’e 1 saat mesafede bir yerde acı bir su 

bulunmuştu. Hayvanlar ve develer bu sudan içiyordu. Askerlerin içeceği su 25. km. 

uzakta Magara dağındaki Birilecme denilen tatlı bir su kuyusundan sağlanıyordu. 

Her gün bir deve kolu İbin’den oraya gidip ertesi gün dönerdi. Suyu depo etmek için 

İbin’de küçük bir havuz yapılmıştı. Fakat üstü açık olan bu havuzdaki su sıcaktan 

dolayı adeta kaynar halde bulunurdu. Bazen İngiliz uçakları İbin’i ziyaret edip taciz 

ederlerdi996. Günün birinde bir İngiliz keşif uçağı Vadi-i Ariş’teki menzil noktası 

yakınına zorunlu iniş yapmış ve oradakilerin gözlerinin önünde arızayı giderip 

uzaklaşmıştı. Kress bir aralık yolu buraya düşünce menzil komutanına niçin İngiliz 

ve uçağını yakalamadıklarını sormuş, komutan da bu konuda bir emir almadığı 

cevabını vermişti. Kress’in ısrarlı başvurusu sonucunda İstanbul 2 uçak göndermiş, 

ama ikisi de İbin’e varmadan parçalanmıştı. Bu yüzden Alman mühendis Hacker’in 

İbin’de büyük zorluklarla inşa ettiği uçak hangarı sürekli boş kalacaktı997. 

Kress İbin’e geldiğinde Birinci Kanal Seferi sırasında hasta ve yaralılarla 

dolu olarak İbin’de bırakılan seyyar hastanenin halini beğenmemişti. Çünkü 

temizliğe pek dikkat edilmediği gibi sineklerin hastaları çok rahatsız ettiklerini, buna 

rağmen yaralıların hiçbir şikâyette bulunmadığını da görmüştü. Doktor sayısı 

yeterliydi ama hastalar için ilaç ve yemek yetersizdi. Kress gerekli olan malzemenin 

gönderilmesi için talepte bulunmuşsa da bunların ulaşması bir hayli gecikmişti998. 

5 Mart 1915’te Enver Paşa İtilaf donanmasının Çanakkale boğazını 

zorladıklarını ama önemli bir zarar vermediklerini fakat çabalarına devam 

edeceklerini, bu yüzden, seyyar kolların Kanal önünde görünmesini arzu ettiğini, 
                                                 
995 … Sina-Filistin Cephesi …, s.267-269. 
996 Erden, Suriye Hatıraları, s.73-74; Kressenstein, a.g.e., s.65. 
997 Kressenstein, a.g.e., s.69. 
998 Kressenstein, a.g.e., s.65. 
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etrafa belli etmeden bir tümenin ihtiyaç halinde Çanakkale’ye gönderilmesi için hazır 

bulundurulmasını ve 15.lik obüs bataryasının cephanesiyle hemen başkente 

gönderilmesini Cemal Paşadan istemişti. Aynı tarihte Cemal Paşa şifreyle Çöl 

Komutanına hemen Kanala karşı harekete geçmesi için emir verdiğini, obüs 

bataryasının ertesi gün gönderileceğini ve 8. Tümenin hazır bekleyeceğini 

bildirmiştir999.  

10 Şubat 1915’te Cemal Paşa İbin’den Dâhiliye Nezaretine gönderdiği şifrede 

Ajans Routers’in Birinci Kanal hücumu hakkındaki tebliğini ve İngiliz basınının 

buna dair beyanatını okumayı çok merak ettiğini ve bu konuda yazılanların 

özetlerinin kendisine gönderilmesini istemişti. Dâhiliye Nezaretinden 13 Şubat’ta 

gönderilen uzun şifrede İngiliz kaynaklı haberler şöyle özetlenmişti:  

1- 4 Şubat 1915’te İngiliz askeri İsmailiye civarında düşman ile çatışmıştır. 

Kum fırtınası düşmanın ilerlemesine engel olmuştur. İngilizlerden 6 yaralı vardır.  

2- 4 Şubat 1915 tarihli resmî tebliğde Türklerin Tusum üzerinden Kanalı 

geçme girişimi çok az bir İngiliz kuvvetiyle engellenmiş ve sadece 3 yaralı 

verilmiştir. İsmailiye civarında da Türklerle temas olmuş ve Türkler ricata mecbur 

edilmiştir. Birçok Türk askeri firar ederek İngilizlere katılmıştır. Bunlar zorla 

silâhaltına alındıklarını ve kurtuldukları için memnun olduklarını ifade ediyorlar. Bu 

firarilerden bazıları Bedevilerden olup Enver Paşanın sabık yaveri Mümtaz Beyin 

komutasındaydılar.  

3- 5 Şubat 1915’te Routers’e Kahire’den bildirilmiştir: Kanala yapılan Türk 

hücumu tahmin edildiğinden daha büyük kuvvetlerle yapılmıştır. Hücuma 6 batarya 

ile 12.000 asker katılmıştır. İngilizler kısa bir zamanda bu kuvveti def ve tenkil 

etmiştir. Türkler İngiliz savunması karşısında 400 kayıp vermiştir. Ölüler arasında 

bir Alman subayı da vardır. Türk kayıplarının yaralılar dâhil 2.400 kişi olduğu 

tahmin ediliyor. İngilizlerden 19 ölü ve 93 yaralı vardır. 600 Türk askeri esir 

edilmiştir. 3 makineli tüfek ve 86 cephane yüklü deve ganimet alınmıştır.  

4- Londra resmî tebliği: Çarşamba günü şafakla beraber düşman Tusum 

mevkiine hücum etmiş ve Kanalı dubalar ve direkler vasıtasıyla geçmeye çalışmıştır. 

Düşman topçusu Tusum ve Serapyum’u bombardıman etmiş ve 222 er ve 8 subay 

                                                 
999 Erden, Suriye Hatıraları, s.74-75. 
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esir vererek geri çekilmeye mecbur olmuştur. İngiliz kayıpları 2 subay ve 13 er ölü 

ve 58 esirden ibarettir. 2 mermi isabet eden Hardinge vapurunda 10 yaralı vardır. 

Kantara yönünde ileri karakollarımız da düşmanın saldırısına uğramış ise de Türkler 

21 ölü ve 60 esir bırakarak geri çekilmiştir. İngiliz, Hintli ve Mısırlı askerlerimizin 

harekâtı pek mükemmeldi.  

5- Kanal saldırısı sona ermiştir. Araplardan başka Anadolu Türk askerinin 

tümü firar ile İngiliz memurlarına teslim olmaktadır. Türkler çok yorgun bir haldedir. 

Son saldırıda düşman ancak esir sıfatıyla Kanalın batı yakasına gelebildi. 

İsmailiye’de hiçbir yangın olmamıştır. Düşman obüslerinin hepsi Timsah gölüne 

düşmüştür1000.  

Cemal Paşa 29 Şubat’ta Talat Paşaya yazdığı şifrede, İngilizlerin yalanlarını 

tekziben gönderdiklerini galiba uygun görmediğini, oysa bölgesinin buna çok 

ihtiyacı olduğunu, bir kere daha Enver ile görüşüp birkaç tane savaş altın ve gümüş 

liyakat ve gümüş imtiyaz madalyaları ile çok miktarda Beşinci ve Dördüncü Mecidi 

Nişanları ve onlara ait açık fermanlar gönderilirse iyi olacağını, hâlâ yaralıları 

nişanla taltif edemediğini ve bunun da uygun olmadığını belirtmiştir1001. 

 Şam’da Kanal Seferinin büyük bir başarısızlıkla sonuçlandığı ve bu yüzden 

Cemal Paşanın görevden alınıp yerine von Sanders’in atanacağı yolundaki 

dedikodulardan çok rahatsız olan Cemal Paşa 25 Şubat’ta Enver Paşaya gönderdiği 

telgrafta dedikodulara dikkat çekerek, keşif taarruzunun mükemmel yapıldığına dair 

kendisinin imzasıyla adına açık bir telgraf yazmasını ve bunun bir örneğini Osmanlı 

Ajansı aracılığıyla da Suriye Vilayetine tebliğ ettirmesini, ayrıca bir madalya ile de 

Padişah tarafından ödüllendirilirse dedikoduları yalanlamanın daha etkili olacağını 

bildirmişti. Enver Paşa da 27 Şubat’ta buna olumlu bir cevap vererek kendisinin ve 

Kurmay Başkanının Padişah tarafından ödüllendirilmesi için gerekenin yapıldığını 

bildirmişti1002. 28 Şubat 1915 tarihli İrade-i Seniyye ile Cemal Paşaya “Altın 

Muharebe Liyakat Madalyası” ve Kurmay Başkanı Frankenberg’e de “Gümüş 

Muharebe İmtiyaz Madalyası” verilmişti1003. 

                                                 
1000 BOA, DH. KMS., 30/67. BOA, DH. ŞFR. , 49/270, 270-1. 
1001 BOA, DH. KMS., 30/67. 
1002 Nevzat Artunç, Ahmet Cemal Paşa (1872–1922) Askeri ve Siyasi Hayatı, Yayınlanmamış 
Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, Isparta, 2005, s.209. 
1003 BOA, İ.TAL. 16/1333.R.13. 
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12 Şubat 1915’te propaganda amaçlı olarak Sultan Mehmed Reşad Mısır’ı 

düşman işgalinden kurtarmak ve Mısırlıları özgür kılmak istediğini belirten bir 

beyanname yayınlamıştı. “Mısırlı Evlatlarıma” diye başlayan beyannamede Sultanın 

Mısırlıların çektikleri sıkıntıyı her zaman hissettiği, kurtulmaları için bu kez bir ordu 

gönderme fırsatını veren Allah’a şükrettiği ve evlatlarının kurtuluş mücadelesine 

katılacaklarından emin olduğu ifade edilmekteydi1004. Beyannamenin geç bir tarihte 

yayınlandığı düşünülebilir. Galiba sefer hazırlıklarının gizliliği açısından daha erken 

bir tarihte bu yapılamamıştı. 

İkinci bölümde Frankenberg’i İkinci Kanal Seferi için gerekli olan hazırlık ve 

ihtiyaçlar hakkında raporu sunmak üzere İstanbul’a gönderildiği belirtilmişti. 

Frankenberg oradan Almanya’ya gitmiş ve Berlin’den Alman Askerî Heyeti Başkanı 

Sanders’e Almanya’nın İkinci Kanal Seferinde kullanılmak üzere gönderilmesi 

düşünülen silah ve malzemeler hakkında bir rapor sunmuştu. Sanders de rapora 

dayanarak Harbiye Nezareti’ne 29 Şubat 1915’te bir mektup göndermişti. Mektupta, 

yapılacak olan yardım makineli tüfek bölükleri, birkaç topçu taburu, seri ateşli 

bataryaları, silahları, piyade mermileri, topçu cephanesi, köprücü trenleri, telsiz ve 

telgraf malzemeleri, sahra şimendifer malzemeleri, binek ve yük otomobilleri, 

uçakları, konserve ile şahıslar için eşyaları, miktarı sonradan tespit edilecek olan ve 

sadece bu seferde kullanılacak olan bir miktar paradan ibaret olacağı, yeni sefer 

sonbaharda yapılabilecekse de gerekli hazırlığın mümkün olduğu kadar erken 

başlanmasının uygun görüldüğü, birinci derecede dikkate alınacak konunun 

malzemelerin Mısır Seferine ayrıldığının bilinmesi, menzil hizmetiyle yol inşaatının 

seferi kolaylaştıracak hale getirilmesi gerektiği ve son olarak, Mısır Seferi 

hazırlıkları için Berlin’de bir merkez oluşturulmasının düşünüldüğü ve buradan 

yapılacak her türlü siparişin oraya bildirileceği, bu merkeze IV. Ordunun durumunu 

iyi bilen bir subayın atanmasının gerektiği ve bu iş için Frankenberg’in en uygun 

aday olduğu belirtilmekteydi1005.   

Levazım Daire Bakanlığından Genel Karargâh 12. Şube Müdür Yardımcısı 

Clemann Beye hitaben gönderilen, 29 Haziran 1915 tarihli yazıda, bir sene evvel 

ataşemiliterlik aracılığıyla Almanya’ya sipariş edilen eşyanın cinsi ve miktarları ile 
                                                 
1004 30 Kanunusani 1330 tarihli Tanin, No.2208; Tasviriefkar, No.1349; İkdam, No.6459. 
1005 Yılmaz, a.g.e., s.124. 
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ilgili listeye yer verilmekte ve henüz gelmeyen bu eşyanın geldiğinde, Mısır Seferi 

için hazırlanacağı ve bu gaye için kullanılacağı belirtilmektedir1006. Sipariş edilen 

malzemeler şunlardı:1007  

Portatif çadır teçhizatlı 100.000 adet, Portatif çadır teçhizatsız 200.000 adet, 

çeşitli numarada 100.000 adet nal ve 100.000 adet mıh, 150.000 adet takım elbise, 

200.000 adet kaput, 200.000 çift kundura, 200.000 çift çizme, 100.000 adet palaska, 

100.000 adet peksimet torbası, 6.000 adet süvari ve topçu eğer takımı, 5.000 adet 

subay eğer takımı, 100.000 kilo kösele, 150.000 adet alüminyum matara, 500.000 

kilo et konservesi ve 500.000 kilo balık konservesi.  

Sebilürreşad’ın bildirdiğine göre, Nisan 1915 başlarında İstanbul’a gelen 

Mısır milliyetçilerinden Dr. Nasır Ferid Bey ve arkadaşları Hilafet ordusu Kanalı 

geçer geçmez onlarla birlikte hareket etmek üzere gizli gönüllü alayları 

oluşturulduğunu, Mısırlı askerlerle ilişkiye geçildiğini, Hilafet ordusunun muzaffer 

olması için herkesin dua ettiğini, Mısır’daki İngiliz kuvvetinin 70.000 kişi olduğunu, 

bunun 50.000’i Kanalda ve 20.000’i Senusilerin bulunduğu Mısır’ın Batı bölgesinde 

olduğunu, İngilizlerin Kanalda esir ettikleri Osmanlı mücahitlerini sokaklarda 

gezdirmekle ahaliyi korkutmak istediklerini ama tam tersi bir sonuç yarattığını,  

esirlerin halk tarafından büyük bir izzet ve ikramla karşılaştıklarını ve herkesin 

yüksek sesle “Merhaba ey müruru Melekler” diye onları kucaklamak isteyip 

ağladıklarını ifade etmişlerdir1008.  

Mart 1915’te, Osmanlı Ordusuna mensup olup İngiliz ve Fransızlara esir 

düşenlerin isimlerinin belirlenmesi çalışmalarına başlanmış ve bu işte Amerikan 

Elçiliği aracı kılınmıştı. İngiltere ve Fransa kendi esirlerinin bildirilmesi şartıyla 

Osmanlı tekliflerini kabul etmişti1009.  

3.3. IV. Ordu Bölgesinden Başka Cephelere Kuvvet 

 Gönderilmesi  
Çanakkale Boğazına karşı İngiliz-Fransız filolarının 18 Mart’ta giriştikleri 

deniz harekâtının başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra, İtilaf Devletlerinin 

                                                 
1006 Yılmaz, a.g.e., s.128. 
1007 Yılmaz, a.g.e., s.267. 
1008 Sebilürreşad, 23 Mart 1331, C.13, S.334, s.174. 
1009 BOA, DH. EUM. 5. Şb., 10/50. 
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Çanakkale Boğazına karşı deniz ve kara kuvvetlerinin işbirliği ile ikinci bir harekâta 

girişmelerinin kesinleşmesi üzerine, IV. Ordu’dan bazı birliklerin ve ağır makineli 

tüfek bölükleriyle çabuk ateşli topçuların alınması gereği ortaya çıkmıştı. IV. Ordu 

birlikleri sadece Çanakkale’ye değil aynı zamanda Irak ve Kafkas cephesindeki 

kuvvetleri takviye için de gönderilmişti.  

IV. Ordu bölgesinden 1915 sonuna kadar şu kuvvetler ve silahlar alınmıştı.  

14 Aralık 1914–20 Ocak 1915 tarihleri arasında XII. Kolordunun 35. Tümeni 

(3 Piyade alayı, bir makineli tüfek bölüğü, 35. Topçu Alay Karargâhı, I. Topçu 

Taburu, 3. Mantelli Sahra Bataryası, 12. İstihkâm taburundan bir bölük, 35. Sıhhiye 

Bölüğü) Irak’ta kurulan VI. Ordu emrine, 

22–27 Mart 1915’te XII. Kolordunun 36. Tümeni de Kafkas cephesine III. 

Ordu emrine verilmiş, fakat çeşitli sebeplerle geciktirilen bu Tümen 26 Mayıs’ta 

verilen ikinci bir emirle Haziran 1915 başında III. Ordu emrine, 

Kanal Seferine katılmış olan 150 mm.lik çabuk ateşli obüs bataryası 26 Mart 

1915’te İstanbul’a,   

25 Nisan’da İtilaf Devletlerinin Gelibolu yarımadasına çıkarma yapmaları 

üzerine, önce 28 Nisan 1915’te 8. Tümen, hemen arkasından da XIV. Kolordu 

Karargâhı ile 10. Tümen, 2 Haziran 1915’te de VIII. Kolordunun 25. Tümen 

Boğazlar Bölgesine,  

Irak’taki kıtaların, savaştaki kadro eksikleri ile kayıplarını tamamlamak üzere 

1.500 Türk asıllı eğitim görmüş er Irak’a, 

5 Haziran 1915’te 33. Süvari Alayı Irak’a,  

9 Haziran 1915’te takviyeli 4. Hecinsüvar Alayı, 129. Piyade Alayı İkinci 

Taburu ile 130. Alay ve 138. Alayın Makineli Tüfek Bölüğünün yarısı da Irak’a,  

Aynı tarihlerde 131. Alayın II. Taburu Musul’a,  

35. Topçu Alayı Dağ Topçu Taburunun II. Dağ Bataryası, 22 Temmuz–25 

Ağustos 1915 tarihleri arasında teşkilatını tamamlayan 2. Hecinsüvar Alayı, Temmuz 

1915’ten, 2 Ağustos’a kadar eğitim görmüş, 4.000 Türk ikmal eri, 27. Topçu 

Alayının 3 bataryalı 1. Mantelli Sahra Topçu Taburu 5 Ağustos’ta mevcut 5.000 atım 

cephanesiyle Irak’a,  

10 Ağustos 1915’te 65 mm.lik 6 toplu dağ bataryası Musul’a, 
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Bundan başka, IV. Ordu emrindeki hemen bütün makineli tüfekler ile çabuk 

ateşli topçu birlikleri de Çanakkale’ye,   

1915 yılı sonunda Halep’teki Mürettep 53. Tümeni Kafkas cephesine, 3. Ordu 

emrine yollanmıştı1010.  IV. Ordunun diğer cephelere gönderdiği birlikler elbise dâhil 

bütün eksiklikleri tamamlanarak mükemmel bir şekilde hazırlanarak 

gönderilmişti1011.  

1915’te çok zor bir dönemde IV. Ordu başka yerlerdeki Osmanlı birliklerine 

takviyelerde bulunmak üzere kuvvet gönderirken, Cemal Paşa komutasındaki mevcut 

birlikler sadece 12 tabur olup elinde ne bir tek seri ateşli batarya ne de bir tek 

makineli tüfek yoktu. Türk birliği olarak Şam’da bulunan Gönüllü Mevlevi Taburu 

ve Ordu Karargâhı için Dobruca gönüllülerinden oluşturulan bir piyade bölüğü 

vardı1012.  

İngilizlerin Gelibolu’ya asker çıkarmasından sonra Kanala karşı daha büyük 

bir girişimde bulunmak için en uygun zamandı ve bu konuda Kress ile Ordu 

Komutanı Cemal Paşa aynı fikirdeydi. İngilizlerin Çanakkale’de savaşı 

sürdürebilmesi için Mısır önemli bir üstü. Kanala karşı ciddi bir tehdit oluşturmak 

İngilizlerin buna karşı önemli tedbirler almasını sağlayacaktı. Fakat bu tehdidi 

sağlayacak kuvvetler IV. Ordunun elinde yoktu. Mekke Şerifine güvenilmediği için 

Hicaz Tümeni Medine’ye gönderilmişti. Irak cephesinin nezaketinden dolayı buraya 

bazı birlikler, 8., 10. ve 25. Tümenler ile eldeki bütün seri ateşli toplar ve makineli 

tüfek bölükleri de Çanakkale’ye gönderilmişti. Ordunun elinde savaş değeri olmayan 

birlikler kalmıştı. Kress ve Ordu Komutanının Kanala karşı hareket edecek önemli 

bir Türk taburunun bırakılması teklifi de kabul görmemişti. Bu şartlar altında Kanala 

karşı bir seferden vazgeçmek gerekiyordu ve bu durum Kress ile Ordu Komutanının 

canını çok sıkıyordu1013.  

                                                 
1010 … Sina-Filistin Cephesi …, s.272- 274; Erden, … 4. Ordu Mücmel Tarihçesi, s.8. Çanakkale 
Savaşı nedeniyle IV. Ordudan İngilizce bilenlerin acilen gönderilmesi hakkında bkz. BOA, DH. 
ŞFR., 53/300. 
1011 Erden, Suriye Hatıraları, s.66-67.  
1012 Cemal Paşa, a.g.e.,  s.217;  
1013 Kressenstein, a.g.e., s.75. 



 282

Suriye ve Halep seyyar jandarması ve VI. ve VIII. Kolorduların depo 

taburları yeniden düzenlenerek 3 tümen (41., 43. ve 44. Tümenler) oluşturulduğu 

gibi, Suriye ve Filistin sahil bölgesinde “Mücahidin Teşkilatı” yapılmıştı1014. 

Aslında Suriye’deki Arap subay ve erlerinin çoğunluğunun Çanakkale’ye 

gönderilmesi bir anlamda isabetli olmuştu. Çünkü Arap milliyetçileri Arap subay ve 

erleri arasında ihtilal propagandası yapıyordu. Hatta yapılan planlara göre, bir gecede 

Türk subayları öldürüleceği, ihtilal komitesinin idareyi ele alacağı, Suriye’nin 

bağımsızlığı ve savaştan çekildiği ilan edileceği ve İtilaf devletleriyle ayrı ayrı barış 

yapılacağı haberleri alınıyordu1015.  

Ocak 1915’te Faysal babası Şerif Hüseyin’e gönderdiği bir raporda, mahalli 

şartların isyan için uygun olduğunu ama savaşın genel seyrinin istedikleri gibi iyi 

gitmediğini, Şam’da 3 bölük askerin isyan için hazır beklediğini, Halep’te 2 bölük 

askerin de isyan başladığında harekete geçmeye hazır olduklarını, Torosların 

güneyinde bir bölük asker olduğunu ve ilk isyanda Suriye’nin ele geçirileceğini, ama 

kamuoyunun isyan için hazır olmadığını, Almanya’nın kısa sürede savaşı kazanacağı 

düşüncesinin yaygın olduğunu, bununla birlikte, Müttefikler İskenderun’a kuvvet 

yığıp Suriye’yi takviye ederlerse Almanların zaferi kazanması engellenebileceği gibi 

Türklerin hemen bir barış yapacağını bildirmişti. Fakat İskenderun yerine 

Çanakkale’ye çıkarma yapılmıştı. Faysal Çanakkale’ye giderek durumu yakından 

izlemiş, ardından isyanı başlatmanın uygun olduğunu düşünerek Suriye’ye 

dönmüştü. Fakat milliyetçi bazı Arapların tutuklandığını, bazılarının gizlenmek 

zorunda kaldığını, bazılarının da idam edildiğini ve Arap birliklerinin diğer cephelere 

gönderildiğini görmüştü. Bu gelişmeler üzerine babasına bir mektup yazarak 

İngiltere hazır oluncaya ve ortam uygun hale gelinceye kadar eylemin ertelenmesini 

istemişti1016.   

Cemal Paşa ve Enver Paşa 200 kadar subayın Çanakkale’ye gönderilmesinin 

ve onların yerine diğer ordulardan ve İstanbul’dan aynı miktarda subay 

gönderilmesini kararlaştırdı. Olayı belli etmemek için 150 Arap subayı belirlendi ve 

bunlara 50 Türk subayı eklendi. 2–3 hafta içinde 4 grup halinde bunlar İstanbul’a 

                                                 
1014 Erden, Suriye Hatıraları, s.72. 
1015 Erden, Suriye Hatıraları, s.68. 
1016 T.E. Lawrence, Bilgeliğin Yedi Direği, Çev. Yusuf Kaplan, Kayseri, Rey Yay., 1991, s.47-48. 
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gönderildi. Bu subayların en tehlikelisi XII. Kolordu Kurmay Başkanı Binbaşı Yasin 

Hilmi1017 (Eski Irak Başbakanı General Yasin el-Haşimi) görülüyor ve Kolordu 

Komutanı da kendisinden şüpheleniyordu. Diğer bir şüpheli de Ordu Haber Alma 

Şubesindeki Kurmay Yüzbaşı Şamlı Mehmet Bey idi. Yasin İstanbul’a, Mehmet 

Suriye’de başka bir göreve gönderildi. Daha sonra kendilerine değişik ordularda 

önemli görevler verildi. Yine de bunlar savaşın sonuna kadar görevlerini sadakatle ve 

gerektiği gibi yapmışlardı1018.  

Sayda ve Sur çevresinde bazı Arap politikacılarının –eski Beyrut Mebusu 

Rıza Bey es-Sulh ile Abdülkerim el-Halil gibi- ihtilal hazırlıkları içinde olduğu haber 

alınmıştı. Burada bir bölük asker bile yoktu. Sadece zayıf seyyar jandarmalar vardı. 

Buradaki ihtilalciler düşman donanmasının karaya kuvvet çıkarması halinde işbirliği 

yapabilirdi. Yapılan soruşturmalar sonucu adı geçenler tutuklanıp Divan-ı harbe 

verildiler. Ağustos sonunda mahkemeleri bitmiş ve idam edilmişlerdi. Çöle kaçan el-

Müfid gazetesi sahibi Abdülgani el-Arîsi ve 2 arkadaşı çöldeki Ruvale kabilesi 

tarafından Cemal Paşaya teslim edilmişlerdi. Böylece Arap ihtilali girişimi henüz 

başlangıç aşamasında iken ezildi. Bu olaydan sonra savaş boyunca Suriye ve 

Filistin’de isyan girişimi görülmedi1019.  

 

 

                                                 
1017 Lawrence eserinde 1915 yılının Ocak ayında Irak subaylarının başı Yasin, Suriye subaylarının şefi 
Ali Rıza (Ali Rıza Rikabi Paşa) ve Abdülgani el-Arîsi’nin Şerif Hüseyin’den Suriye’de Türklere karşı 
isyanda kendilerini desteklemelerini teklif ettiklerini iddia etmiştir. Lawrence, a.g.e., s.46. El-Arisi ve 
arkadaşlarının Birinci Dünya Savaşı öncesi faaliyetleri için bkz. Doğu Araştırma Merkezi/Tehdit 
Araştırma Grubu, “Yakın Tarihimizde Arap Gizli Teşkilatları (VIII)”, Belgelerle Türk Tarihi 
Dergisi, S.32, Ekim 1987, s.73-76. Arap milliyetçilerinin faaliyetleri için bkz. Ömer O. Umar, 
Osmanlı Yönetimi ve Fransız Manda İdaresi Altında Suriye 1908-1938, Ankara, Atatürk 
Araştırma Merkezi, 2004. Cemal Paşa Birinci Kanal Seferinden önce Arap ihtilalinin önde gelenleri 
olan Abdülkerim-ül-Halil, Abdurrahman Şehbenderi, el-Müfid gazetesi sahibi Abdülgani el-Arisi, el-
Muktebes gazetesi sahibi Mehmed Kürd Ali ve diğerlerini toplayıp hükümetin görüşlerini ve savaştan 
zaferle çıkma durumunda bundan İslam aleminin kazançlı çıkacağını anlatmıştı. Toplantıya katılanlar 
bölgedeki Arapların devlete bağlı kalması için çalışacaklarına yemin etmişlerdi. Ardından şiddetle 
paraya ihtiyaçları olduğunu belirtmişler ve Cemal Paşa da bunlara oldukça önemli paralar vermişti. 
Birinci Kanal Seferinden sonra da Cemal Paşa yukarıda adı geçen Halil ve Şehbenderi’yi seferden 
dönen birliklerin moralini incelemek üzere dolgun yolluklarla ve izlettirmeden birliklere göndermişti. 
Adı geçenler 20 günden fazla süren çalışmaları sonunda Cemal Paşaya askerin moralinin çok iyi 
olduğunu bildirmişlerdi. Cemal Paşa, a.g.e., s.268-269.  
1018 Erden, Suriye Hatıraları, s.69-70. 
1019 Erden, Suriye Hatıraları, s.70-71. 
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3.4. İtalya’nın Birinci Dünya Savaşına Girmesi ve Kress’in 

 Teklifleri 
İtalya İttifak devletleri grubunda yer almasına rağmen Birinci Dünya Savaşı 

başladığı zaman tarafsızlığını ilan etmişti. Ama 23 Mayıs 1915’te İtalya, İngiltere ve 

müttefikleri yanında savaşa girmişti1020. Mayıs ayında Bedevilerden alınan haberlere 

göre, İngilizler bu günlerde, el-Ariş’e 12.000 kişilik bir kuvvetle çıkarma 

yapacaklardı. “İngilizlerin böyle bir teşebbüsü, Ordunun Kanala karşı tasarladığı ve 

yapmakta olduğu hareketleri, ne geri bırakabilir ne de bu teşebbüslerden vaz 

geçirir” diyen Ordu Komutanlığı bu habere önem vermemişti1021.  

25 Mayıs’ta, Çöl Komutanı Kress, İtalya’nın savaşa girmesi üzerine Ordu 

Komutanlığına, mevcut bütün kuvvetlerin kesin sonuç yeri olan Trakya ve Boğazlara 

alınmasını, Filistin ve Suriye’de sadece VIII. Kolordunun ve el-Ariş-Nahl hattında 

zayıf kuvvetlerin bulundurulmasını, büyük bir harekât için Arap kıtalarının moralleri 

bozuk olduğundan savaşılmamasını, Mısır demiryolu inşaatı ile Hafir’deki su işleri 

(hariç), bütün çöl faaliyetlerinin tatil edilmesini teklif etmişti1022.  

Ordu Komutanı Cemal Paşa, bu teklife azarlar mahiyette cevap vermişti. 

Cevapta, Başkomutanlık Vekâletinin, küçük seyyar kuvvetlerle Kanal harekâtının 

devamını istediği, bu nedenle, çeşitli sınıflardan kurulu küçük birliklerle harekâta 

devam etmesi, IV. Ordunun ne şekilde kullanılacağı meselesinin tamamen 

Başkomutanlığa ait bir mesele olduğu,  Başkomutanlık Vekâletinin şimdilik IV. 

Orduya Suriye ve Filistin’i savunmak, İkinci Kanal Seferi hazırlıklarını yapmak, 

Kanala karşı etkin girişimlerde bulunmak görevini verdiği, uluslararası siyasî duruma 

göre, IV. Ordunun ve Komutanının nerede kullanılması gerektiğini Başkomutanlığa 

dayatmayı temelde uygun görmediği, Uzakdoğu, Hindistan ve Avustralya’dan 

geldiği haber alınan kuvvetleri hiç olmazsa kısmen ve az bir zaman için de olsa, 

Mısır’da bağlamanın faydalı olacağına inandığı, Başkomutanlık Vekâletinin de bunu 

istediği ve kendilerinin de bu isteği yerine getireceği, İkinci Kanal Seferinin ne 

                                                 
1020 26 Nisan 1915’te İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya Londra’da gizli bir anlaşmaya vardılar. 
Böylece İtalya’nın 12 ada üzerinde 1912’den beri sürdürdüğü egemenlik iddiası İtilaf devletlerince 
kabul ediliyordu. Anlaşmadan sonra İtalya 20 Ağustos 1915’te Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti. 
Kurat, a.g.e., s.12.  
1021 … Sina-Filistin Cephesi …, s.274. 
1022 … Sina-Filistin Cephesi …, s.275. 
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zaman yapılacağının belli olmadığı, şimdiki şartların etkisiyle devam ettirilmesi 

imkânsız olmayan hazırlıkları durdurmak için bir neden bulunmadığı ve Kanaldaki 

başarıları içeren raporları beklediği ifade edilmişti1023.  

İtalya’nın savaşa girmesinden sonra, 4 Ağustos 1915’te Aydın Vilayetinden 

125, Adana Vilayetinden 45, Halep Vilayetinden 52, Kudüs Sancağından 62 olmak 

üzere toplam 284 İtalyan’ın ülke dışına çıkarılmasına karar verilmiş, İtalyanların 

kayıtsız şartsız ihracına Başkomutanlıkça da onay verilmiş ve durumu İtalya 

Hükümetine de bildirilmişti1024.   

İngiltere ve Fransa ile savaş başladıktan sonra, bu devletlere ait vatandaşlar 

ya ülke dışına çıkarılmış ya da iç kısımlara sürgün edilmişlerdi. Aynı şekilde, 

Kudüs’teki İtalyan tebaasından 15 Şubat 1916’ya kadar Osmanlı vatandaşlığını kabul 

edenlerin de iç kısımlara sürgün edilmesine karar verilmiş ancak kadın ve çocuklar 

bundan istisna tutulmuştur1025.  

Ağustos 1915’te Osmanlı Devleti ile İtalya arasında siyasi ilişkilerin 

kesilmesi üzerine, karşılıklı olarak İtalya’nın İstanbul’daki Amerika Elçiliği nezdinde 

Üçüncü Tercüman Fransuva Podesta’nın bırakılmasına, aynı şekilde Osmanlı 

Devleti’nin Roma’daki İspanya Sefareti nezdinde Hakkı Beyin bırakılması 

konusunda anlaşmaya varılmıştı. Ancak Podesta’nın Flemenk ve Romanya 

elçiliklerine sık sık uğraması ve bu elçiliklerin kuryeleri aracılığıyla Türkiye’nin 

dâhilî ve askerî durumu hakkında bilgi gönderdiği anlaşılınca Haziran 1916’da 

Dâhiliye Nezareti Polis Müdüriyeti tarafından dâhile gönderilmesi düşünülmüştü. Bu 

konuda, Hariciye Nezareti’nden alınan cevapta, Podesta hakkında alınacak böyle bir 

tedbirin Roma’daki temsilcimiz Hakkı Beye de uygulanacağını, kaldı ki Podesta’nın 

sıradan biri değil, siyasî bir memur olduğu için dâhile sürgününün doğru olmadığı, 

yapılacak doğru işin ülke dışına çıkarmak olduğu ve Hakkı Beyin İtalya hakkında 

verdiği faydalı bilgilerin göz önünde de tutulması gerektiği bildirilmişti. Bunun 

üzerine, Dâhiliye Nezareti Podesta’nın suçüstü yakalanıp ülke dışına gönderilinceye 

kadar sürgün kararının bir süre daha uygulamamasına karar vermişti1026.  

 
                                                 
1023 … Sina-Filistin Cephesi …, s.275-276. 
1024 BOA, DH. EUM. 5. Şb. 16/3. 
1025 BOA, DH. EUM. 5. Şb. 23/7. 
1026 BOA, DH. EUM. 5. Şb. 26/28. 
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3.5. İkinci Kanal Seferi İçin Yapılan Çeşitli Hazırlıklar 

3.5.1. Harita 
Çölün haritasını çıkarmak için görevlendirilen Alman Binbaşısı Ramzay 

Katya-Cefcafe-Nahl hattına kadar keşifler yapmış ve 28 Temmuz’da işi 

tamamlamıştı. Çıkardığı harita Alman Genelkurmay Matbaasında basılmak üzere 

gönderildi. Sonbaharda “Ramzay Haritası” adıyla bilinen ve birçok paftayı içeren 

1/200.000 ölçekli çöl haritası basılmış oldu1027.  

3.5.2. Karayolu 
IV. Ordu bölgesinin harekât alanı olarak kabul edilen alanda bir yandan 

mevcut yollar ıslah edilirken diğer yandan yeni yollar yapılıyordu. Islah edilen ve 

yeniden yapılan ana yol, Birüssebi-Hafir-Kuseyme-Birihasana-Birinci Habra yolu 

idi. Bu işin başında Avusturyalı mühendis Wienecke bulunuyordu1028. Bu yol 1 

Aralık 1915’te tamamlandı ve Cefcafe’ye doğru uzatılmaya başlandı. Bu yolun inşası 

için ikişer bin mevcutlu 10 amele taburu kullanılmıştı. Genellikle demiryolları 

boyunca karayolları da takviye edilmiş veya yeniden yapılmıştı. Eriha-Amman 

arasındaki 77 km.lik yol 80 günde yapıldı. 1.5 yılda yaklaşık 600 km. yol inşa ve 450 

km. yol tamir edildi1029. Yolun belirlenen tarihte bitirilmesi için inşasına 

görevlendirilen makam veya kişiye yazılan emrin sonunda Cemal Paşa şu ifadeyi 

eklerdi: “O gün otomobille yolu teftiş edeceğim. Otomobil nerede duraklarsa yolun 

inşasına memur mühendis orada gömülecektir.” Belki de bu sebepten dolayı yollar 

zamanında bitirildi ve hiçbir mühendis gömülmedi1030. 

3.5.3. Demiryolu  
İkinci Kanal Seferi hazırlıkları içinde en önemlisi Kanala doğru bir demiryolu 

inşası idi. Bu Şam’dan Güney Filistin’deki Osmanlı kuvvetlerine malzeme taşımakla 

kalmayacak, develere ve dolayısıyla deve kollarına olan ihtiyacı da önemli oranda 

azaltacaktı. Demiryolu hattına “Hicaz Demiryolu Mısır Şubesi” adı verildi. Hat 

“İstanbul-İsmailiye Demiryolu” kısaca “İ-İ” baş harfleriyle de anılmıştı. Bu işe 

                                                 
1027 Erden, Suriye Hatıraları, s.88; Artunç, a.g.e., s.128. 
1028 Kressenstein, a.g.e., s.78-79. 
1029 Erden, Suriye Hatıraları, s.90; … Sina-Filistin Cephesi …, s.670-672; Cemal Paşa, a.g.e., 
s.386-389; Erden, … 4. Ordu Mücmel Tarihçesi, s.12. 
1030 Erden, Suriye Hatıraları, s.90. 
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Hicaz demiryolu hattını inşa etmiş ve Bağdat Demiryolu inşasında çalışmakta olan 

Alman mühendis Meissner Başmühendis unvanıyla atanmıştı1031.  

Meissner 1906’da Maan’dan Akabe’ye bir hat önermişti. Belki de Kanaldan 

başka bir yararlı hat düşünüyordu. Bu hat İngilizlerin Osmanlıların hareket 

serbestliğini kısıtlama ihtimaline karşı bir alternatifti. 1913’te Osmanlıları Fransız 

baskısından kurtarmak için aynı şeyi Hayfa-Dara hattını inşa ederek yapmıştı. Ayrıca 

Akabe’den Sina içlerine ve uygun zamanda Süveyş kasabasına bir hat döşemeyi 

düşünmüştü. Sina içine bir demiryolu bölgenin Osmanlıya daha sıkı bağlanmasını 

sağlayacaktı1032. Akabe kolunun Sina’ya uzatılması düşüncesi 1906 Akabe krizinde 

önemli bir faktör olduğunu söyleyelim. İngiliz baskısının bir sonucu olarak 

Osmanlılar Meissner’in teklif ettiği hattı rafa kaldırmak zorunda kalmıştı.  

1914 sonunda (muhtemelen Eylül’de) Meissner Bağdat’ta idi. İstanbul’daki 

Alman elçisine Maan’dan Akabe’ye bir hat inşası için Filistin’e dönmeye 

hazırlandığını bildirdi. Görünüşte Birinci Dünya Savaşının 1906’daki planı için 

uygun bir ortam yarattığını düşünüyordu. Plan bu kez Sanders tarafından veto 

yedi1033. Muhtemelen o sıralarda Sanders Kanal Seferine muhalif olduğu için Sina 

demiryolu planına karşıydı. 

Hicaz demiryolunun güney Filistin ve Sina’ya yararı olmadığı açıktı. Bu 

yüzden Cemal Paşa Hicaz Demiryoluna paralel kuzeyden güneye uzanacak bir hat 

inşasına karar verdi. Cemal Paşa bu hattın İngilizlerin Mısır’daki önemli bir askerî 

üssü olan İsmailiye’den ve Süveyş Kanalından 90 km. uzaklıktaki Cefcafe’ye 

ulaştırılmasını istiyordu.  Meissner’in görevi en kısa zamanda bu hattı inşa etmek 

olacaktı. Meissner Şam’a vardıktan sonra Sina’ya doğru yeni hattı döşemek için 2 

demiryolu başı seçeneğine sahipti. Biri Hayfa idi. Ama İtilaf donanmasının tehdidi 

altında buradan güneye başlamak yararlı değildi. İkincisi Sille idi. Meissner Cemal 

Paşa ve Kress ile konuyu görüştükten sonra Sille’den başlamaya karar verdi1034.  

                                                 
1031 Erden, Suriye Hatıraları, s.88. Meissner 1862’de doğdu. 1885’te Türkiye’ye geldi. Türkçeyi 
öğrendi. 1904’te Paşa yapıldı. Millî Mücadeleden sonra İ.T.Ü.’nde demiryolu yapımı üzerine dersler 
verdi. 1940’ta İstanbul’da öldü. P.W. Pick, “Meissner Pasha and the Construction of Railways in 
Palestine and Neighboring Countries”, Ottoman Palestine 1800-1914, Leiden, E.J. Brill, 1990, p.182; 
P.W. Pick, “German Railway Constructions in the Middle East”, Germany and the Middle East 
1835-1939, Ed. J. L. Wallach, Telaviv, Israel Press Ltd., 1975, p.73. 
1032 Pick, “Meissner Pasha and …”, p.195; Pick, “German Railway …”, p.78. 
1033 Pick, “Meissner Pasha and …”, p.196; Pick, “German Railway …”, p.79-80. 
1034 Kressenstein, a.g.e., s.47; Pick, “Meissner Pasha and …”, p.204-205. 
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Hattın inşasına 19 Ocak 1915’te başlandı. Hattın genişliği 1.050 mm. idi. 

Raylar vagonlarla Hicaz hattından getiriliyordu.  Bazen de 1.300 km. uzaklıktan 

Mekke-Medine hattı için ayrılan rayları getirtti. Suriye ve Filistin’deki askerî öneme 

sahip olmayan demiryollarının sökülmesine karar verildi. Şam-Müzeyreb arasında 

101 km.lik Fransız Havran hattı, Dera-Basraskişam, Afule-Hayfa, Remle-Yafa 

hatları sökülerek ray ve traversleri yeni hattın inşasında kullanıldı1035. Rayak-Hama-

Humus-Trablusşam hattının1036 ve Yafa-Kudüs hattının Hicaz Demiryolu Şirketi 

tarafından satın alınıp Mısır Şube Hattında kullanılmasına karar verildi1037. Meissner 

Kudüs’e olan hattın gerisini şehre yiyecek maddelerinin gelişinin kesilmemesi için 

sökmeyi reddetti1038. Demiryolu yapımı 450 askerin katılımı ile başlatılmıştı. Daha 

sonra 1.500 askerden oluşan amele birliği ile 700 asker hattın inşasında yer 

alacaktı1039. 

Meissner’in en çok ihtiyaç duyduğu şey demiryolu traversi idi. Önceleri 

Bağdat Demiryolunda kullanılmayanları Filistin’e getirtti. Bunlar Şam’da dar hat için 

uygun hale getirilmek üzere kesiliyordu. Bölgedeki lokomotifleri işletmek için 

yeterli kömür yoktu. Ereğli kömür madenleri ile olan deniz ulaşımı İngiliz ve Fransız 

ablukası nedeniyle kesilmişti. Bunu üzerine lokomotif kazanlarında odun 

kullanılmasına karar verildi. Mecburen bölgedeki ormanlardan yararlanılacaktı. 

Rumkale, Birecik, Karmel ormanları için odun kesme müfrezelerinin yanında bazı 

Bedevi kabilelerinden de ücret karşılığı yararlanıldı. Demiryolundan uzak olan 

orman bölgelerine şube hatları yapıldı. Bu iş için Suriye valisi Tahsin Bey (Uzer) 

başkanlığında bir “Mahrukat Ofisi” kuruldu. Rayak istasyonundan Hürmül ormanına 

14 km., Tulkerim istasyonundan Hayfa’nın güneydoğusundaki Keferkara ormanına 

25 km., Amman istasyonundan Aluk ormanına ve Maan istasyonundan Hişe 

ormanına 38 km. hat döşendi. Lübnan kömür ocağı ile Trablusşam civarında yeni 

bulunan ocaklardan çıkarılan kömür 450 tona ulaşınca odunun yanında bir miktar 

                                                 
1035 BOA, MV, 197/77; Pick, “Meissner Pasha and …”, p.206; Dikman, “Suriye ve Lübnan 
Demiryolları”, Demiryollar Mecmuası, S.64, Haziran 1930, s.193; Erden, … 4. Ordu Mücmel 
Tarihçesi, s.12. 
1036 BOA, MV, 198/52. 
1037 BOA, MV, 198/31; Erden, Paris’ten …, s.57; Kressenstein, a.g.e., s.47; Behçet, a.g.m., s.4; 
Özyüksel, a.g.e., s.235; Pick, “Meissner Pasha and …”, p.206; Erden, Suriye Hatıraları, s.89; … 
Sina-Filistin Cephesi …, s.676. 
1038 Pick, “Meissner Pasha and …”, p.206. 
1039 Özyüksel, a.g.e., s.235. 
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kömür de kullanmak imkânı doğmuştu. Mevcut ormanların yetmeyeceği anlaşılınca 

yemiş (kayısı, zeytin, dut) ağaçlarının % 40’nın kesilmesine karar verildi. 

Lübnan’daki dut ağaçlarının da aynı oranda kesilmesi gerekiyordu. Daha sonra yemiş 

ağaçlarının oranı % 50’ye çıkarılarak dut ağaçları kesimden kurtulmuştu1040. 

Odunların verdiği enerji kömürün verdiği enerjiden %30 daha az idi. Ek 

olarak odunun neden olduğu kıvılcımlar bölgedeki tarım alanları için büyük bir 

tehlike oluşturuyordu. Bu nedenle petrol içeren ve katmanlara ayrılabilen yumuşak 

kayaların yakıt olarak kullanılmasına karar verildi. Ama yumuşak kaya tortusu 

lokomotif kazanlarını ciddi olarak tıkamaya başladı. Yoğun kullanım üzerine 

lokomotiflere zarar verildiği görüldü ve dingillerin aşırı ısınmalarına karşı yağlama 

önemli bir sorun olmaya başladı. Yangın tehlikesini önlemek için bölgede büyük 

güçlüklerle zeytinden yağ üretildi1041.  

Ekim 1915’te Sille-Birüssebi arası tamamlandı ve 30 Ekim’de büyük bir 

törenle açılışı yapıldı. Evkaf Nazırı ve Şeyhülislam Hayri Bey 159 km.lik kısmın 

kısa bir zamanda inşasından dolayı Cemal Paşayı tebrik ediyordu1042. Ağustos 1915 

itibariyle Mısır Şubesi demiryolu için harcana para 240.000 Lira civarındaydı1043 ve 

bu paranın transferinde Osmanlı Bankası aracıydı1044.  

Hat Mesudiye İstasyonuna ulaşıyor, burada hat çatallaşıyordu. Bir kol 

Nablus’a gidiyor ve orada son buluyordu. Diğer kol Tulkerim kasabasına varıyordu. 

Hat buradan güneye doğru uzanıyordu. Kıyıdan düşman donanmasının menzilinden 

ve denizden bir saldırıdan yeterince uzaktaydı. Buradan Lid’e ulaşıyordu. 

Mesudiye’den buraya yaklaşık 80 km.lik mesafe 1915 yazında tamamlandı ve inşası 

sadece birkaç ay gerekmişti. Lid’den güneye doğru döşenen demiryolu Osmanların 

güney Filistin’deki ana üssü olan Birüssebi’ye ulaşmıştı. Böylece 1 yıldan az bir 

sürede Meissner güney ve kuzey Filistin ile Suriye ile Sina Cephesi arasında 

yaşamsal öneme sahip bir ulaşım hattı döşemişti. Hatta teorik olarak, İstanbul ile 

                                                 
1040 … Sina-Filistin Cephesi …, s.673; Erden, Suriye Hatıraları, s.249-251; Pick, “German Railway 
…”, s.81. Yalman’a göre, yakıt problemi ile başa çıkmak için Ordudan 31.428 kişi tahsis etmek 
gerekiyordu. Yalman, Turkey in …, p.86. 
1041 Kressenstein, a.g.e., s.83; Gülsoy, a.g.e., s.225; Özyüksel, a.g.e., s.237; Pick, “Meissner Pasha and 
…”, p.207-208; Pick, “German Railway …”, p.81; MacMunn-Falls, a.g.e., p.85-86.  
1042 BOA, DH. ŞFR, 57/154. 
1043 BOA, DH. ŞFR, 55/264. Kress’e göre, hat 165 km. idi ve 130.000 Türk Lirasına mal olmuştu. 
Kressenstein, a.g.e., s.84. 
1044 BOA, DH. ŞFR, 58/43. 
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Sina cephesini de birbirine bağlamıştı1045. Hattın çabuk yapılmasının nedeni, inşaatın 

ilerlemesini engelleyen her türlü kanunî prosüdürün dikkate alınmaması idi. Önce 

inşaat ilerlemiş ve ardından kanunî işlemler yerine getirilmiştir. Bu işleyiş şüphesiz 

Cemal Paşanın her türlü sorumluluğu üzerine almasından kaynaklanmıştı1046.  

1 Mart 1916’da raylar Asluç’a ulaştı. Enver Paşa Filistin’e geldiği zaman 

Asluç’ta açılışa katıldı. Nisan ortalarına gelindiğinde Kress demiryolu inşaatını 

faydasız görmeye ve muhalefet etmeye başladı. Ona göre, hızlı bir şekilde yapılan 

demiryolunun doğal olarak fenni kusurları ortaya çıkmıştı. Devamlı kesintiler, imla 

kaymaları ve raydan çıkmalar nedeniyle trenler çok az süratle hareket edebiliyordu. 

Kress bunu işletme müdürü Dieckmann’a şikâyet ettiği zaman bunun işletmedeki 

güvenliğin az olmasının zorunlu bir sonucu olduğunu söylemişti. Dar hattın zaten az 

olan ulaşım kapasitesi, hattın devamı için malzeme getiren trenlerle daha da 

azalacaktı. Yeni Kanal Seferini Sina’nın kuzey rotasından yapmayı düşünen Kress’e 

göre hattın uzatılmasının hiçbir önemi yoktu. Bunun için Cemal Paşadan hattın 

devamından vazgeçilmesini ve hattın işletilen kısımlarındaki eksikliklerin 

tamamlanmasını önermişti. Kress’in mantıklı olduğunu düşündüğü bu teklif hem 

Meissner Paşanın hem de Cemal Paşanın canını çok sıkmıştı. Cemal Paşa bunu şu 

telgrafıyla dile germişti: “Her güçlük yenilmeli ve her mâni bertaraf edilmelidir. 

Çalışılacak ve ileri gidilecektir. Harp esnasında Mısır demiryolunun Kanala kadar 

inşası benim için milli bir gaye ve bir vicdan borcudur.” Cemal Paşanın Kurmay 

Başkanı da hattın inşasına muhalefet etmekten vazgeçirmek için şunu söylemişti: 

“Cemal Paşayı ve bizzat kendinizi, Sina çölünü, ilk defa olarak bir demiryoluyla 

baştanbaşa geçmek şerefinden mahrum bırakmak mı istiyorsunuz?”1047 

 Demiryolu için Ocak 1916’da harcanan para 30.000 Lira1048, Mart 1916’da 

210.000 lira idi1049. Böylece bir yıl önce gönderilen paralarla birlikte yaklaşık 

480.000 Lira harcanmıştı. 

Demiryolu 2 ay sonra da Hafir’e vardı. Döşenen hat her ne kadar dar ve tek 

hatlı ise de bu 265 km.lik hattın askerî önemi büyüktü. Günlük kapasitesi inşaat 

                                                 
1045 Pick, “Meissner Pasha and …”, p.208-209; Özyüksel, a.g.e., s.234. 
1046 Erden, Suriye Hatıraları, s.89. 
1047 Kressenstein, a.g.e., s.98-99.  
1048 BOA, DH. ŞFR,  59/257. 
1049 BOA, DH. ŞFR,  62/240. 
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malzemeleri dâhil yaklaşık 300 tondu. 1916 yılı boyunca 30.000 Türk askerinin 

Sina’da tutunmasını sağlayan tek “cankurtaran simidiydi.” Birüssebi’den Hafir’e 

kadar olan hattın uzunluğu 70 km.den fazlaydı. 1916 yazında Hafir’den Kuseyme’ye 

kadar olan 29 km.lik kısım döşendi. Bu nokta Osmanlı Sina demiryolu hattının sonu 

oldu. Hattın inşasının devam etmemesinin 2 nedeni vardı. Ağustos 1916’daki 

Romani yenilgisi; ikincisi, inşaat malzemelerinin tümüyle tükenmesiydi. Ray stokları 

tükenmişti ve Almanya’dan getirtme imkânı yoktu. Hatta 60 cm.lik bir hattın Hafir 

ve el-Ariş arasında 40 km. uzunluğunda ve 120 ton kapasitesinde bir dekovil hattı 

döşenmesine başlanmış, yarı yolda Magdaba’da ray kıtlığı nedeniyle durmuştu1050.  

Sina demiryolu tek hatlı ve dar ölçüdeydi. Uygun olmayan yakıt ve ilkel yağ 

problemleri nedeniyle sıkıntı yaşanmıştı. Demiryolu zirvesindeyken bile günlük 300 

tondan fazla olmayan yük ve sadece sınırlı asker ve hayvan taşıma kapasitesine 

sahipti. Bütün bu sınırlara rağmen İngilizler bu hattın çok sayıda Osmanlı askerini 

Kanal karşısında konuşlandıracağı konusunda hayli meşgul olmuşlardı. Oysaki 

ileride görüleceği üzere İngilizlerin ve özellikle İngiliz Genelkurmayının korkuları 

temelsizdi. Bu aşamada İngiliz askerî uzmanları yeni hattın Mısır’a karşı 

250.000’den aşağı olmayan bir Osmanlı kuvvetini yığma imkânı vereceğini tahmin 

ediyordu. Kesinlikle büyük bir yanılgı içindeydiler ama 1916 başında Meissner’in 

hattı ilerletmesi üzerine İngilizler uygun bir ulaşım aracı olmadan Sina’da önemli 

askerî operasyonları yerine getirmenin çok zor olacağına inandı. Bu yüzden Sina’nın 

Akdeniz kıyısı boyunca kendi demiryollarını inşa etmeye karar verdiler.  

İngilizlerin inşa ettiği yeni hat standart ölçüdeydi ve 1.435 mm. genişliğinde 

olup dar hattan daha büyük oranda taşıma kapasitesine sahipti. Bundan başka hattı 

çift hatlı yaparak daha fazla tren kullanma imkânına sahip oldular. Günde 2 km. yol 

inşa etmişlerdi. Bu yüzden 1916’da Sina boyunca 2 ayrı demiryolu, birbirine farklı 

yönlerden ve birbirine paralel olarak inşa ediliyordu. Osmanlı hattı Sina’nın merkez 

rotasını izleyerek kuzeyden batıya doğru, İngiliz hattı da batıdan Sina’nın 

kuzeyinden Akdeniz kıyısı boyunca ilerledi. 1916 sonunda iki demiryolu başı kabaca 

sadece 100 km. uzaklıktaydı. Meissner kaynak eksikliği nedeniyle kaynakları bol 

olan İngiliz rakibi Walter Campell’e karşı yarışı kaybetti. 1917 başında etkili bir 

                                                 
1050 Pick, “Meissner Pasha and …”, p.210; Erden, Suriye Hatıraları, s.90; Pick, “German Railway 
…”, p.82; … Sina-Filistin Cephesi …, s.676; Cemal Paşa, a.g.e., s.393-394. 
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demiryolu sayesinde İngilizlerin baskısı sonucu Osmanlılar tüm Sina yarımadasını 

terke zorlandı. 1917 baharında Cemal Paşa ve Kress’in Sina’dan çekilip Gazze-

Birüssebi hattına çekilmeye karar verdikten sonra Birüssebi’den Hafir’e kadar 

döşenen hat söküldü. Yine de geri çekiliş sürecinde vagon ve lokomotifler kurtarıldı 

ise de ray ve traverslerin İngilizlerin eline geçmesine engel olunamadı1051.  

Savaş bittikten sonra Meissner Almanya’ya gitti. Ama 1925’te Türkiye’ye 

geri döndü. Türk-Yunan savaşında zarar gören Anadolu demiryolu sisteminin tekrar 

inşasına yardım etti. Meissner’in Maan-Akabe demiryolu hayali 1975’te 

gerçekleşecekti1052.  

3.5.4. Su İşleri 
Bu konudaki çalışmalar çölde yeni su kaynaklarını bulmak ve su tesisatını 

döşemekten ibaretti. Su üssünü ve Kuseyme’den Birihasana’ya kadar olan suyolunu 

inşaya da inşaat mühendisi Schumacher görevlendirilmişti. Emrinde 2 artezyen 

takımı ve iki kuyucu bölüğü vardı1053.  

Elinde çatallı bir değnekle su bulmakla ün kazanmış bir Alman Yarbayı 

bölgeye gelmiş ve Ordu izniyle istenen noktalarda su araması için görevlendirilmişti. 

Kress de kendisine bir harita vererek askerî harekât güzergâhındaki bazı noktalarda 

su aramasını istemişti. İşini bitirince Kress’e bir liste vermişti. Listede suyun hangi 

derinlikte bulunduğu ve miktarı hakkında bilgiler mevcuttu. Fakat gösterdiği yerlerin 

hiçbirisinde yapılan kazılar sonunda su bulunamamıştı1054. Atayman’a göre Afule’ye 

gelen bu Alman’ın (İkinci bölümde adı geçen Greve idi) elindeki alet 40–50 cm 

çapında, yarım daire şeklinde ve 1 cm. kalınlığında bir pirinç çubuğu idi. İki ucunu 

iki elinin avuçları içine alıp ellerini sıkıca bedenine bitiştirdikten sonra, çubuğun 

çıkıntılı tarafı vücudunun ön tarafında, karnından ileride bulunmak üzere su aradığı 

arazi üzerinde yavaş yavaş ve yağmur yağdığı zaman suların toprak üzerinde aktığı 

yönü göz önüne alarak yürüyordu. Eğer bu sırada pirinç çubuk şiddetle sallanarak 

kollarını titretirse orada su bulunduğuna karar veriyordu. Alman yarbayı su 

uzmanından çok bir sihirbaza benzetilmişti. Burada su bulamamış ve var olan 

                                                 
1051 Pick, “Meissner Pasha and …”, p.211-212; Pick, “German Railway …”, p.82-83; Özyüksel, a.g.e., 
s.237; Murat Özyüksel, “Hicaz Demiryolu”, Türkler, C.14, Ankara, Yeni Türkiye Yay., 2002, s.477. 
1052 Pick, “German Railway …” p.84. 
1053 Erden, Suriye Hatıraları, s.92; Kressenstein, a.g.e., s.78; Stoyber, a.g.e., s.9. 
1054 Kressenstein, a.g.e., s.91. 
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kuyunun derinleştirilmesini tavsiye etmiş, ama 3–4 m. daha derinleştirildikten sonra 

kuyu kazanların üzerine çökmüştü. Alman Yarbay buradan Birüssebi’ye gitmiş orada 

da gösterdiği yerlerde su bulunamamıştı. Sonuçta kendisinin bir şarlatan olduğuna 

hükmedilmişti1055.  

Yerli kuyucu bölükleri daha fazla başarılı olmuştu. Bunlar birçok yeni kuyu 

açmış, mevcut olanları temizlemiş, genişletmiş ve derinleştirmişti. Artezyen 

takımları da iyi çalışmasına rağmen Cefcafe’de su bulmayı başaramamıştı. Suyun 

bulunduğu yerlerde suyun temiz tutulmasını, çabuk ve rahat alınmasını sağlayacak 

çalışmalar yapılmıştı. Bunlar, kuyuların içinin taş veya tuğla ile örülmesi, motorlu 

veya elle tulumba konması, suları biriktirmek için havuz ve depo yapılması idi. 

Havuzlar hem hayvanlar için çimento veya tahtadan yapılan yalaklara akıtacak hem 

de musluklarla birçok su kabını aynı anda dolduracak şekilde düzenlenmişti.  Havuz 

etrafının çamur hale gelmemesi için zemini çimentoyla kaplanıyordu. Yalaklar aynı 

anda 100 devenin su içeceği şekilde yapılmıştı. Havuzlardan başka su depolamak 

için büyük madeni tanklar da getirtilmişti. Suyun sistemli bir şekilde kontrol altına 

alınması ile içme suyu daha sağlıklı bir hale getirildi. Dağ ve vadi eteklerinde 

yağmur sularının biriktirilmesi için bentler yapıldı. Menzil noktalarındaki bazı 

havuzlar İngiliz uçaklarının hedefi haline gelip zarar görse de tekrar inşa ediliyordu.  

Sina çölünün Merkez rotasında sadece Kuseyme’de tatlı kaynak suyu vardı. 

Rivayetlere göre burası Hz. Musa’nın asasıyla su çıkardığı yerdi. Buradan çölün 

batısına doğru yaklaşık olarak 38 km. uzunluğunda çelik su boruları döşendi. Her 

500 m.de bir çeşme yapıldı. Bir çeşmeden 24 saatte 264.000 litre su akıyordu. Çölde 

su borusu döşemek için Yafa portakal bahçelerindeki su boruları alındı. Akka, Halep 

ve Şam kalelerindeki eski top gülleri Şam’daki atölyelerde eritilerek su borusu 

yapıldı. Demiryolu hattında bulunan ham demirler aynı amaç için eritildi. Yine 

demiryolu şirketinin elinde bulunan ve lazım olmayan su boruları ile şehir ve 

kasabalardaki 5 cm. çapındaki demir borular satın alınarak çöle gönderildi. Su 

borularının döşenmesinden başka Almanya’dan küçük madeni variller getirtildi. 

                                                 
1055 M.Ş. Atayman, Bir İnşaat Mühendisinin Anıları 1897–1918, İstanbul, İTÜ İnşaat Fakültesi 
Matbaası, 1984, s.55-58; Erden, Suriye Hatıraları, s.92-93. 
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Şam’da bir fıçı imalathanesi açıldı. Böylece İsmailiye yönünde neredeyse Sefer 

Kuvvetinin su meselesi çözümlenmiş gibiydi1056.   

Su hizmetleri ve yollardan başka çölde depo, ambar ve hastane gibi birçok 

bina; Birüssebi, Hafir ve Birihasana’da sebze bahçeleri, Birüssebi’de bir fidanlık ve 

park yapılmıştı1057. 

3.5.5. Deve 
Yeni sefer için 40.000 deveye ihtiyaç olacağı hesaplanmıştı. Temmuz 1915’te 

çölde kullanılan 6.500, hastanelerde 7.300 ve taahhüt edilen 12.000 deve vardı. Sefer 

başlayıncaya kadar deve kayıpları göz önünde bulundurularak 20.000 deve siparişi 

verilmişti. Almanya’dan makineli tüfekler için özel hazırlanmış deve semerleri 

getirtildi. Şam’da bir deve eğitim merkezi açıldı. Müdürü Binbaşı Fischer idi. Eğitim 

süresi 1 aydı. Deve kollarının bütün subayları burada kurs görecekti. Eski ve bozuk 

semerlerin tamiri ve yenilenmesi için Birüssebi, Hafir, Gazze, İbin ve Nahl’de birer 

semerhane kuruldu. Hasta ve yaralıları taşımak için kakule denilen ve deve üzerinde 

oturarak veya yatarak rahat gitmeye yarayan koltuklar ve yataklardan 2.000 tane 

yapıldı. 250 kişilik bir Çöl Kakule Müfrezesi kuruldu ve kakuleci yetiştirilmesine 

başlandı1058. Çeşitli deve taburları ve yüzlerce kol oluşturan 25.000 deve Sefer 

Kuvvetinin ve çöl ikmal üslerinin ihtiyaçlarını sağlamıştı. 28 Mayıs 1916’da tarihli 

kuvvet listesinde gösterilen 31.246 devenin 25.000’i çöle aitti1059.  

3.5.6. Ağır Topçunun Çölde Nakli Meselesi 
15 cm.lik ağır obüs, 10 cm.lik uzun top ve 21 cm.lik havan toplarının kum 

üzerinde çekilmesi için edinilen tecrübelerle portatif ahşap yola karar verilmişti. Top 

tekerleklerinin tabanlarına 40 cm. genişliğinde kuşak geçirilecek ve kumun üzerinde 

demiryolu gibi kalaslar döşenecekti. Kalaslar 3 m. uzunluğunda 25 cm. genişliğinde 

olacaktı. Bunları taşımak için ağır topçuya bir malzeme kolu verilecekti. Kumluk 

alanlarda kalaslar döşenecek ve toplar ilerledikçe gerideki kalaslar kaldırılıp ileriye 

taşınacaktı. Bu malzemeden 2.500 m.lik hazırlanmıştı. Ağır topçu için 1.080 manda 

                                                 
1056 Erden, Suriye Hatıraları, s.93-96; … Sina-Filistin Cephesi …, s.662-663. Harp Mecmuasında 
çölde su kuyusu açma, kuyulara tulumba koyma, su arama, su borusu döşeme ile ilgili resimler yer 
almaktadır. Harb Mecmuası, S.3, s.38-39, S.9, s.133. 
1057 Erden, Suriye Hatıraları, s.96; Erden, … 4. Ordu Mücmel Tarihçesi, s.13. 
1058 Erden, Suriye Hatıraları, s.97-98. 
1059 Erden, … 4. Ordu Mücmel Tarihçesi, s.16; Erden, Dünya, 4 Kasım 1955. 
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gerekeceği hesaplanmış ve satın alınmıştı. 2 mandaya bir bakıcı gerektiği için 540 

manda bakıcısı gerekmiş ve bakıcılardan bir bölük oluşturulmuştu1060.   

3.5.7. Çöl Menzil Tesisleri 
Gazze-Birüssebi hattından çölün Merkez, Kuzey ve Güney rotaları üzerinde 

45 menzil noktası belirlenmişti. Birüssebi, Hafir, el-Ariş, Birihasana ve Nahl gibi ana 

menzil noktalarında şu tesisler bulunacaktı: Erzak, cephane, mühimmat ve patlayıcı 

madde depoları, malzeme, eşya ve teçhizat ambarı, sıhhiye ve veteriner ecza deposu, 

insan ve hayvan hastanesi, posta ve telgraf merkezi. Diğer menzil noktalarında erzak 

ambarı, su tesisatı, bir sıhhiye ve veteriner tesisi, telgraf merkezi, hecinsüvar 

jandarma muhabere postası, hizmet ve muhafaza kıtası1061. 

3.5.8. Çöl Erzakı 
Belirlenen yeni çöl erzakına göre, bir erin haftalık iaşesi 5.600 gr. peksimet 

(günde 800 gr.) 40 gr. çay, 110 gr. şeker, 500 gr. kavurma, 140 gr. bulgur, 135 gr. 

soğan, 41 gr. tuz, 280 gr. zeytin, 40 gr. sirke, 245 gr. kuru sebze (özellikle bamya), 

920 gr. yemiş (özellikle kayısı pestili), 2.800 gr. odun olacaktı1062.  

Çöldeki bütün bu işleri yapmak için Ordu bölgesindeki Müslümanlar ile 

Hıristiyan ve Musevilerden çok sayıda amele taburu ve inşaat müfrezesi 

oluşturulmuştu. Bunların sayısı yaklaşık 30.000 kişiydi. Çöl Menzil Müfettişi 

Kurmay Albay Behçet Bey idi ve bütün bu çalışmalar onun komutası altında 

yapılmıştı1063.  

Bu işler 1.5 senelik sürede başarılmıştı. Bu süre içinde Sina çölünün belirli 

bölgeleri imar edilmişti. Dünya savaşı sırasında Fransız Le Temps gazetesinin bir 

başmakalesinde “…Türkler Sina Çölünde bir dev eser vücuda getirdiler” demişti. 

Aslında bütün bunlar sadece bir kişinin azim ve kararlılığı sayesinde olmuştu. O da 

Cemal Paşanın1064.  

Bu hazırlıklar ve saldırı tehdidi nedeniyle İngilizler Kanalın ve Mısır’ın 

güvenliği konusunda bir hayli endişelendikleri ileride görülecektir. Bu hazırlıklarla 

                                                 
1060 Erden, Suriye Hatıraları, s.98-99. 
1061 Erden, Suriye Hatıraları, s.99; Cemal Paşa, a.g.e., s.390-392.  1915 ve 1916 yılı içinde merkez 
ve tesislerin yerleri ve bazı rakamlar için bkz. … İdari Faaliyetler ve Lojistik, s.226-227 ve 341-344. 
1062 Erden, Suriye Hatıraları, s.102. 
1063 Erden, Paris’ten …, s.84; Erden, Suriye Hatıraları, s.96. 
1064 Erden, Suriye Hatıraları, s.101; İnönü, a.g.e., s.170. 
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Türklerin Kanala büyük kuvvetler yığacağını düşünen Mısır’daki İngiliz yetkililer 

sürekli Londra’dan takviye kuvvet talebinde bulunmuşlardı. Bu hazırlıkların Mısır’da 

daha çok İngiliz askerinin bulundurulmasına hizmet ettiği söylenebilir. 

Bayur’a göre, Kanala baskın ve mayın koyma girişimleri ile Sina çölünde 

yapılan bütün bu faaliyetler İngilizler yakında yeniden ve hatta daha ciddi bir saldırı 

yapılacağına inandırmak içindi. Böylece Mısır’da mümkün olduğu kadar İngiliz 

kuvvetinin tutulması sağlanacak ve başka cephelere gönderilmesi engellenmiş 

olacaktı1065.   

IV. Ordu bölgesinde para ihtiyacı bir türlü giderilememişti. Kress bunun 

nedeninin İstanbul’dan yeterli miktarda gönderilmemesinden mi yoksa gönderilen 

paranın askerî işlerle ilgisi olmayan işlere –örneğin şehirlerin imar ve 

güzelleştirilmesi, okullar ve üniversite1066 açılması, anıtlar yapılması gibi- 

harcandığını belirleyemediğini belirtir1067. Yine Cemal Paşanın gurur, şan ve şeref 

hırsıyla yönetimindeki vilayetlerin kültür seviyesini yükseltmek ve özellikle Şam, 

Beyrut, Kudüs ve Yafa şehirlerini güzelleştirmek ve mamur bir hale getirmek için 

yaptıkları işlerle sadece zamanını harcamakla kalmıyor, aynı zamanda savaş 

yönetimi için çok önemli olan para, malzeme ve işçi kaynaklarını yerinde 

kullanmamış oluyordu1068. Nitekim Erden’in verdiği bilgiler ve bununla ilgili 

yorumu da Kress’i destekler mahiyettedir. Erden’e göre, savaşı sürdürmek için 

yapılan yollar yanında savaş sırasında lüks sayılabilecek yollar da yaptırmıştı. 

Yafa’da 35 m. genişliğinde ve 800 m. uzunluğunda ve iki tarafında hurma ve 

portakal ağaçları olan bir bulvar; Şam’da 45 m. genişliğinde ve 650 m. uzunluğunda 

bir bulvar (Cemal Paşa Caddesi); Beyrut’ta mükemmel bir park, kulüp ve gazino. Bu 

işler için kullanılan mühendis, mimar, yüzlerce işçi, alet, malzeme ve para 

savunmaya harcansaydı daha iyi olurdu1069. 

                                                 
1065 Bayur, a.g.e., C.3, K.3, s.185. 
1066 Kudüs’te çok geniş programlı “Selahattin Eyyubi Medrese-i Külliyesi” açılmıştı. Cemal Paşa, 
a.g.e., s.399; Tanin, 19 Kanunusani 1330; Harp Mecmuası, S.7, Mart 1332, s.102. Enver Paşa ve 
mahiyetindekilerin Şubat 1916’da Suriye’yi teftişi sırasında Medreseyi de ziyaret etmişti. Harp 
Mecmuası, S.7, Mart 1332, s.102.   
1067 Kressenstein, a.g.e., s.79. Ziya Şakir’e göre, Cemal Paşanın emrinde 7 milyon altın liralık örtülü 
ödenek bulunuyordu. Ziya Şakir, Yakın Tarihin Üç Büyük Adamı …, s.190. 
1068 Kressenstein, a.g.e., s.46; Bayur, a.g.e., C.3, K.3, s.183. 
1069 Erden, Suriye Hatıraları, s.91-92. Cemal Paşanın bölgenin imarı hakkında faaliyetleri için bkz. 
Cemal Paşa, a.g.e., s.394-403. 
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3.6. IV. Ordu Bölgesindeki Sahillerin Savunması 
IV. Ordu bölgesindeki Silifke’den Gazze’ye kadar olan sahil yaklaşık 900 

km. idi. Düşmanın çıkarma yapması muhtemel olan bölgeler İskenderun körfezi, 

Beyrut sahili, Akka, Hayfa ve Yafa idi. İskenderun’a yapılacak bir çıkarma İstanbul 

ile Sina, Irak ve Kafkas cephelerinin ulaşımını kesebilirdi. Lübnan sahiline çıkacak 

olan İngilizler demiryolu hattını kesebilirdi. Trablusşam’a da ikinci derecede bir 

çıkarma yapabilirdi. Kanal Seferine engel olmak için Filistin’in çeşitli yerlerine 

çıkarma yapılabilirdi. Birinci derecede Akka-Hayfa, ikinci derecede Yafa ve son 

olarak Gazze düşünülebilirdi. Kanal Seferi başlamadıkça el-Ariş’e çıkarma 

beklenmiyordu. Düşmanın asıl kuvvetleri Akka ve Hayfa’ya çıkabilirdi. Yafa’ya 

çıkarma Kudüs’ü ele geçirmeye yönelik olacaktı. Gazze’ye de kuvvetler çıkararak 

yan kanadını korumayı düşünebilirdi. 1915’te IV. Ordunun 5 zayıf tümeni vardı. 

Ağır topçusu yok gibiydi. Bu halde düşmanın büyük kuvvetlerle çıkarma yapmasına 

engel olunamazdı. Sahil asıl savaş ve savunma hattı olamazdı. Asıl savunma 

mevzileri kıyıdan 4–5 km. içerde seçilmişti. Buradan kıyı topçu ateşi altında 

bulundurulacak ama düşman savaş gemilerine ateş açılmayacaktı. Sahil savunması 

için görevlendirilen kuvvetlerin görevleri şunlardı: Zayıf düşman kuvvetlerinin 

karaya çıkışını men etmek, büyük düşman kuvvetlerinin çıkarmasını güçleştirmek ve 

geciktirmek, savunma mevzilerinin sahile yakın kurulması ve bunların tehlike anında 

ancak Kolordu emriyle terk edilmesi ve seçilen en son mevzide tümenler en son 

ferdine kadar savunmada kalınması.1070.  

Düşman çıkarmasına karşı savunma amaçlı olarak tahkim edilen başlıca 

mevziler şunlardı: Mersin’in 5 km. kuzey ve kuzeydoğusu ile Tarsus ve doğusundan 

Toros geçitlerine giden yönleri kapayan çeşitli savunma mevzileri; İskenderun 

körfezinin kuzeydoğu ucundan Toprakkale yönünü kapamak üzere sahil bölgesinden 

başlayan çeşitli savunma mevzileri; İskenderun’un doğusundaki ve Bilan’daki 

mevziler; Trablusşam-Humus yönünü kapamak üzere Telkelah mevzii; Beyrut-

Rayak yönünü kapamak üzere Bekfaya-Brumana-Dirülkale-Cumhur mevzii, Aliye 

ve Sofer mevzileri; Hayfa-Afule yönünü kapamak üzere Sifaömer-Karmel ve Nasıra 

mevzileri; Yafa-Kudüs yönünü kapamak üzere Remle doğusundaki Latron mevzii ile 
                                                 
1070 … Deniz Harekatı, s.342; Erden, Suriye Hatıraları, s.111-112; Erden, … 4. Ordu Mücmel 
Tarihçesi, s.9. 
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Kudüs mevzii. Özellikle Toros geçitlerini kapayan mevzi, Toprakkale güneyindeki 

mevzi, Bilan, Telkelah, Sofer, Nasıra ve Kudüs mevzilerinde sonuna kadar direnmek 

ve gerekirse mahvolmak emri verilmişti. Diğer mevzilerde mümkün olduğu kadar 

inatla savunulacak ve ancak bir kuşatma veya yarma tehlikesi karşısında mevziler 

terk olunabilecekti1071. 

Başkomutanlık Vekâleti Ordunun bu şekilde sahil savunma planını 

beğenmemişti. Vekâlete göre, Çanakkale olayları çıkarma yapıp yerleşen düşmanın 

kovulmasının kolay olmadığını göstermişti. Düşmanı çıkarma yaparken ezmek için 

doğrudan sahilin savunması gerekliydi. Böylece kuvvetli bir düşmanın çıkarma 

yapması tümüyle engellenemese bile büyük bir kayıp verdirilebilirdi. 30 Ekim 1915 

tarihli emrinde de geçit ve boğazların savunmasından önce düşmanın karaya çıkarma 

yapmasını önlemek için tüm kuvvetlerle sahilin savunulmasını emretmişti. Oysa ki 

Başkomutanlık Vekâleti bu konuda hata yapıyordu. Çünkü tavsiye edilen yol 

Gelibolu kıyıları ve çıkarma yapılacak yerleri sınırlı olduğu ve bölgedeki kuvvetler 

yeterli olduğu için uygundu. Ama IV. Ordu bölgesindeki sahil çok uzundu ve her 

tarafını savunmak için elde yeterli kuvvet de yoktu.  Buna rağmen, el-Ariş sahiline 

(10 tane), İskenderun körfezi, Beyrut, Hayfa ve Yafa limanlarına ve kıyıdan birkaç 

km. uzaklıkta mayınlar yerleştirildi. Şubat 1916 sonunda Adana sahillerine 10,5 

cm.lik uzun gemi topları, Beyrut ve Hayfa sahillerine İstanbul’dan gönderilen 12 

cm.lik 3 batarya yerleştirildi. Kıyı gözetlemesi Türk ve Alman deniz erleriyle takviye 

edildi ve kıyıların uygun noktalarına 1 asteğmen, 1 çavuş, 1 onbaşı ve 2 erden oluşan 

küçük birlikler yerleştirildi1072.  

Akabe körfezine konan Türk mayınlarından bazıları akıntının etkisiyle açığa 

sürüklenmiş ve bazıları da su yüzüne çıkmıştı. Bunlar mayın müfrezesi tarafından 

toplanarak yeniden yerleştirilmişti. 1915 yılı içinde İtilaf Devletleri gemilerinin 

Suriye, Filistin ve Güney Anadolu sahillerini bombalama faaliyetleri karşısında 

İstanbul bir Alman denizaltısı istemişti. Bu istek üzerine Aralık 1915 sonunda Alman 

U-38 denizaltısı Yafa ve Beyrut’a gelmişti1073.  

                                                 
1071 Erden, … 4. Ordu Mücmel Tarihçesi, s.10-11. 
1072 Erden, Suriye Hatıraları, s.113-114. 
1073 … Deniz Harekâtı, s.297-298. 
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IV. Ordu Komutanlığı 1916 başlarında Suriye kıyıları için 5.000, İskenderun 

körfezinin Toprakkale kıyıları için 100 ve ayrıca 500 nehir mayını istemişti. 

Başkomutanlık Vekâleti 14 Şubat’ta 10 nehir mayını ile 32 Rus mayını ve 15 

Şubat’ta da bir mayın müfrezesi göndermiş ve diğer mayınların da Almanya’dan 

geldikten sonra gönderileceğini bildirmişti1074. 

İtilaf donanmasının iki sefer arası dönemde ve sonrasında bölgedeki bazı 

faaliyetleri şunlardı: 6 Şubat 1915’te İngiliz kruvazörü Filomal İskenderun sahilinde 

karaya bir müfreze çıkarmıştı. 80 kadar Türk tarafından tutulduğu tahmin edilen bir 

siperden müfreze üzerine açılan ateş sonucu İngilizlerden 6’sı hafif 3’ü ağır 

yaralanmıştı. Bunun üzerine kruvazör körfeze girerek menzili dâhilindeki Türk 

siperlerine 4,7’lik mermiler yağdırdı. Türk kayıplarının 5 civarında olduğu tahmin 

ediliyordu1075. 13 Şubat 1915’te Rus Askold ve bir İngiliz gemisi el-Ariş’e 70 bomba 

yağdırmış ve birkaç bina zarar görmüştü. Yine 16 Nisan’da St. Louis adlı savaş 

gemisi el-Ariş’i bombalamış, Türk topçusunun menziline girince karşılık verilmiş, 

bir mermi isabet alarak menzil dışına çıkan gemi top ateşine devam etmişti. 

Aralıklarla süren çatışmada düşman savaş gemisi 300’e yakın mermi göndermişti. 

Mayıs başında aynı gemi Gazze civarındaki Türk siperlerini bombalamış ve 50 kadar 

ölü ve bir o kadar yaralıya sebep olmuştu1076. 29 Nisan’da D’Antare Casto kruvazörü 

Tarsus’ta bazı siperleri bombalarken bir Fransız deniz uçağı da istasyon üzerine 

bomba bırakmıştı. Cephane yüklü vagonun patlamasıyla diğer vagonlar da hasar 

görmüştü1077. 10 Mayıs’ta Jeanne d’Arc kruvazörü el-Ariş’te Türk mevzilerini 

bombalamıştı. 1915 Ramazan ayında (Temmuz) Fransız Destura kruvazörü 

İskenderun limanında gözüktü. Kruvazör komutanı liman komutanına gönderdiği 

ültimatomda Alman konsolosluğunda dalgalanan bayrağı kast ederek “barbarlık 

bandırası”nın indirilmesini talep etti. Bir cevap alamayınca konsolosluğun ya 

tahliyesini ya da bayrağın indirilmesi için süre verdi. Süre bitince ateş açıldı ve 

konsolosluk tahrip edildi. Olayda 3 Türk askeri de yaralandı1078.   

                                                 
1074 … Deniz Harekâtı, s.342. 
1075 Mısır Seferi, s.21.  
1076 … Sina-Filistin Cephesi …, s.318-319; Mısır Seferi, s.21-22. 
1077 Mısır Seferi, s.22. 
1078 Mısır Seferi, s.22-23. 
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24 Ağustos 1915’te Jeanne d’Arc gemisi Visamirali Darniç imzasıyla Yafa 

kaymakamlığına gönderilen mektupta 25 Ağustos 1915 öğleden itibaren 

Marmaris’ten Gazze’ye kadar bütün Akdeniz sahilinde deniz ablukası ilan edildiğini 

bildirmişti1079. Bundan başka, 3 gün içinde tarafsız gemilerin limanları terk etmeye 

zorunlu olduklarını ve ablukayı delmeye çalışacak gemilere sert karşılık verileceği 

bildirilmişti. 8/9 Ocak 1916 gecesi Beyrut sahiline yaklaşan bir savaş gemisi mayın 

dökmüş ama ertesi gün dökülen mayınlar su yüzüne çıkmış ve toplanmıştı1080. 18 

Mayıs 1916’da bir düşman savaş gemisi el-Ariş’e gelerek önceden döşenmiş olan 

mayınlardan 6 tanesini patlatmıştı1081. 8 Ağustos 1916’da Fransız Amirali Aspiç 

Cemal Paşaya bir mektup göndererek, Müttefik gemilerinden birinin ortası kırmızı 

bir bayrakla sahilde görünmesi halinde bunun şehrin bombalanacağını ve 

istihkâmların boşaltılması konusunda bir uyarı anlamına geldiğini bildiriyordu1082.   

3.7. Kanal Seferi Hazırlıklarının Ertelenmesi 
8 Temmuz 1915’te Enver Paşa içinde bulundukları malî sıkıntı hakkında 

Alman Genelkurmayına şunları bildirmişti: “Türkiye kanının son damlasına kadar 

ittifaka sadık kalacaktır. Son mermisine kadar Almanya ve Avusturya’nın yanında 

mücadele etmeye devam edecektir. Fakat Kanalı da kapsayan askerî harekâtlardan 

önce Hükümetimiz Türk halkının bunların malî yükünü kaldırabileceğini 

göstermelidir. Kabine birleşmiş olarak inanır ki, Bağdat Demiryolu Şirketi’nce 

istenen ekonomik yük ülkeye bindirilmemelidir. Askerî hedeflerin masrafları 20 

milyon Mark tutacaktır. Kanal Seferinin askerî ve politik önemi göz önünde 

bulundurulursa, Sizden Amanos ve Toros dağlarındaki ulaşımın iyileştirilmesinden 

doğacak masrafların yarısını Almanya’nın üstüne alması için sorun hakkında 

yetkililer üzerinde nüfuzunuzu kullanmanızı istiyorum.”1083  

Başkomutanlık Vekâletinin 19 Temmuz 1915’te Mısır Seferi için gereken 

asker ve hayvan sayısının bildirilmesini istemesi üzerine verilen cevapta, IV. Ordu 

çölde savaşçı olmayan kuvvet dâhil yaklaşık 100.000 insan ve 50.000 hayvan, 

                                                 
1079 BOA, DH. EUM. 4. Şb. 3/31. 
1080 Erden, Suriye Hatıraları, s.129; … Deniz Harekâtı, s.298; … Sina-Filistin Cephesi …, s.321. 
1081 … Deniz Harekâtı, s.342. 
1082 Erden, Suriye Hatıraları, s.129. 
1083 Jackh, a.g.e., p.141. 
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Adana, Suriye ve Filistin’de savaşçı olmayan kuvvet dâhil 100.000 insan ve 20.000 

hayvan olduğu bildirilmişti1084.  

Başkomutanlık Vekâleti, 14/15 Haziran 1915 tarihli şifresiyle, İkinci Kanal 

Seferinde gerekli desteği sağlayabilmek için Ordunun düşüncelerini açıklamasını 

istemişti. Ordu Komutanlığı Kanal Seferi projesi için gerekli kuvvet, silah ve 

malzeme hakkındaki raporunu 21 Temmuz 1915’te tamamlayıp göndermişti.  

Raporda özetle, IV. Ordu Komutanlığının harekâta ayırdığı kuvvet, 57 tabur 

piyade, 20 makineli tüfek bölüğü, 8 süvari veya hecinsüvar bölüğü ve 31 (23 hafif, 8 

ağır) batarya ve 4 bomba bölüğü idi. Bu birliklerin hepsinin Türk ve bütün silah ve 

donanımlarının mükemmel ve nakil araçlarının da tam olarak verilmesi istenmişti. 

Bütün bu kuvvet savaşçı olmayanlarla beraber 100.000 kişiydi. Sağ Kolda 2 tümenli 

bir kolordu, Merkez Kolda 3 tümenli bir kolordu ve Sol Kolda 3 tümen olup tüm 

kuvvet toplam olarak 8 tümendi.  

Bundan başka, Suriye ve Filistin için savunma kuvveti olarak 3 tümen, Ordu 

genel ihtiyatı olarak da bir tümen isteniyordu. Ayrıca, büyük çapta menzil görevleri 

ve lojistik destek hizmetleri düzenleniyor, özellikle 40.000 deveye ihtiyaç olduğu 

belirtiliyordu. 

Raporda ayrıca Halep’ten Kanala kadar kademeli olarak su, cephane, yiyecek, 

akaryakıt stoklanması düşünülüyordu. Ayrıca, kuvvetli ağır topçu, köprücü 

birlikleriyle beraber önemli istihkâm birlikleri ve uçak, pilot, gözcü yanında sağlık ve 

veteriner elemanları ve her çeşit savaş malzemesi isteniyordu. Ordu Komutanı 

rapordaki bütün istekler yerine getirildiği takdirde İkinci Kanal Seferinin başarıya 

ulaşacağına kesinlikle inanıyordu.  

Raporun üst yazısında Ordu Komutanı, seferin süresi ve iklim şartları göz 

önünde bulundurularak tüm Sefer Kuvvetinin 14 Ocak 1916’dan evvel toplanması 

gerektiğini, Sefer Kuvvetinin geniş hatla 400 tren ve dar hatla 800 tren edeceğini, 

nakliyatın da geniş hatla 2 ay dar hatla 4 ay süreceğini, çok sayıdaki deve kollarının 

karadan gönderileceğini, demiryolu nakliyatı için gereken yaklaşık 100.000 ton 

odunun sağlanması için geniş tedbirler alındığını, Sefer Kuvvetinin demiryolu ile 

                                                 
1084 Erden, Suriye Hatıraları, s.145. 
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nakliyatına 14 Kasım 1915’te başlanması gerektiğini ve nakliyata başlanmadan 1 ay 

önce erzak nakliyatına başlanacağını belirtmekteydi1085.  

Raporda Kanal önünde duracak kuvvetin ve hayvanlarının erzak miktarı, 

taşınması gereken günlük erzak ve Kanal ile ambarlar arasında çalışacak kollar ve 

taşıyacakları erzak miktarı şöyle belirlenmişti: 

1- Kanal önünde iaşe edilecek kuvvet  İnsan      At    Deve 

Sağ Kanat Kuvvetleri    14.622     425   1.571 

Merkez Kuvvetleri    26.450  2.409 10.806 

Sol Kanat Kuvvetleri    10.686     352   1.475 

İhtiyat ve Yan Kademe Kolordusu  20.705     534   5.055 

Genel Toplam:    72.463  3.720 18.907 

2- Bu kuvvet için günlük taşınması gerekli erzak: kg. olarak 

İnsan için At için  Deve için Günlük Yiyecek Toplam 

72.463     + 24.195     + 69.225         +   165.883 kg. 

3- Kanal ile ambar arasında işleyecek kollar ve taşıyacakları erzak:  

Bütün erzak deve toplamı      17.620 

Erzak develerinin her menzil bölgesinde iaşesini sağlayan deve   3.319 

Cephane Taburları Develeri        4.925 

Her menzil bölgesinde bunların iaşesi için lazım olan deve    1.047 

Her menzil bölgesinde erzak ve cephane taburlarının iaşelerini  

sağlamak için gerekli deve toplamı       4.366 

Kanal önünde erzak götürecek deve sayısı    13.270 

Erzak ve cephane taşıyacak develerin genel toplamı  44.547 

Bunların taşıyacağı erzak toplamı (kilo)          1.990.524    

Konak:  Gidiş ve Dönüş İstirahat Toplam 

   10 gün  2 gün  12 gün 

Cepheye gelecek günlük erzak (kilo)  165.883 olarak hesaplanmıştı1086. 

Rapor gerçeklere dayanmıyordu ve imkânsızı istemek gibi bir şeydi. Çünkü 

raporun yazıldığı tarihte Çanakkale savaşları bütün şiddetiyle devam ediyordu ve ne 

zaman sona ereceği belli değildi. Osmanlı Ordusunun büyük bir kısmı bu cephede 

                                                 
1085 … Sina-Filistin Cephesi …, s.293-294 ve 715-722; Erden, Suriye Hatıraları, s.146-151. 
1086 … Sina-Filistin Cephesi …, s.722-723. 
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meşgul idi. Almanya ile Türkiye arasındaki kara ve demiryolu hâlâ kesintiye 

maruzdu. Kanal Seferi için özellikle Almanya’dan talep edilenler Çanakkale 

cephesinin kapanması ile mümkün olabilecekti1087.  

Nitekim 11 Ağustos 1915’te Başkomutanlık Vekâletinden gelen cevapta, 

ülkenin içinde bulunduğu askerî, siyasî ve ekonomik durum nedeniyle yeni sefer 

hazırlıklarının zamanında tamamlanamayacağı ve bu yüzden girişimin ertelenmesi 

gerektiği, Kanala karşı taciz eylemlerine devam edilmesi, Kanala karşı hazırlıkların 1 

Ekim 1916’da tamamlanması, hazırlıklar yapılırken gerçekçi olunması, malî yönden 

halka ve hükümete yük olacak her türlü girişimden uzak durulması tavsiye 

edilmişti1088.   

IV. Ordu Komutanı 13 Ağustos 1915’te, alınan cevaptan dolayı büyük bir 

hayal kırıklığına uğradığını, Kanal Seferinin ertelenmesinin tümüyle terk edilmesi 

anlamına geldiğini, ülkenin içinde bulunduğu siyasal ve askerî durumun buna neden 

olduğu konusundaki görüşe katılmadığını, durum hakkında düşüncelerini iyice 

açıklamak ve ispatlamak üzere Kress’i İstanbul’a göndermeye karar verdiğini 

bildirmiştir. Aynı tarihte Başkomutanlık Vekâletinden Albay Kress’in İstanbul’a 

gönderilmesini isteyen cevap üzerine, Kress Ordunun 17 Ağustos 1915 tarihli 

yazısıyla birlikte İstanbul’a gönderildi. Bu yazıda Ordu Komutanı, seferden 

vazgeçilmesi düşüncesi için henüz erken olduğunu, savaşın genel seyri içinde sefer 

için imkânın doğabileceğini, Şubat 1916 başına kadar geri bırakılmasının mümkün 

olduğunu, sefer için hazırlanan birliklerin ileride heyecanının kaybolacağını, çöldeki 

Bedevilerin İngilizlere meyledebileceğini, şimdiye kadar yapılmış olan hazırlıkların 

bir kısmının gelecek yıla kadar harap olacağını ve yeniden yapmak gerekeceğini, 

deve satın alınmasının ertelenmesinin de seferin geri bırakıldığı düşüncesini 

yayacağını, bunu da en önce İngilizlerin haber alacağını, bu nedenle, sözleşmeler 

gereğince deve satın alınmasına, çaresiz devam olunacağını, her ay yaklaşık % 10 

oranında deve kaybı olduğunu ve bunun her ay telafi edilmesi gerektiğini, Ordu 

tarafından yapılan inşaatların yavaşlatılması da Kanal Seferinin ertelendiği 

düşüncesini yayacağını, bunu haber alan İngilizlerin Mısır’da bulunan kuvvetlerin 

                                                 
1087 Erden, Suriye Hatıraları, s.151-152. 
1088 … Sina-Filistin Cephesi …, s.295; Erden’e göre bu cevap mantığın ve sağduyunun bir ifadesiydi. 
Erden, Suriye Hatıraları, s.153-154. 
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büyük kısmını başka cephelere kaydıracaklarını, hazırlıklar yavaşlatılırsa bir gün 

Kanalı ele geçirme fırsatı çıktığında bunu kaçırmış olacaklarını, bunun da büyük bir 

siyasî hata olacağını, sonuç olarak, satın alma işlemleri için en geç 28 Ağustos 

tarihine kadar 100.000 liranın gönderilmesini, hazırlıklar için istediği yarım milyon 

liradan kalanının da Aralık ayına kadar taksitle gönderilmesini, eğer Kasım 1915 

başına kadar Çanakkale Harekâtı bitmez ve Almanya ile Türkiye arasında bir yol 

açılmazsa ancak o zaman Kanal Seferinin ertelenmesine razı olacağını 

belirtmiştir1089.  

Kress İstanbul’da Enver Paşa ile görüşmüş ve Enver Paşa IV. Ordunun plan 

ve tekliflerine büyük oranda katıldığını, gerekli olan araçların ve sonradan ihtiyaç 

duyulan birliklerin verileceğini bildirmişti. Ardından Kress, Enver Paşadan Alman 

Genelkurmay Karargâhına giderek hem bilgi vermesi1090 hem de Türkiye’nin sefer 

için 150.000 kişi hazırlamasına karşılık bazı taleplerde bulunması emrini almıştı. Bu 

taleplerden bazıları şunlardı: 21 cm.lik 8 havan, 15 cm.lik 12 obüs, 250 km.lik 

dekovil malzemesi ve bunun için gerekli demiryolu personeli, 100 makineli tüfek, 6 

hafif telsiz telgraf istasyonu, 9 uçaklı bir müfreze, 4 uçaksavar takımı, 3 seyyar 

hastane, çok sayıda konserve, Kanal Seferi için 1 Şubat’a kadar borç yerine yardım 

olarak 25 milyon Mark ve bu tarihten itibaren her ay 5 milyon Mark ve her biri 3 

bölükten oluşan 2 taburlu bir istihkâm alayı1091.   

Kress Almanya’da uzun Türk taleplerini sunmasına karşılık Falkenhayn tam 

teşkilatlı Alman birliklerinin gönderilmesine karşı çıkmış, buna karşılık Kress de 

ancak bir uçak müfrezesi, 8 makineli tüfek bölüğü, 15 cm.lik 4 toplu obüs bataryası, 

2 toplu 10 cm.lik bir top bataryası, 4 uçak savunma takımı, 2 piyade havan bölüğü, 

bir muhabere takımı ve çeşitli kamyon kollarıyla 2 seyyar hastaneye gerekli olan 

malzeme ve elemanların verileceği sözünü alabilmişti. Avusturya da dörder toplu 2 

dağ obüs bataryası vermeye hazır olduğunu bildirmişti. Kress cepheye dönüşünde dar 

hatlı bir trenle Amanos tünelinden geçtiği zaman bir hayli memnun olmuştu1092.  

                                                 
1089 … Sina-Filistin Cephesi …, s.296-297; Erden, Suriye Hatıraları, s.154-155. 
1090 Kressenstein, a.g.e., s.83. Erden’e göre, “büyücü Kress” Enver Paşayı Ağustos 1914’te Goben ve 
Breslav’ın Çanakkale boğazından içeriye alınması için nasıl kandırmışsa şimdi de kandırmıştı. Erden, 
Suriye Hatıraları, s.156. 
1091 Erden, Suriye Hatıraları, s.156-161. 
1092 Kressenstein, a.g.e., s.84. Görgülü, a.g.e., s.132-133.  
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Bu kuvvete Birinci Paşa Kolu kod adı verildi1093. Bunun yanında İkinci Kanal 

Seferine “Paşa” kodu verildi. Daha sonraki resmî yazışmalarda ondan “Paşa 

teşebbüsü” olarak bahsedilecekti1094. Ancak bu kuvvetin naklinde geç kalınmıştı. 

Diğer yandan kapasitesi yetersiz olan Türk demiryolları da Doğu cephesinin Rusların 

ilerlemesine karşı takviyesi ile uğraşıyordu. Biraz da bu yüzden Paşa Kolunun nakli 

Temmuz 1916 ortasına kadar devam etti. İkinci Kanal Seferinin baharda değil de 

1916 yazının en sıcak günlerinde yapılmasının başlıca sebebi buydu1095. Hatta en son 

Alman birliğinin gelmesi bile beklenmedi. Çünkü beklemelerin sonu bitmiyordu1096. 

Avusturya’dan obüs bataryası istenmesi meselesinin çok önce başladığı 1916 

başına kadar çözüme ulaşmadığı anlaşılıyor. Sebebi de Avusturya-Macaristan 

İmparatorunun karar vermesini geciktiren Sanders ile Avusturya Büyükelçisi M. 

Pallavici’nin Kanal Seferine karşı olduğunu bildiren raporuydu. Elçi uzak bir 

coğrafyada ve çöl şartlarında Avusturya birliklerinin savaşmasına karşı idi. Ama 

Avusturya-Macaristan Askerî Ataşesi Pomiankowiski obüs bataryası ve bunu 

kullanacak birliklerin gönderilmesiyle ülkesinin siyasî ve ekonomik açıdan büyük 

yararlar sağlayacağını düşünmüştü. Avusturya 26 Ocak 1916’da bataryaların Filistin 

ve Irak’ta kullanılmasına izin vermişti. Nisan ayında Pomiankowiski hâlâ ikna 

olmamış olan İmparatoruna yukarıdaki görüşünü anlatarak endişelerini gidermeye 

çalışmıştı1097. Binbaşı Marno komutasındaki 10 cm.lik 2 Avusturya obüs bataryası ve 

birlikleri Mart sonunda İstanbul’a gelmiş, Kafkas cephesine demiryolu nakliyatının 

yoğun bir şekilde meşgul edilmesinden dolayı 2,5 ay İstanbul’da beklemek zorunda 

kalmış ve ancak Mayıs sonunda İstanbul’dan sevk edilebilmiş ve Temmuz başlarında 

Filistin’e varabilmişti1098. 

Anlaşıldığı kadarıyla Almanlar büyük bir İkinci Kanal Seferinin başarılı 

olacağına inanmamıştı. Yine de bölgede bazı faaliyetlerde bulunulsun diye bazı 

                                                 
1093 Görgülü, a.g.e., s.132-133; Erden, Suriye Hatıraları, s.175. 
1094 Erden, Dünya, 13 Ekim 1916. 
1095 Fahri Belen, Birinci Cihan Harbinde Türk Harbi, 1916 Yılı Hareketleri, Ankara, Genelkurmay 
Basımevi, 1965, s.204. Bundan sonra Belen, … 1916 Yılı Hareketleri olarak gösterilecektir. Sanders, 
a.g.e., s.166; Erden, … 4. Ordu Mücmel Tarihçesi, s.16; Pomiankowiski, a.g.e., s.174. 
1096 Sanders, a.g.e., s.167. Avusturya kuvveti hariç Alman kuvveti 140 subay ve 1.500 erden 
oluşuyordu. Wallach, a.g.e., s.177.  
1097 Pomiankowiski, a.g.e., s.223-224. 
1098 Pomiankowiski, a.g.e., s.230. 
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küçük yardımlarda bulunmayı kabul etmişlerdi1099. Falkenhayn hatıralarında Kanala 

yeni bir saldırının başarısı konusunda çok az ümit olduğunu, 1915 sonunda 

İngilizlerin asıl kuvvetlerini Irak’a yönlendirdiklerinden yeni bir Kanal Seferinin 

ancak gerek Selanik ve gerekse Irak’taki kuvvetlerinin bir kısmını üzerine 

çekebileceğini belirtmiştir1100. Yine 25 Aralık 1915’te Alman İmparatoruna sunduğu 

raporunda İngiltere’nin denizlerde değil karada mağlup edilmesi gerektiğini, Selanik, 

Kanal ve Irak’ta İngilizlere karşı bir başarı sağlanırsa dünyadaki İngiliz prestijinin 

sarsılacağını ve bunun aksine doğuda bir başarısızlığın kendi müttefiklerinin gözünde 

prestijinin çok sarsılacağını, bu nedenle Büyük İskender gibi Doğuda saldırılara 

girişmenin kesin sonucu vermeyeceğini, müttefiklerinin gücünün buna uygun 

olmadığını ve ulaşım konusundaki eksiklikler yüzünden kendilerinin de herhangi bir 

seferi doğrudan sevk ve idare edemeyeceklerini vurgulamıştı1101. Görüldüğü üzere 

Aralık 1915’te Almanlar ciddi bir Kanal Seferi yerine sınırlı amaçlı hareketlere 

razıydı ve bu İkinci Kanal Seferinde açıkça ortaya çıkacaktı.  

Golç Paşa Nisan 1915’te iyi bir şekilde hazırlanmayan ve baskın tarzında 

yapılması düşünülen ilk Kanal Seferinde büyük bir başarı beklememişti. İkinci 

Seferin gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra yapılması düşüncesini korumaya devam 

etti. Ancak daha sonra Alman Genelkurmayının büyük önem verdiği İkinci Sefere 

pek sıcak bakmamaya başladı. Her halde üstün bir donanma ile birlikte ortak hareket 

edilmeden bunun başarısız olacağına inanıyordu1102. Bir süre sonra bu fikrinden de 

vazgeçmişti. 31 Temmuz 1915’te General Falkenhayn’e yazdığı mektupta, Kanalın 

savunmasının kolay olduğunu, buradaki İngiliz varlığının İngiltere’yi etkisiz kılmaya 

ve tehdit etmeye yetmeyeceğini, asıl önemli olanın İngiltere’yi Hindistan’da tehdit 

etmek gerektiğini söylemişti. Dolayısıyla tehdidin Kanal yerine Hindistan’a 

kaydırılması gerektiğine inanıyordu. İngiltere ancak bu yolla dize getirilebilirdi1103.  

Ağustos 1915’te Irak’taki askerî durumun kötüleşmesi üzerine Enver Paşa 

Irak’ın askerî ve idarî yönetimini üzerine almasını Cemal Paşadan rica etmişti. 

Cemal Paşa Suriye ve Filistin’in nazik bir durumda olduğunu ve eğer bölgeyi terk 

                                                 
1099 Bayur, a.g.e., C.3, K.III, s.192. 
1100 Falkenhein, a.g.e., s.141. 
1101 Bayur, a.g.e., C.3, K.III, s.194. 
1102 Golç Paşanın Hatıratı, s.25. 
1103 Golç Paşanın Hatıratı, s.30. 
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ederse durumun daha da kötüleşeceğini, yine de ısrar edilirse Bağdat’a hareket 

etmeye hazır olduğunu bildirmişti. Enver Paşa daha sonra Cemal Paşa yerine Alman 

Mareşali Goltz Paşayı Bağdat’a göndermiştir1104. 

Kasım 1915’te Cemal Paşa ve Kress bölgede Ermeni tehcirinin yarattığı 

olumsuz sonuçları ve özellikle Toros ve Amanos’taki tünel inşaatlarının durmuş 

olmasından dolayı konuyu İstanbul’da görüşmek üzere yola çıkmışlardı. Ama 12 

Kasım’da Pozantı’ya gelindiğinde Enver Paşanın İstanbul’a gelinmemesini sudan 

bahanelerle anlatan bir telgrafı alınmıştı. Tabii Cemal Paşa bu telgrafa çok 

sinirlenmişti. Pozantı’ya kadar gelinmişken buradaki menzil teşkilatı ve Mersin ile 

Toprakkale’de düşman çıkarmasına karşı mevziler teftiş edildi. Menzil teşkilatı ve 

kıtaların teçhizat ve eğitiminin berbat bir halde olduğu görüldü1105. Birinci bölümde 

Cemal Paşanın İstanbul’dan uzaklaştırılması konusuna değinilmişti. Enver Paşanın 

telgrafı muhtemelen onu Başkentten uzak tutma niyetinde olduğu ve Cemal Paşanın 

İstanbul’a geldiğinde tekrar Suriye’ye dönmeyeceğinden endişe ettiği şeklinde 

yorumlanabilir. Ama aşağıda görüleceği üzere, 2 hafta gibi kısa bir zamanda Cemal 

Paşa gelişen şartlar karşısında İstanbul’a davet edilecektir ve Başkentte 

görüşmelerini tamamlayıp Suriye’ye geri dönecektir. 

Kasım ortasında Enver Paşa ve Falkenhayn’ın Orsova’da1106 görüşmelerinin 

ardından 29 Kasım’da Enver Paşa IV. Ordu komutanı ve Kress’i İstanbul’a davet 

etmişti. 5 Aralık 1915’teki görüşmede Enver Paşa Alman Genelkurmayının da onayı 

ile Kanaldan geçişin topçu ateşiyle sürekli kesilmesi için hemen bir harekât 

yapılmasını istemişti. Bu harekâtı yapmak için “Birinci Kuvve-i Seferiye” adıyla 

takviyeli bir tümen verilecekti. Birinci Kuvve-i Seferiye 3. Piyade Tümeni ile 

Almanya’dan gönderilecek olan 8 makineli tüfek bölüğü, 15 cm.lik bir obüs, 

10.cm.lik bir top, 21.cm.lik 2 havan bataryası, 2 piyade havan bölüğü, 4 uçaksavar 

top takımı, 1 telefon müfrezesi, bir uçak müfrezesi, bir 10,5 cm.lik Avusturya dağ 

obüs taburu vs.den oluşacaktı. Ayrıca bir piyade tümeni (14. Tümen) de 

gönderilecekti1107.  İstanbul’daki görüşmede Enver Paşa IV. Ordunun bütün 

isteklerini yerine getireceğini söylemişti. Hatta 650.000 Liranın emirlerinde 
                                                 
1104 Cemal Paşa, a.g.e., s.218. 
1105 Kressenstein, a.g.e., s.86. 
1106 Orsova bugün Romanya’da Tuna kıyısında olan bir kasaba adıdır. 
1107 Erden, Suriye Hatıraları, s.165. 
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olduğunu bildirmişti. Görüşmeden sonra Cemal Paşanın İstanbul’dan ayrılması 

gecikmişti. Çünkü kendisine verileceği söylenen parayı almadan ayrılmaya niyeti 

yoktu. Sonunda 100.000 Liradan fazla alamadan dönmek zorunda kalmıştı. 

İstanbul’da iken Cemal Paşa ve Kress Padişah tarafından da kabul edilmişti1108. 

Kanaldan geçişin topçu ateşiyle engellenmesi stratejisinin benimsenmesi ile artık 

Mısır’ın fethi düşüncesinden vazgeçildiği görülmektedir. 

Kress’e göre, İngilizler Çanakkale’yi boşalttıkları takdirde, İkinci Kanal 

Seferi 1915 sonbaharı sonunda veya en geç 1916 baharında sıcaklar bastırmadan 

yapılmalıydı. Edinilen tecrübelerle çöldeki su kaynakları ve ulaşım araçları en fazla 

bir tümenin harekâtına imkân veriyordu. Mısırlıların isyan etme ihtimali bir kenara 

bırakılırsa bir tümenlik kuvvetle Kanalı geçip İngilizlere saldırmanın anlamı yoktu. 

Bu durumda, mümkün olduğu kadar Kanala yakın bir mevki elde ederek uzun 

menzilli toplarla Kanaldan geçişi engellemekle yetinmek zorunluluğu vardı. Kanal 

boyunda tutunma süresi İngilizlerin alacakları tedbirlere bağlıydı. Böyle bir girişimin 

geçici ve yarım bir girişim olduğu biliniyordu ve bundan başka bir çözüm yoktu. Bu 

defa Sefer Kuvveti Katya’daki su kaynaklarını kullanmak ve Sina’nın kuzey rotasını 

izlemek mecburiyetindeydi. Kress sefer için Almanya’nın özel bir Alman kuvvetinin 

gönderilmesi teklifine karşı olduğunu bildirmişti. Sebepleri ise, Alman piyadesinin 

çöl yürüyüşüne alışık olmaması, ikincisi, büyük bir Alman birliğinin ihtiyaçlarının 

sağlanmasına imkân olmaması ve son olarak, Türklerde Almanların Filistin’e sürekli 

olarak yerleşecekleri düşüncesi ve endişesinin oluşmamasını –zaten Türkler arasında 

bu konuda yaygın endişeler vardı- sağlamaktı1109.  

İki sefer arası dönemde Suriye ve Filistin’de Alman sıhhiye subayları sağlık 

hizmetlerinde yardımcı olmuştu. Bunlar arasında Dr. Mühlens ve Dr. Hagler 

sayılabilir. Yine bölgedeki çeşitli manastır ve kiliselerde bulunan hemşireler ve hasta 

bakıcılar da gönüllü olarak sağlık hizmetlerinde görev almışlardı1110. Bunlardan 

başka, çöldeki hastanelerde hastabakıcılığı yapmak üzere Almanya’dan Birüssebi’ye 

10 ve Hafir’e 4 Alman hemşire gelmişti. Kress bunlardan Paula Koch, Yohanna 

Wagner ve Frida Bleiker’i el-Ariş’e göndermişti. Birüssebi’ye gelenlerden orta yaşlı 

                                                 
1108 Kressenstein, a.g.e., s.88-89; Cemal Paşa, a.g.e., s.219. 
1109 Kressenstein, a.g.e., s.80. 
1110 Kressenstein, a.g.e., s.87-88. 
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hemşire Barones Veronika Wechmar geldikten birkaç ay sonra, genç hemşire Prenses 

Brigitte Reuss ise savaştan sonra vefat etmişti1111.  Bu ikisine İrade-i Seniyye ile 

yaptıkları hizmetlerden dolayı ikinci rütbeden birer kıt’a Şefkat Nişanı1112 ve birer 

kıt’a gümüş Hilal-i Ahmer madalyası verilmesine karar verilmişti1113. 

3.8. İtilaf Devletleri Casuslarıyla Mücadele  
İskenderun İtalya Konsolosu İtalyan vapurlarıyla gidip gelirken zorluk 

çıkarıldığı ve her seferinde üzerinin arandığından şikâyet etmiş ve bu konuda İtalya 

Halep Konsolosu Halep Valiliğine sebebini sormuştu. İskenderun’dan alınan 

cevapta, İskenderun civarında savaş gemilerinin bulunduğu, gelecek tüccar 

vapurlarıyla temasta bulundukları, bu tedbirin, düşman tarafından karaya ve karadan 

gemilere bilgi ve para kaçırılmasını önlemeye yönelik olduğu ifade edilmişti1114.  

30 Nisan 1915’te, Adana Vilayeti tarafından Dâhiliye Nezareti’nden casus ve 

asker kaçaklarının yakalanması için Adana-Mersin demiryolu hattındaki trenlere 

binmek zorunda kalan polis memurlarına paso verilmesi talep edilmişti1115.  

Cemal Paşa 17 Kasım 1915 tarihinde Dâhiliye Nezaretine yazdığı yazıda, 

tamamını ekte verdiği Cezayirli ve Hintlilerin yasak ve ihtara rağmen Amerikan 

Konsolosu aracılığıyla Fransız ve İngiliz hükümetlerinden para aldıklarının ele geçen 

belge ve yapılan soruşturma sonunda kesinleştiğini, Şam gibi nazik bir yerde 

hükümetin emrini dinlemeyen ve düşman devletlerle ilişkiyi sürdüren bunların 

güvenlik açısından bölgede bulunmalarının sakıncalı olduğunu ve bundan dolayı 

hepsini 4 grup halinde Yozgat, Konya, Ankara ve Sivas’a sürdüğünü bildirmişti1116. 

1 Ocak 1916’da Osmanlı seferberliği ve askerî hazırlıklarını düşman 

devletlere ihbar ettiği mahkemece belirlenen ve Fransız Asomyon rahiplerinden 

Eftatyos oğlu Sava’nın askerî sırları ifşa ve vatana hıyanet ve casusluk hakkındaki 

kanunun 14. maddesinin 5. fıkrası gereğince idamına ve medeni haklarından 

mahrumiyetine dair hüküm Dersaadet Divan-ı Harb-i Örfisince gıyabında 

verilmişti1117.  

                                                 
1111 Kressenstein, a.g.e., s.97. 
1112 BOA, MV., 243/32. 
1113 BOA, MV., 244/94. 
1114 19 Mart 1331 tarihli Halep Valisinin Dâhiliye Nezaretine yazısı. BOA, DH. EUM. 5. Şb., 11/9. 
1115 BOA, DH. EUM. MEM., 64/1. 
1116 BOA, DH. EUM. 5. Şb. 19/8. 
1117 BOA, İ. HB., 179/1334 S.066. 
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Aynı şekilde bölücülük yaparak Osmanlı Devleti’nin bir kısmını Fransa’ya 

bağlamak isteyen bazı Araplar hakkında da gıyabında idam hükmü verilmişti. 

Gazetelerde yazdıkları yazılarla bunu savunan ve Amerika’da bulunan Cebel-i 

Lübnanlı Mir Said Arslan ile Cebel-i Lübnan Meclisi İdare Kâtibi Mahmud Beyin 

biraderi Reşid Nakeddin ve Yusuf’un idamları ve gelirlerine el konulması hakkında 

Aliye Divanı Harb-i Örfisi’nden verilen karar İrade-i Seniyye ile onaylanmıştı1118. 

Beyrut Vilayetine casusluk etmek üzere gelen ve İngilizler tarafından 

gönderilen 4 kişinin yakalanmasında gayretleri görülen Beyrut Polis Komiser 

muavinlerinden Sadık ve Polis memuru Ali Efendilerin mükâfatlandırılmasını 

isteyen Beyrut Valiliğinin 20 Nisan 1916 tarihli talebi üzerine, Dâhiliye Nezareti 

tarafından, şimdiye kadar kendilerine ödenmiş olan 2.100 kuruşa ek olarak Sadık 

Efendiye 600 ve Ali Efendiye 500 kuruş ödenmesine karar verilmişti1119.  

Bir zamanlar Mısır’da İngilizler hesabına casusluk ettiği ve Haziran 1916’da 

Türkiye’ye Mısır Hidivi tarafından gönderildiği anlaşılan Avusturyalı Doktor Rudolf 

Amster polis tarafından takibe alınmıştı. Adı geçen kişi İstanbul’da kısa bir süre 

kaldıktan ve Hidivin adamlarından biriyle görüştükten sonra Viyana’ya 

dönmüştü1120.  

3.9. Süveyş Kanalına Yapılan Baskın ve Mayınlama 

 Girişimleri 
Birinci Kanal Seferinden sonra Çanakkale, Irak ve Kafkas cephelerine kuvvet 

gönderilmesi nedeniyle IV. Ordunun asker ve subay sayısında büyük oranda düşüş 

meydan gelmişti. Yeni oluşturulan birlikler de eğitime muhtaçtı. Bu durumda Kanala 

büyük ölçekte harekât yapılabilecek bir durum ortada yoktu. Oluşturulan Çöl 

Komutanlığı ancak Kanaldan geçişe küçük müfrezelerle baskınlar ve mayın koyma 

şeklindeki savaş metotlarıyla zarar vermeye çalışacaktı. T.E. Lawrence de 20 Nisan 

1915’te “Türkiye akıllı ise zaman zaman Kanala saldıracak ve oradaki garnizonları 

rahatsız edecektir. Bir bomba atıp yakalanmadan geri dönmeleri gayet kolaydır” 

diyordu1121. Bu konudaki girişimler 1915 yılı boyunca devam edecekti.  

                                                 
1118 BOA, İ. HB., 179/1334 S.084 
1119 BOA, DH. EUM. MH., 128/50. 
1120 BOA, DH. EUM. 4. Şb., 7/17. 
1121 David Garnett, Selected Letters of T. E. Lawrence, London, J. Cape, 1952, p.89. 
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Diğer yandan, Başkomutanlık Vekâleti Çanakkale savaşının başlaması 

nedeniyle IV. Ordudan mümkünse seyyar kollarla Kanalı taciz edecek operasyonlar 

yapmasını istiyordu. Bunun üzerine, Ordu Komutanı İngilizlerin Mısır’dan rahatça 

kuvvet çekerek Çanakkale’ye göndermelerini engellemek için Çöl Komutanlığına, 

Kanalın sürekli olarak taciz edilmesini ve imkânlar ölçüsünde geçici veya sürekli 

olarak Kanalın kapanmasının sağlanmasını emretmişti1122.  

3.9.1. Çöl Komutanı Kress’in Süveyş Akını (15–28 Mart 1915) 
Nahl Müfreze Komutanı Yarbay Musa Kazım Beyin, İngilizlerin Süveyş’ten 

Nahl üzerine yürüdüklerini bir raporla 13 Mart’ta bildirmesi üzerine, Kress, Nahl’e 

yönelecek İngilizlere saldırmaya karar vermişti.  Hemen İbin’de bulunan 73. Alayın 

I. Taburu hariç diğer taburları, makineli tüfek bölüğünü ve bir dağ bataryasını Nahl’e 

doğru göndermiş ve ertesi gün de kendisi yola çıkmıştı1123. 

Kress’in verdiği rapora göre, 15 Mart günü öğleden sonra Birihasana’ya 

gelmiş ve alınan bilginin yanlış olduğunu öğrenmişti1124. Kress Nahl’e kadar geldiği 

için geri dönme yerine Süveyş yönünde bir saldırıya karar verdi. 17 Mart’ta Nahl’e 

geldiğinde burada Hicaz Tümeninin 2 taburunu bulmuştur. Ama bu taburların 

mevcudunun normal kadrolarının yarısına bile sahip olmadığını, bir taburda 150 

kadar hiç eğitim görmemiş ve 115’inin de 40 yaşını geçmiş askerlerden oluştuğunu 

görmüştü1125.  

800 piyade, bir makineli tüfek bölüğü, 2 dağ bataryası ve bir istihkâm 

takımıyla Nahl’den Kanala kadar yaklaşık 120 km.lik mesafe 3 gece yürüyüşüyle 

geçilmiş, 21 Mart sabahı Süveyş’e birkaç km. mesafeye İngiliz uçaklarına 

görünmeden ulaşılmıştı. Bedevilerden Kanalın doğusunda –gündüzleri bir taburla 

işgal edilen- bir köprübaşı bulunduğu, geceleri köprünün geri çekildiği öğrenilmişti. 

Bunun üzerine, Kanalın doğu kıyısında bulunan düşmana saldırıp köprüyü işgal ve 

Kanalın kapatılmasına karar verildi. Kress ve emir subayı Yüzbaşı Ahmet gece 

karanlığında Kanal yakınına kadar keşfe çıkmış ama İngiliz nöbetçilerinin ateşi 

nedeniyle geri dönmek zorunda kalmıştı. Bu durumda Madama’ya (Kubri) saldırı 

                                                 
1122 … Sina-Filistin Cephesi …, s.300. 
1123 Kressenstein, a.g.e., s.65; … Sina-Filistin Cephesi …, s.300. 
1124 … Sina-Filistin Cephesi …, s.302. Kress hatıralarında bunu Nahl’e geldiğinde öğrendiğini 
söyler. a.g.e., s.66. 
1125 Kressenstein, a.g.e., s.66. 
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anlamsızdı. Bundan dolayı, Binbaşı Welsch’e bir dağ bataryası ve 2 piyade bölüğü 

himayesinde Madama’nın birkaç yüz m. kuzeyinde mevzilenip Kanaldan geçecek ilk 

gemiyi batırması emri verildi. Welsch bataryayı İngilizlere fark ettirmeden gösterilen 

yere yerleştirdi. 1 km. ötede bir gemi yaklaşmaya başladığı sırada yakınlarında 

birdenbire 7 kişilik bir İngiliz keşif kolu görünmüştü. Türk piyadeleri bunlara süngü 

hücumu yapacağı yerde ateş açmış, silah sesleri üzerine Kanalın batı yakasındaki 

İngilizler şiddetli bir ateşe başlamış, yaklaşan gemi de durmuştu. Bunun üzerine 

Welsch geri çekilmek zorunda kalmıştı.  

Ertesi gün ve gece eski ordugâhta geçirildi. Kress mevcut erzak ve suyun 

sıkıntı yaratacağını düşünerek 23 Mart sabahı Nahl’e geri çekilmeye karar vermiş ve 

Binbaşı Kemal1126 komutasında bir müfrezeyi geride bırakarak ertesi gece Kanaldan 

geçecek bir gemiyi ateş altına alması emrini vermişti. 23 Mart sabahı 2–2,5 saat 

uzaklaştıktan sonra geri bırakılan müfrezenin üstün İngiliz kuvvetleri tarafından 

saldırıya uğradığı haberinin ulaşması üzerine Kress hemen geri dönmüştür. 

Müfrezenin en az 400 kişilik bir İngiliz kuvveti ve 2 batarya ile çarpıştığı ve geri 

çekilme yollarının kesilmesi tehlikesi olduğu görülmüştü. İngilizlerin şiddetli ateşine 

rağmen müfreze kurtulmayı başarmış, İngilizler geri çekilen müfrezeyi takip 

etmemiş ve bir süre sonra Kanala geri çekilmişti. Türk kuvvetleri geri çekilirken 

susuzluktan çok sıkıntı çekmişlerdi. Süveyş girişimi sonunda Türk kayıpları 2 subay 

ve 3 er şehit, 15 er yaralı idi1127.  

Kress girişimi ile ilgili verdiği raporun sonucunda, İngilizleri taciz etmek 

görevinin yapıldığını, ama istenen sonucun alınamadığını, sebebinin de askerlerin bu 

tip girişimi başarabilecek nitelikte eğitilmediklerini, bunun için daha mükemmel olan 

birliklerin görevlendirilmesi gerektiğini, İngilizlerin Kanal savunma sistemlerinin 

çok güçlü olduğunu, savunmaları hakkında kendilerinin yeterli bir bilgiye sahip 

                                                 
1126 Kress hatıralarında Alman Yüzbaşı Machmeyer’e bu görevi verdiğini belirtmektedir. 
Kressenstein, a.g.e., s.66-68.  
1127 Kressenstein, a.g.e., s.66; … Sina-Filistin Cephesi …, s.302-306. Erden, kayıpları 2 subay ve 6 
er şehit, 2 subay ve 35 er yaralı olarak verir. Suriye Hatıraları, s.77. Kayıplardan bahsetmeyen konu 
hakkındaki Türk resmî tebliğinde,  bir müfrezemizin Kanal civarında Madama istasyonu karşısında bir 
İngiliz birliğine rastladığı, onu mahvettiği, ardından asker dolu 2 İngiliz gemisine başarıyla ateş ettiği, 
yine Şaluf ve Küçük Acı Göl arasında da başka bir müfrezemizin bir İngiliz nakliye gemisine 
başarıyla ateş ettiği ifade edilmekteydi. 14 Mart 1331 tarihli Tanin, No. 2251; İkdam, No.6502; 
Tasviriefkar, No.1392.  



 313

olmadıklarının anlaşıldığını ve bu nedenle Kanal savunması hakkında iyi bir 

istihbarata sahip olunması gerektiğini belirtmiştir1128.   

Kress’in yaptığı bu keşif sonunda İngiliz askerî yetkililer, Kanal Şirketinin 

muhalefetine rağmen, ticarî gemilerin geçişi üzerinde kontrol kurdular. Askerî izin 

almadan Kanala girişi yasakladıkları gibi karanlıkta geçişi de yasakladılar1129.  

İngiliz resmî tarihine göre ise olay şöyle gelişmişti: 22 Mart’ın erken 

saatlerinde 9 kişilik bir devriye Kubri’nin kuzeyindeki karakollarına dönerken 

karakolun 3 km. güneyinde 2 Türk gördüler. Bunları ele geçirmek için ilerleyen 

devriyeye diğerleri tarafından ateş açıldı. Arkasından çevrede 400–500 kişinin 

olduğu görüldü. Devriye 2 kişi kaybetti. Ama gerisi kurtuldu. Ateş sesleri üzerine 

Karakoldan bölükler gönderildi. Deve ve katırlarına binen Türkler geri çekildi. 

Vaziyet yeterince kuşku vericiydi. Nahl’de 4.000 kadar Türk olduğu biliniyordu ve 

bu kuvvet Kanala saldıracak bir kuvvetin öncüleri olabilirdi. Uygun deniz araçları 

sağlamak zordu. Çünkü bütün torpidobotlar gitmişti. Requin, kruvazör Bacchante 

Süveyş’te ve hafif kruvazör Philomel Kanalda yerini aldı. 

Hindistan Kraliyet gemisi Dufferin Şaluf yakınındaydı. Aynı gece Türkler 

Şaluf karakoluna bir saldırı yaptı. Ama Dufferin’in ışıklarını saldırı yönüne çevirmesi 

üzerine Türkler yavaşça çekildi. Gelen raporlara göre, Türkler Kanalın 16 km. 

doğusunda siperlerindeydiler. Türklerin buradan atılması için emirler verildi. Ortalık 

aydınlanınca Kubri’den bir birlik gönderildi. Topçu bataryası ile desteklenen 

piyadenin 14 km. yürüyüşten sonra yapılan mücadelede Türkler 50 kayıp verdi ve 

geri çekildi. Türklerin geri çekilmesini önlemek için süvariler kuzeydoğu yönünde 

gönderildiyse de kumun yumuşaklığı yüzünden olay yerine geç varmıştı. İngiliz 

kayıpları Hintlilerden olmak üzere 3 ölü 16 yaralıydı. Önemli miktarda cephane ele 

geçirildi, taşınabilenler geri götürüldü ve kalanlar da kuma gömüldü. Türk 

kayıplarının 50 kişi olduğu tahmin ediliyordu1130. İngilizlerin Türk kayıpları 

hakkında verdiği rakam Kress’in aksine Erden’in verdiği rakamlara uygunluk 

                                                 
1128 … Sina-Filistin Cephesi …, s.306. 
1129 Farnie, a.g.e., p.536. 
1130 MacMunn-Falls, a.g.e., p.61-62; Massey, a.g.e., p.17-18; Mısır Seferi, s.40-41; Maxwell’in 11 
Şubat-19 Ağustos 1915 arasındaki  olayları anlatan raporunda İngiliz kayıpları 5 ölü ve 19 yaralı 
olarak gösterilmiştir. (Çevrimiçi) http://www.1914–1918.net/maxwell_first_despatch.htm#3., 8 
Eylül 2006.  
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göstermektedir. İngilizlerin Türklerden önemli miktarda cephane ele geçirildiği 

iddiası Türk kaynaklarca desteklenmemektedir. 

3.9.2. Gondos Müfrezesinin Girişimi (Mart 1915) 
Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman Avusturya Mısır’da Cemsa 

yakınlarındaki petrol yataklarının tahribi ile ilgilenmişti. Ekim 1914’te Franz Gondos 

isimli ve Macar asıllı bir subay elinde Avusturya Harbiye Nezaretinin yazılı bir 

emriyle İstanbul’daki Avusturya Askerî Ataşesi Pomiankowiski’yi ziyaret etmiş ve 

belirtilen petrol kuyularına sabotaj düzenlemekle ilgili sözlü bir emir aldığını 

bildirmişti. Gondos petrol mühendisiydi, savaştan önce adı geçen petrol bölgesinde 2 

yıl kadar çalıştığı için bu tesisleri bütün ayrıntılarıyla biliyordu. Kuyuların yanında 

İngiliz donanması ve hava filosuna gerekli yakıtı sağlayan bir rafineri bulunuyordu. 

Petrol kuyularının ve tesislerinin tahribi, İngiltere için telafisi çok güç olan büyük bir 

kayıp olacağını söylüyordu. Planına göre, Sina’dan Kızıldeniz kıyısındaki Cemsa 

karşısında bulunan yere ulaşmak, oradan da kayıkla birkaç km. genişlikteki boğazı 

geçerek petrol kuyularını, depoları ve tesisleri havaya uçurmak istiyordu. Enver Paşa, 

planın uygulanmasına razı olmuş ve Gondos’a gerekli personel, hayvan ve malzeme 

temini için IV. Orduya emir vermişti1131. Fakat Gondos 2 kere Kızıldeniz’i geçmeye 

çalışmışsa da başarısız olmuştu. İlkinde İngiliz deniz devriyeleri botunu durdurmuş 

ve geri dönmesi için zorlamıştı1132. 

Gondos, bir manga asker (10 kişi) ve Eşref Beyin gönüllülerinden 50 kişi ile 

14 Mart’ta Nahl’den hareketle 19 Mart’ta Tur kasabasına ulaşmıştı. Yapılan 

keşiflerde Tur’da 280 kişilik İngiliz kuvveti ve limanda da bir İngiliz kruvazörü 

bulunduğu görülmüştü. 23-24 Mart gecesi Gondos ve müfrezesi kasabaya girerek 

hükümet konağını havaya uçurmuş, İngilizlere ait kuyu, tulumba ve maden 

ocaklarını tahrip etmişti. Müfreze daha sonra 6-7 Nisan gecesi bir yelkenli ile Süveyş 

körfezinin batı kıyısındaki Cemsa’ya geçmiş, burada da 3 petrol kuyusu ve 3 tankeri 

tahrip edip geldiği yoldan geri dönmüştü. İngilizlerle yapılan çatışmada 6 şehit 

verilmişti1133.  

                                                 
1131 Pomiankowiski, a.g.e., s.76 
1132 McKale, a.g.e., p.64. 
1133 Pomiankowiski, a.g.e., s.76-77; Erden, Suriye Hatıraları, s.75; Kressensteinn, a.g.e., s.71; … 
Sina-Filistin Cephesi …, s.231-233. Ancak son eserde bu olaylar 19 Ocak-10 Şubat 1915 yılı içinde 
verilmiştir. Mısır Seferi adlı eserde de verilen tarihler … Sina-Filistin Cephesi … adlı Türk resmî 
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Birüssebi’ye gelen Gondos, delil olarak petrol kuyularının havaya 

uçurulduğunu gösteren fotoğraflar getirmişti. Dönüşünde kayıktan çektiği bu 

resimler, yanan petrol kuyularını gösteriyordu. Fakat Gondos, döndükten kısa bir 

süre sonra, Ordu Komutanı Cemal Paşanın kendisi hakkında soruşturma 

yaptırmasına kadar varan suçlamalara maruz kaldı. Özellikle Nahl’deki Türk 

kumandanı Gondos’un Kanal girişinde yaptığı eylem ve petrol kuyularının tahribinin 

gerçek dışı ve fotoğraflarının ise sahte olduğunu iddia ediyordu. Fakat Kress’in 

yaptığı soruşturma sonucunda Gondos’un haklı olduğu ortaya çıkarılmıştı. Kress, 

Pomiankowiski’ye Gondos hakkında yapılan soruşturmanın olumlu sonucunu yazılı 

olarak bildirmişti. Pomiankowiski’ye göre, rapor olay hakkında bir sonuca 

varamayacağı kadar anlaşılmazdı. İngilizler de olay hakkında hiçbir şey 

yayımlamamıştı1134.  

3.9.3. Yarbay Lauffer’in Port Said-Kantara arasında Kanala 

 Mayın Koyma Girişimi (8/9 Nisan 1915)  
IV. Ordunun mayın ve mayın müfrezesi isteği üzerine ilk olarak Mart 1915’te 

Balkan Savaşından kalma 10 kadar Bulgar mayını gönderilmişti. Ordunun daha fazla 

mayın talebi üzerine Başkomutanlık Vekâleti bunun ancak Almanya’dan gelecek 

yeni mayınlarla karşılanacağını bildirmişti1135.  

Mayınlar 250 kg. ağırlığındaydı ve bir deve 150 kilo taşıyabiliyordu. 250 

kg.lık mayın iki deve arasında taşımak için özel bir düzenek yapıldı ve mayınlar 

çölde ancak bu şekilde taşınabildi1136.   

Kress, el-Ariş komutanı Yarbay Lauffer’e Port Said ile Kantara arasında su 

taşırılan kısımdan geçerek Kanala mayın koyması görevini vermişti. Kress, 

İngilizlerin bu bölgeyi iyice korumadıklarını düşünüyordu. Lauffer seçkin bir 

müfreze ile 8/9 Nisan gecesi İngilizlere görünmeden mayını Kanala koymayı 

başarmıştı. Ama 3 gün sonra İngilizler bölgedeki ayak izlerinden mayını bulmuşlar 
                                                                                                                                          
yayınıyla da uyuşmaktadır. Kress, Erden ve McKale’nin arşiv çalışmasına dayanan eserini temel 
alarak konuyu İkinci Bölüm yerine bu bölüme aldık. Mısır Seferi adlı eserde Tur’daki çatışma ile 
ilgili olarak, Türk müfrezesinin 200 kişilik İngiliz kuvvetini görünce Nahl’den takviye kuvvet 
istediğini ve 150 kişinin yardıma geldiğini ve böylece sayının eşitlendiğini, çatışma sonunda 
İngilizlerin 1 ölü ve 1 yaralısına karşılık Türklerin 60 ölü ve bir Binbaşı dâhil 100 esir verdiklerini 
iddia etmektedir. Mısır Seferi, s.39.  
1134 Pomiankowiski, a.g.e., s.77. 
1135 … Deniz Harekâtı, s.296. 
1136 Erden, Suriye Hatıraları, s.77-78. 



 316

ve Kanaldan çıkarmışlardı. Mayının tapasında bir bozukluk olduğuna hükmedilmişti. 

Buna rağmen, Kress Kanal Şirketine büyük bir korku verildiği için bu konuda 

harcanan emeklerin boşa gitmediğini savunmuştur1137.  

IV. Ordu Başkomutanlık Vekâletine devletler hukuku açısından tarafsız 

devletlere Kanala mayın konduğunun bildirilmesi gerektiğini bildirmişti. Gelen 

cevapta, İngilizlerin Kanalın tarafsızlığını ihlal ettikleri, Türkiye’nin de Kanaldan 

geçiş güvenliğini düşünmeden her türlü aracı kullanacağının tarafsız hükümetlere 

bildirileceği ifade edilmişti1138. Türkiye 28 Mayıs’ta tarafsız hükümetlere bir yazı 

göndererek Kanalın bir savaş bölgesi olduğunu ilan etmişti1139.  

Lauffer Haziran başında Kantara’ya ikinci bir saldırı düzenlemiş ve İngiliz 

ileri karakollarını topa tutmuştu. Fakat İngilizler Kantara’dan çeşitli birliklerden 

oluşan bir müfreze ile saldırıya geçince, Lauffer çarpışmayı keserek zayıf olan 

kuvvetleriyle el-Ariş’e çekilmek zorunda kalmıştı1140.   

3.9.4. Binbaşı Hüngar Müfrezesinin el-Ferdan’a Yönelik 

 Girişimi (23 Nisan–5 Mayıs 1915) 
 27/28 Nisan gecesi, Binbaşı Fischer ve Macaristanlı yedek Yüzbaşı Gondos 

50 erle birlikte Kanalın Büyük Acı Göl kesimine 2 mayın koymuşlardı. Sonucu 

öğrenilememişti.  

Binbaşı Hüngar Müfrezesi, 27/28 Nisan gecesi, el-Ferdan civarında 

İngilizlerin bir tarak dubasını 35 dakika 2 dağ topu ile ateş altına almış, duba ağır bir 

tahribata uğratılmıştı. 28 Nisan günü; makineli tüfeği de olan bir İngiliz hecinsüvar 

bölüğünü yarım saatlik bir çarpışmadan sonra geri çekilmeye zorlamıştı. 

Müfrezesinin geri çekilmesi sırasında hücum eden 2 İngiliz mızraklı süvari bölüğü 

büyük bir mücadele sonunda geri püskürtülmüştü. İngilizler perişan bir halde 

kaçmışlar, makineli tüfek ve topçu ateşiyle takip edilmişti. Ama çok üstün İngiliz 

piyadesinin ilerlemeleri üzerine geri çekilmek zorunda kalınmıştı. Bu çarpışmadaki 

                                                 
1137 Kressenstein, a.g.e., s.70; MacMunn-Falls, a.g.e., p.63; Erden, Suriye Hatıraları, s.78; Sanders, 
a.g.e., s.135; Massey, a.g.e., p.18-19; Mısır Seferi, s.42; Maxwell’in 11 Şubat-19 Ağustos 1915 
arasındaki  olayları anlatan raporu. (Çevrimiçi) http://www.1914–
1918.net/maxwell_first_despatch.htm#3., 8 Eylül 2006. 
1138 … Deniz Harekâtı, s.297; Erden, Suriye Hatıraları, s.78-79.  
1139 Farnie, a.g.e., p.536. 
1140 Kressenstein, a.g.e., s.76. 
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Türk kayıpları şehit ve yaralı olarak 1 subay 13 erdi1141. Kress’e göre, bu girişimler 

Kanalda bulunan 4 savaş gemisine 3 Fransız kruvazörünün daha eklenmesine yol 

açmıştı1142. 

Konu ile ilgili 3 Mayıs 1915 tarihli resmî tebliğde, bir müfrezemizin 23 Nisan 

1915’te Kanal civarında yanında makineli tüfek bulunan bir İngiliz hecinsüvar 

bölüğünü yarım saat çarpışmadan sonra perişan bir halde geri çekilmeye mecbur 

ettiği, 3 yaralı ve çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildiği, 28/29 Nisan 1915 

gecesi Kanalda düşmanın bir tarak dubasının yakın mesafeden yarım saat topçu 

ateşine tutulduğu, dubanın ağır bir şekilde zarar gördüğü, bu sırada düşmanın 2 

mızraklı süvari bölüğüyle girişilen mücadelede bunların kanlı bir şekilde 

püskürtüldüğü, düşmanın 60 ölü ve yaralı verdiği, bizim kaybımızın da 9 er olduğu 

belirtilmiştir1143. 

İngiliz resmî tarihine göre ise; Türkler tarafından İsmailiye Vapur İskelesi’nin 

19 km. doğusunda cephane gömüldüğünü araştıran 100 kişilik bir İngiliz devriyesi 

200-300 kişilik bir Türk-Bedevi koluyla karşılaştı. Sonucu kesin olmayan bir 

mücadele oldu. Diğer Türk kolları birkaç noktada, daha büyüğü ise Katya’da rapor 

edildi. Bu arada yeni ve iyi 3 Fransız deniz uçağı Port Said’de bulunuyordu ve hava 

keşfi yapmaya uygundu. Akşam karanlığında el-Ferdan ile İsmailiye arasında bir 

yerde Kanalın 20 km. doğusunda Havaviş’te bir Türk kampı tespit edildi.  

Tuğgeneral W.A. Watson İmparatorluk Süvari Tugayından 8 tabur, yarım 

Hint taburu, 1 bölük Mısır topçusundan oluşan bir kol ile Türklere sürpriz yapmak 

için gece İsmailiye’den ayrıldı. Bununla birlikte, Türk kuvveti, Bench Mark 

karakoluna bir saldırı yapmış ve kolayca püskürtülmüştü. Türkler geri çekilmiş ama 

bir İngiliz uçağı önceki konumlarından uzak olmayan Bir el-Mahadat’ta onları 

bulmuştu. Watson bu bilgiyi alınca bu yöne ilerledi. Ama asıl kuvvet uzaklaştığı için 

sadece küçük bir artçı kol bulundu. Artçı kol ile yapılan çarpışmada İngilizler 11 

                                                 
1141 … Sina-Filistin Cephesi …, s.306-313; Erden, Suriye Hatıraları, s.79. 
1142 Kresssenstein, a.g.e., s.71. Kanaldaki 3 eski Fransız gemisi Saint-Louis, Montcalm ve Requin’e ek 
olarak  30 Nisan’da Fransızlar Jeanne d’Arc, D’Entrecasteaux ve hafif kruvazör D’Estrées’i de 
Kanala göndermişti. MacMunn-Falls, a.g.e., p.64. 
1143 Tanin, 20 Nisan 1331, No.2288. 
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kayıp verirken, 20 Türk öldürüldü ve bir subay dâhil 12 kişi esir alındı. Öğrenildiğine 

göre, asıl kuvvetin bir makineli tüfeği ve dağ topları vardı1144.  

Nisan’da Türklerin Kanala mayın döşemesi ve ardından Kanalda bir Türk 

müfrezesinin görünmesi Londra’da bazı kaygılara neden oldu. Çanakkale’den İtilaf 

kuvvetlerini başka yöne çekmeyi amaçlayan büyük bir saldırının başlangıcı 

olduğundan bile şüphelendiler. İngiliz Amiralliği Süveyş’e demirlemesi için savaş 

gemilerinin gönderilmesini emretti ve Fransızlardan da aynı şeyi yapması istendi. 

Ayrıca İngiliz Harbiye Nezareti de piyade ve top takviyesi istedi. Fakat Mısır 

Komutanı bu korkuyu paylaşmadığını, Gelibolu’ya asker gönderilmesine devam 

edilmesi konusunda bir itirazı olmadığını, Londra ve Paris’in olayı yanlış 

yorumladığını bildirince ortalık sakinleşti. Kanala yapılan bütün saldırıları sadece 

Kanala mayın döşemek ve gizlendikleri yerlerden ateş açmaktı. Bu da Osmanlıların 

Gelibolu’ya büyük oranda kuvvetler naklettiklerini gösteriyordu1145.  

3.9.5. Kress’in Kantara’ya Karşı Yürüyüşü (4–10 Mayıs 1915) 
İngilizlerin 25 Nisan’da Gelibolu yarımadasına çıkarma yapmaları ve 

Mısır’daki kuvvetlerin bir kısmını Çanakkale’ye göndermeleri üzerine Kanalda 

İngilizlerin rahatsız edilmesine karar veren Kress, 3/4 Mayıs gecesi 180 er piyade, 

bir makineli tüfek bölüğü ve bir dağ bataryası ile Kantara’ya doğru yola çıkmıştı. Bir 

diğer amaç da ileride yapılacak büyük harekâtlarda çölün henüz bilmediği kısımlarını 

tanımaktı. Birilecme ve Biribayud üzerinden Katya’ya gelindi. Yürüyüşün dördüncü 

gününde bir İngiliz uçağı tarafından keşfedildiler. Bu da yapılacak baskının başarı 

derecesini azaltmıştı. 9 Mayıs’ta Hamisah’a varılmıştı. Öğleden sonra yaklaşık 50 

kişilik bir İngiliz süvari kuvveti Duveydar’da kamp yaptığı anlaşılmış ve ertesi sabah 

bir baskınla bunların ele geçirilmesine karar verilmişti. Fakat sabahleyin İngilizlerin 

burayı boşaltarak Kantara’ya dönmüş olduğu anlaşıldı. Çevredeki düzlükler tuzak 

kurmaya izin vermemesi nedeniyle geri dönülmeye karar verilmişti. Çevredeki 

kuyuların tamir ve temizlenmesi için birkaç kişi bırakıldı1146.  

Mayıs ortalarında alınan istihbarata göre, Mısır’da 50.000 kişilik bir İngiliz 

kuvveti vardı. Kanalda bir takım torpil ve mayın kruvazörlerinden başka 
                                                 
1144 (Çevrimiçi) http://www.1914-1918.net/maxwell_first_despatch.htm#3, 8 Eylül 2006; 
MacMunn-Falls, a.g.e., p.63-64; Mısır Seferi, s.41. 
1145 Yigal, a.g.e., p.107-108. 
1146 Kressenstein, a.g.e., s.72; Erden, Suriye Hatıraları, s.80. 
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D’Entrecasteaux ve D’Estrées dâhil 5 tane kruvazör vardı. Kanalda büyük tahkimat 

gözlenmiyordu. Sudanlı askerlerin çoğu ve Mısırlı askerlerin tamamı İngilizlere 

sadık ve bağlı kalmıştı1147. 

3.9.6. Acı Göl Baskını (28/29 Mayıs 1915) 
21 Mayıs’ta Çöl Komutanlığı, kuvvetli bir keşif kolunu Kanala göndermişti. 

Bu müfreze gizlice Küçük Acı Göl’e kadar ilerlemiş, 28/29 Mayıs 1915 gecesi Göl 

kıyısında ve içinde 15 kişi bulunan kazık çakmaya özel küçük bir vapur zapt etmişti. 

Keşif kolu komutanı vapurun kazanını dinamitle tahrip ederek kullanılmaz hale 

getirmişti. Aynı gece, Süveyş’e doğru Kanalı geçmekte olan büyük bir gemiye 

şiddetli bir tüfek ateşi açmış, gemiden karşılık verilmişti. Bununla beraber, geminin 

bir projektörü tahrip edilmiş ve keşif kolu kayıp vermeden bir İtalyan tutsakla İbin’e 

dönmüştü. Büyük Acıgöl’de de Gondos 3 kişi ile bir römorkörü tahrip etmişti1148.  

Bu arada 13 Haziran 1915’te Başkomutanlık Vekâletinden IV. Ordu 

Komutanlığına gönderilen yazıda, İngilizlerin Mısır’dan rahatça kuvvet çektiklerini 

ve Mısır’a yeniden sefer yapılacağının hissettirilmesi için İngilizleri Kanalda 

tutmanın mümkün olup olmayacağını sormuştu. 14 Haziran tarihli cevapta, şimdiye 

kadar olduğu gibi seyyar kuvvetlerle karşı eylemlere devam edileceği, sefer 

hazırlıklarının devam ettiği, 20.000 deve için yapılan anlaşmalar gereği her gün 

develerin gelmekte olduğu, demiryolu, su tesisatı döşenmesinin gösteriş değil gerçek 

olduğu, bu işler için 8 amele taburu ile birçok inşaat ve kuyucu müfrezesinin 

çalıştığı, ancak bu hazırlıkların geleceğe yönelik olduğu, İngilizleri Kanalda tutmak 

için şimdilik ne gerekiyorsa yapılmaya çalışılacağı, 2 uçağın bozuk olduğu ve bu 

nedenle bir uçağın gönderilmesi gerektiği bildirilmişti1149.   

3.9.7. Üsteğmen Sırrı’nın Kanala Mayın Koyma Teşebbüsü 

 (17 Haziran–2 Temmuz 1915) 
Çöl Komutanı Kress’in emriyle Üsteğmen Sırrı müfrezesiyle 17 Haziran 

1915’te, yanına 26 deve ve 24 er ile 2 mayın ve 2 Alman mayıncı (Schuh ve 

                                                 
1147 BOA, DH. EUM. VRK., 14/100. 
1148 … Sina-Filistin Cephesi …, s.313; Kressenstein, a.g.e., s.76; Erden, Suriye Hatıraları, s.80; 
(Çevrimiçi) http://www.1914-1918.net/maxwell_first_despatch.htm#3, 8 Eylül 2006. Ayrıca resmî 
tebliğ için bkz. Tanin, 20 Mayıs 1331 No.2318; Sebilürreşad, 21 Mayıs 1331, C.13, S.341, s.24. 
1149 Erden, Suriye Hatıraları, s.80-82. 
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Kaltenbah) ve 24 Bedeviyi alarak Kanala mayın koymak üzere hareket etmişti. 27 

Haziran’da akşam 23.00’de Kanal kıyısına varılmıştı. Alman mayın uzmanı Schuh 

hastalanmış ve mayının hazırlanması 1 saat sürmüştü. Gece yarısı hazırlık 

tamamlanmış ve 01.30’de Kanala mayın koyma işi gerçekleştirilmişti. Müfreze 

Komutanı mayının patlamasından sonra ateş etmek üzere 15 Türk eri ile Kanal 

kıyısında kalmış, hemen güneyden gelen orta büyüklükteki bir vapurla, yarım saat 

sonra kuzeyden gelen diğer bir vapur mayının üzerinden geçtiği halde mayın 

patlamamıştı. Almanlar mayının bozuk olduğuna hükmetmişti.  Kanal kıyısına bir 

keşif kolu bırakarak geri çekilmişlerdi. 

28 Haziran sabahı saat 05.00’de birbirini çok kısa aralıklarla takip eden 

şiddetli patlama sesi duyulmuş ve Müfreze Komutanı mayının patladığına 

hükmederek dönmüştü. Geri bırakılan ama görevini yapmadığı anlaşılan keşif 

kolundan duyulan patlama sesi hakkında bir bilgi alınmamıştı. Sırrı, 30 Haziran’da 

ikinci mayını kendisi koymak üzere Kanala gitmeye karar vermişti. 30 Haziran’da 

Kanaldan dönen bir keşif kolunun verdiği bilgilerden mayının patlayarak bir vapuru 

batırdığı sonucuna varılmıştı. Böylece, alınan görev bitmiş olduğundan, Müfreze 

Komutanı el-Ariş’e dönme kararı vermişti1150.  

İngiliz kaynakları olay tarihini 30 Haziran 1915 olarak verir. Küçük Acı 

gölün güneyinde mayına çarpan büyük yolcu gemisi Teresias idi. Bu olaydan sonra 

Kanal 14 saat kapalı kaldıktan sonra Kanal Şirketinin çabalarıyla açılabildi. Buna 

rağmen Göl 3 silahlı motor ve deniz erleriyle düzenli olarak devriye gezildi1151.  

3.9.8. Son Girişimler 
Temmuz ortasında 15 hecinsüvar, 15 piyade eri, 16 Bedevi ve 3 gönüllü 

Hintliden oluşan küçük bir müfreze el-Ariş’ten hareketle Kanalı yüzerek batıya 

geçmişti. Müfreze Kantara’nın 2,5 km. kuzeyinde demiryolunun iki yerine ve 

yakındaki bir köprüye 2 dinamit yerleştirerek demiryolu ve köprüyü tahrip etmişti. 

Kanalın doğu kıyısına geçen müfreze, Kanalda dolaşan bir devriye kayığına ateş 

                                                 
1150 … Sina-Filistin Cephesi …, s.313-316; Erden, Suriye Hatıraları, s.82-83. Sırrı Bey 1936’da 
Manisa’da tugay komutanı iken gururunu inciten bir sözden dolayı intihar etmişti. Erden, aynı yer. 
1151 MacMunn-Falls, a.g.e., p.64; Farnie, a.g.e., p.537; Bean, a.g.e., p.164; Kressenstein, a.g.e., s.70; 
Massey, a.g.e., p.19; (Çevrimiçi) http://www.1914-1918.net/maxwell_first_despatch.htm#3., 8 
Eylül 2006. Konu hakkındaki resmî tebliğ için bkz. 22 Temmuz 1331 tarihli Tanin, No.2381; 
Tasviriefkar, No.1522; İkdam, No.6632. 
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açmış ve içindekileri Kanala dökmüştü. Müfreze kayıp ve yaralı vermeden dönmeyi 

başarmıştı1152.  

 Sıcaklığın gölgede 55 derece olduğu 8/9 Ağustos 1915’te el-Ariş’ten hareket 

eden kuvvetli bir keşif kolu, 12 Ağustos akşamı Kanala ulaşmış ve Kanalı geçerek 

Kantara-Portsait demiryolunun Kantara’nın 15 km. kuzeyindeki 3 noktasına dinamit 

koymuştu. Dinamit bir trenin geçişi sırasında patlamış ve trenle demiryolu tahrip 

edilmişti. Keşif kolu kayıp vermeden 16 Ağustos’ta el-Ariş’e dönmüştü. Daha sonra, 

2 vagonun havaya uçtuğu ve 50 ölü ve yaralının olduğu bilgisi alınmıştı1153.  İngiliz 

resmî tarihi ise olayın haşhaş kaçakçılarının işi olduğunu ve tren geçerken dinamitin 

patladığını ama zarar vermediğini iddia etmiştir1154.  

 Ağustos ortasında bir keşif kolu Kantara’nın 15 km. kuzeyinde demiryoluna 

ellişer metre arayla 3 noktaya patlayıcı koymuştu. Verilen zararın öncekinden daha 

fazla olduğu iddia edilmiştir. 5–6 Eylül gecesi başka bir keşif kolu Kantara’nın 5 km. 

güneyinde su taşıyan bir dubaya ateş ederek içindekileri öldürmüştü. Aynı bölgenin 

birkaç yüz m. kuzeyinde ve Kanalın doğu sahilinde bir İngiliz piyade bölüğü ile 40 

dakika kadar çarpışan keşif kolu el-Ariş’e geri dönmeyi başarmıştı1155.  

Kanala mayın koymak üzere Birüssebi’den hareket eden kuvvetli bir 

hecinsüvar keşif kolu 9/10 Eylül gecesi Kanala ulaşmış ve Küçük Acıgöl’ün 

doğusunda telsiz istasyonuna benzeyen bir binayı dinamitle uçurmuş ancak Kanala 

mayın koyma olanağı bulunmadığı için keşif kolu geri dönmüştü. Keşif kolu güneş 

battıktan sabaha kadar Kanaldan vapurların geçmediğini, sabahleyin ikişer ikişer 3 

hat üzerinde birbirini izleyen küçük gemilerle mayın arandıktan sonra vapurların 

geçmeye başladığını tespit etmişti1156.   

Kress, Süveyş yönünde bir baskın için Nahl’ın genç komutanı Binbaşı Emin’i 

görevlendirmişti. Ama bu girişim İngilizlerin tarafına kaçanlar tarafından haber 

verilince Emin Bey Kanala ulaşamadan geri dönmek zorunda kalmıştı1157. 

                                                 
1152 Erden, Suriye Hatıraları, s.83-84; … Sina-Filistin Cephesi …, s.316. 
1153 Erden, Suriye Hatıraları, s.84-85; … Deniz Harekâtı, s.297; … Sina-Filistin Cephesi …, s.316. 
Keşif Kolu komutanının olay hakkındaki detaylı anlatımı için bkz. Atay, a.g.e., s.129-134. 
1154 MacMunn-Falls, a.g.e., p.71. 
1155 Erden, Suriye Hatıraları, s.85; … Sina-Filistin Cephesi …, s.317. 
1156 … Sina-Filistin Cephesi …, s.316; Erden, Suriye Hatıraları, s.85; … Deniz Harekâtı, s.297. 
Son iki olayla ilgili resmî tebliğde benzer ifadeler yer alıyordu. Tanin, 3 Eylül 1331 No.2425. 
1157 Kressenstein, a.g.e., s.76. 
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İngilizlerin karşı askerî operasyonu sadece 23 Kasım’da yapıldı. Önceki gün 

keşfedildiğine göre, Mahdes’te 200 kadar bir Türk kolu vardı. Bu yüzden el-Ferdan 

ve Kantara’dan Kanal çevresinden Türkleri sürmek için 2 kol geceleyin hareket etti. 

Mahdes’e ulaşan ilk kol Türkleri kaçmış buldu. 2 bölükten oluşan Kantara kolu 

04.25’te Hod∗ el-Haras’a vardı. 2 saat sonra atlı süvarilerin doğuya çekildikleri 

anlaşıldı. 08.05’te İngiliz kolu küçük bir kolun ateşine uğradı ve başka bir kolun da 

6–7 km. uzakta Katya’ya doğru çekildiği görüldü. Daha sonra bunları yakalama şansı 

olmadığı anlaşılınca, süvariye Türk artçı kolunun geri çekilmesini kesme emri 

verildi. Bu grup 20 km. kadar takip edildi. 20 Bedevi ve 13 deve yakalandı. Esirler, 

60 Türk hecinsüvarinin Hintlileri görünce kaçtıklarını, Arapları artçı olarak 

bıraktıklarını anlattılar. Bu olayda birçok akına öncülük etmiş olan meşhur Bedevi 

lideri Şeyh Rıza Salim hayatını kaybetti. Ölümü Sina’da büyük etki yaptı1158.  

Türk resmî tarihine göre, başta Şeyh Rıza olmak üzere 3 Bedevi şehit, 12’si 

de esir olmuştu. İngilizlerin bıraktıkları cesetlerinden 19 ölü, 16 yaralı verdikleri de 

olay yeri incelemesinden ve olaya tanık olanların ifadelerinden anlaşılmıştı. Ordu 

Komutanlığı Şeyh Rıza ile diğer şehitlerin ailelerine maddî yardımda bulunmuş ve 

diğer fedakârlıkları görülenlerin de bildirilmesini ve ödüllendirilmesini 

emretmişti1159.  

1915 sonuna doğru bir Yunan subayı olması muhtemel olan Sakara Unzo 

adında bir kişinin Suriye sahilindeki 4 petrol deposunu tahrip etmek üzere Fransa 

hükümeti tarafından görevlendirildiği ve Atina’dan hareket ettiği haber alınmış ve 

gerekli tedbirlerin alınması için Beyrut, Halep, Suriye Vilayeti ve Kudüs 

mutasarrıflıklarına 5 Aralık 1915 tarihli şifreyle bildirilmişti1160. İstihbarat sonucunda 

görevlendirilen kişinin uzun boylu, esmer ve kıvırcık saçlı olan Chrissantos 

Skarmangos adlı bir Yunan olduğu, Balkan savaşında Yunan donanmasında 

kılavuzluk yaptığı ve nişan aldığı ve geçmişte Haliç’te Hacı David şirketinde 

                                                 
∗ Çöldeki küçük vahalara denir. 
1158 Maxwell’in 1 Mart 1916 tarihli raporu. (Çevrimiçi) http://www.1914-
1918.net/maxwell_first_despatch.htm#3, 8 Eylül 2006; MacMunn-Falls, a.g.e., p.71-72; Bean, 
a.g.e., p.164. Türk müfreze komutanının olayı farklı anlatımı için bkz. Atay, a.g.e., s.138-139. 
1159 … Sina-Filistin Cephesi …, s.317. 
1160 BOA, DH. EUM. 5.Şb., 19/35. 
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kaptanlık yaptığı öğrenilmiştir1161. Ancak adı geçen Yunanlının bu görevi yerine 

getirdiğine dair bir bilgiye rastlanmamıştır. 

Bundan sonra, İngilizler Kanal doğusunda kuvvetli bir keşif ve güvenlik 

perdesi kurdukları ve yavaş da olsa Kanal doğusunda yerleşmeye çalıştıklarından, 

Türk baskın müfreze ve keşif kolları artık Kanala yaklaşamıyorlardı1162. 1916 başına 

kadar yapılan eylemlerle İngiliz kayıpları olsa olsa yaklaşık 500 kişi kadardı1163. Bu 

dönemle ilgili Türk kayıplarının toplamı yukarıda verilen dağınık rakamları 

topladığımızda yaklaşık 100 kişi olduğu görülecektir.  

İngilizler uçak ve süvarilerine rağmen geri çekilen Türk müfrezelerini 

yakalamada aciz kalmışlardır. Bu Türk subay erlerinin gidiş ve dönüşte gösterdikleri 

cesaret ve dayanıklılıklarının inanılmaz bir göstergesiydi. Ama Türk üst makamları 

bu girişimcilerin ödüllendirilmesi konusunda Kress’in yaptığı tekliflerin büyük bir 

kısmını kabul etmemişlerdi1164.  

Kanal boyunda sürekli kalamamak ve Kanala daha çok sayıda mayın 

yerleştirememek gibi nedenler istenen sonucun daha büyük olmasını 

engellemiştir1165. Larcher’e göre, eğer Türklerin elinde bombardıman uçak filosu ve 

çok sayıda atlı birlik olsaydı amaca daha fazla ulaşılmış olurdu. Fakat ne çare ki 

yoktu1166.  

Belen’e göre, 150 km. uzakta bulunan zayıf birlikler tarafından başarılan 

görevler gösteriyor ki, Çöl kumandanlığı İbin’de değil, Habra’da kurulsa ve emrine 

bir tümen ve yeterli araç ve malzeme verilseydi hem çölün boşaltıldığı gizlenir, hem 

de İngilizleri daha fazla taciz etmek mümkün olurdu. Mayıs ayında çölde sıcakların 

artması ile Kanala karşı küçük hareketlerin yapılmasını bile çok zor bir hale getirdi. 

Bundan başka, Suriye’deki kuvvetlerin çoğunun Çanakkale cephesine gönderilmesi, 

IV. Orduyu Suriye’nin müdafaası için çöldeki kuvvetlerden de faydalanmak zorunda 

bırakmıştı1167. Kanaatimizce Kanala bu kadar yakın bir mesafede durup Kanalı taciz 

etmeye İngilizler o kadar kolay izin vermeyeceklerdi. Kanala Osmanlı kuvvetinden 

                                                 
1161 BOA, DH. EUM. 5. Şb., 21/50. 
1162 … Sina-Filistin Cephesi …, s.317. 
1163 Larcher, a.g.e., p.257; Larşer, Büyük Harbde Türk Harbi, s.160. 
1164 Kressenstein, a.g.e., s.71. 
1165 Dirimtekin, a.g.e., s.38. 
1166 Larşer, Büyük Harbde Türk Harbi, s.159. 
1167 Belen, … 1915 Yılı Hareketleri, s.84. 
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daha yakın olma ve askerlerinin ihtiyaçlarını daha yakından karşılama üstünlüğüne 

sahip oldukları için daha büyük kuvvetlerle gelip önerilen bu tümeni çölün daha 

doğusuna çekilmeye mecbur edeceklerdi. Bu olmasa bile Çanakkale savaşı nedeniyle 

Habra’da önerilen tümen de Çanakkale’ye alınacaktı. Yine bütün sorun çölün kendisi 

ve çöldeki kuvvetin ihtiyacının çok gerideki Birüssebi’den takviye edilmesi 

zorunluluğuydu.   

Maxwell 19 Ağustos tarihli raporunda, Türklerin Şubat ayındaki ana 

saldırısından sonra Kanala mayın koyma girişimlerini önlemek için, özellikle 

Kanalın doğu yakasında gece devriyesi için çok sayıda askeri görevlendirmek 

zorunda kaldığını itiraf etmiştir1168.   

Kress, Kanala karşı baskın ve mayınlama girişimlerini düşmana “iğne 

batırmak” gibi bir şey olduğunu itiraf eder. Diğer taraftan Türk Genelkurmayının 

beklediği amacı sağladığını da kabul eder. Kanalın açık tutulması için İngilizler 

sürekli endişe içinde olmuşlar, Kanal savunması için önemli kuvvetler bırakmak 

zorunda kalmışlardı. Kanalın gece geçişlerine kapanması İngilizler için önemli bir 

zaman kaybı idi. Diğer yandan Kanaldan geçen gemilerin sigorta ücretleri artmış, 

tarafsız ülke gemilerinin çoğu Ümit Burnundan dolaşmayı tercih etmişti1169.  

Örneğin Rotterdam Lloyd Şirketi Aralık 1915’te hizmetini Kanaldan Ümit 

Burnu rotasına çevirdi. Çünkü İngiltere Almanya ile ticaret yapmalarından dolayı 

gemilerine kömür vermeyi reddediyordu. Diğer yandan, Port Said’te kömür fiyatı 4 

kat artmış ve kömür yükleme de Port Said’te barış zamanındaki seviyesinden 10 kat 

artmıştı. Ocak-Mart 1916’da havadan Kanal bölgesinin yoğun bombardımanı bu 

suyolunun güvenliğini iyice azalttı. Kanala en büyük tehdit ne denizden ne de 

karadan ama şimdi Alman denizaltılarından geliyordu. Savaşın başlamasından 19 ay 

sonra 7 Mart 1916’da İngiliz kargo ve posta gemileri Avustralya’ya gitmek için Ümit 

Burnu yolunu tercih etmek zorunda kaldı. Alman denizaltılarının faaliyetleri üzerine 

                                                 
1168 (Çevrimiçi) http://www.1914–1918.net/maxwell_first_despatch.htm#3., 8 Eylül 2006. 
1169 Kressenstein, a.g.e., s.76-77. Trumpener’e göre, küçük Osmanlı askeri birliklerinin Kanalda veya 
yakınında ara sıra görünmesi, bu süreçte İngilizleri endişe içinde bırakmaya yeterince hizmet etmişti. 
Trumpener, a.g.e., p.122. Eşref Beye göre de, Kanalda yüzen her şey mayınlar kadar aynı psikolojik 
etkiyi yaratmıştı. “Kanal mıntıkasındaki İngilizler o kadar korkaklardı ki, suyun üzerinde yüzen tahta 
bir sandık bile Kanalın bütün bir gün kapatılması neticesini doğuruyordu. Tatlı Su Kanalını 
zehirlediğimiz yolundaki dedikodular İngilizleri suyu test etmekle uğraştırdı. Küçük kuvvetlerimizin 
Kanalı kesemeyeceğini biliyorduk. İngilizler için Kanalı normal şekilde işletmeyi zorlaştırmaya gayret 
ediyorduk sadece.” Stoddard, a.g.e., s.105. 
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Japonlar Uzak Doğudaki Alman sömürgelerinin kendilerine verilmesinin tanınması 

için 8 destroyeri Akdeniz’e göndermişlerdir. Gemilerin Avustralya’ya doğru Kanal 

rotasından çevrilmeleri 1916’dan itibaren Kanalı kullanan gemilerin oranında düşüşe 

yol açtı. Böylece Süveyş Kanalı 1869’dan beri elde ettiği kazanımları neredeyse 

kaybedecek bir seviyeye geldi1170. 1915 yılında Kanaldan geçen gemi sayısı 3.700 

olmuştu. Bu sayı, 1914 yılına göre Kanaldan geçen gemi sayısından 1094 gemi 

eksikti1171. 

Savaş nedeniyle ticarî tonaj 1 Ağustos–31 Aralık arasında % 40 düştü. 

Almanya, Asya ve Mısır ile olan pirinç, jüt, soya fasulyesi, pamuk, manganez, deri 

ve kurutulmuş Hindistan cevizi gibi maddelerin ticaretinde otomatik olarak büyük 

kayıplara uğradı1172. 

Kanalda mayın ve Türk hava saldırılarından sonra 1916’da Alman 

denizaltıları tehlikesi başladı. Bu yeni tehdit karşısında İngilizler, Akdeniz ve Kanal 

güzergâhını kullanmayarak yollarını değiştirdiler ve özellikle Uzak Doğu ve 

Avustralya’dan gıda maddeleri taşıyan gemileri 1869 yılından beri ihmal edilen Ümit 

Burnuna yönlendirdiler. Bunun verimli olmadığını gören İngilizler 1917’de eski 

rotaya döndüler ama konvoy sistemi getirerek1173.  

Birinci Dünya Savaşı sırasında Kanal hakkındaki Alman literatürü şiddetle 

Fransız ve İngiliz geleneğine saldırmış ve gelecekte yeni iddialarını desteklemek için 

Kanal tarihinin yeni versiyonunu kullanmıştır. Bu da, 1915’te Alfred Birk’i, 

Negrelli’nin1174 ilk biyografisini yazmaya sevk etti. Burada Lesseps uluslararası 

“Study Society of 1846”ya ihanet eden biri olarak gösterilir. Bütün bunlardan başka, 

İngiltere önce Kanalın inşasına muhalefeti ve ardından Hidivin hisselerine sahip 

olması ve Mısır’ı işgal etmek için Kanalın tarafsızlığını ihlal etmekle suçlanır. 

Alman bilginleri Kanal Şirketini İngiliz Hükümetiyle bir kabul etmiş ve Kanalın 

kontrolünün Mısır’ın kontrolünün ön şartı olduğuna inanmışlardır. Ümit Burnu-

                                                 
1170 Farnie, a.g.e., p.540-541. 
1171 Tanin, 7 Nisan 1331, No.2641. 
1172 Farnie, a.g.e., p.533 
1173 C.E. Fayle, The War and the Shipping Industry, London, Oxford University Press, 1927, p.274-
291; Siegfried, a.g.e., p.91; Longgood, a.g.e., p.91. 
1174 Luigi di Moldelba Negrelli (1799–1858) İtalyan mühendis. İsviçre ve Avusturya’da suyolları ve 
demiryolu şebekesinin projelerini hazırladı. Süveyş Kanalı için teknik yönden büyük önemi olan bir 
proje yaptı. Lesseps Kanalı inşa ederken bu projeden büyük ölçüde yararlanmıştır. “Negrelli”, 
Meydan Larousse, Sabah, C.14, s.439. 
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Kahire-Kalküta imparatorluğa “kapı ve menteşe” benzetmesiyle İngilizlerin bu 

güzergâha dayandığını ve bunun kapanmasıyla İngiliz ihracatının kesileceği, 

gemilerinin hareketsiz kalacağını ve Doğu’daki prestijinin çatırdayacağını aşırı bir 

biçimde vurgulamışlardır. Kanal limanlarında Alman gemilerine el konulmasına 

üzüldüklerini ama Kanalı savaş gemilerine kapatmayı amaçlamadıklarını 

belirtmişlerdir. Asya ile sınırlı bir ticarete sahip olan İtalyan şehirleri Trieste ve 

Fiyum’um Kanaldan yüksek geçiş ücreti ödemelerini kınadıklarını, Kızıldeniz’deki 

bazı Fransız ve İtalyan toprağının İttifak devletlerine verilmesini ve böylece Berlin-

Bağdat rüyasını bütünleyecek Adriyatik-Süveyş rüyasını inşa etmeyi umuyorlardı. 

Maria Grais-Negrelli, Georgi ve Birk tarafından yayınlanan belgeleri Kanal hisseleri 

ile ilgili olarak 1850’lerde yapılan haksızlığın tamiri olmak üzere Alman iddialarını 

destekleyici olarak kullandılar. Savaş tazminatı olarak Fransa’nın elinde bulunan 

hisselerin bir kısmının kendilerine verilmesini ve yönetim kurulunda Almanya’ya 5 

sandalye, Avusturya’ya da 7 sandalye verilmesini umuyorlardı. Ayrıca, Sina’da 

Mısır yönetiminin kaldırılmasını, Kanalın kendisinin Türk sınırı olmasını ve Sina’nın 

gelecekteki ekonomisini düzenlemeyi öneriyorlardı. Burada 1915-1916’daki Alman 

tahrikinin 1883’teki İngiliz tahrikinden aşağı olmadığı görülmektedir1175.  

3.10. Hidiv Abbas Hilmi Sorununun İkinci Aşaması 
12 Mart 1915’te Bern’deki İngiliz elçisi Hidivin Mısır hükümetine karşı 

davranışından pişman olduğunu ama hâlâ Almanya’nın savaşı kazanması halinde 

oğlunun yerine geçebileceğini umut ettiğini rapor ediyordu. Hidivin düşmanla 

işbirliğine gitmemesi için İngiliz Yüksek Komiseri H. McMahon Hidivin Mısır’daki 

mülklerini haczetti. Mayıs’ta Sultan Hüseyin Kamil’e yapılan son suikast –ilki 

Nisan’da yapılmış ve suikastçi idam edilmişti1176- üzerine İngiltere’nin Hidivin en 

genç oğlunu halef göstereceği korkusuyla McMahon’u zorlayarak oğlu, kardeşi ve 

kuzenleri arasından birinin halef olarak atanmasını istedi. Almanya ise, hem Orta 

Doğuda hem de Avrupa’da Alman politikaları için Hidivin değerli olduğuna 

inanmaya devam etti. 1915 yılı boyunca Viyana’daki Alman elçisi Hidiv ve Mısırlı 

milliyetçilerin barışması için boşuna uğraştı. Enver Paşa da özellikle Hidivin Alman 

İmparatoru tarafından kabul edilmemesine duyduğu memnuniyeti vurguluyordu. 
                                                 
1175 Farnie, a.g.e., p.537-538. 
1176 Tasviriefkar, 12 Nisan 1331, No.1422. 
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Diğer yandan Hidivi de Arapları Osmanlılara karşı kışkırttığı gerekçesiyle suçlamaya 

devam etti. Osmanlılar ayrıca Said Halim Paşanın Mısır’ın yeni Hidivi olması 

konusunda ısrar ettiler. Hidivin Osmanlılarla uzlaşmamasından kısmen Almanya 

sorumluydu. Berlin Orta Doğudaki propaganda eylemleri için Hidivden 

yararlanmaya çalıştı. 1915 baharında Oppenheim Şerif Hüseyin’in İngiltere ile 

bağlarını ve Bab-ı Ali’ye sadakatsizliği söylentilerini araştırmak ve Alman 

propagandasını yaymak amacıyla İstanbul’a gitti. Oppenheim, Hidivin Kabine Reisi 

Ahmet Şefik Paşayı Şerif’in oğlu Faysal ile bir görüşme ayarlaması için kullandı. 

Daha öncede Faysal ile mektuplaşmıştı. Mayıs 1915 başında İstanbul’da Faysal’la 

görüştü. Görüşmede, Faysal babası adına Arabistan’da Alman ve Osmanlı 

propagandasının yayılmasına yardım etmeyi kabul etti. Enver Paşa ise İstanbul’daki 

Alman elçiliğine Oppenheim’in çabasını, başlangıçta razı olmasına rağmen, protesto 

ediyordu1177. Cemal Paşa da Oppenheim’in Suriye’de bulunmasından memnun 

kalmamış ve Almanya’ya dönmesini istemişti. Alman Dışişleri ve Genelkurmayı 

Oppenheim’in geri çağrılmasını reddettiler hatta Zimmermann Oppenheim’e Cemal 

Paşayı gözaltında tutması ve özellikle güvenirliliği hakkında bilgi vermesi için 

kalmasını emretti1178.  

Oppenheim, Mısır ve Arabistan ile daha etkin ilişki kurmasını sağlayacak 

olan bölgedeki Alman konsoloshanelerinde istihbaratı organize etmek üzere 

İstanbul’dan Şam’a gitti. Şam’ı karargâhı gibi kullanarak Suriye, Filistin, Sina ve 

kuzey batı Arabistan’da 4 ay geçirdi. Bir Bedevi gibi giyinmişti ve yanında Prüfer, 

önemli miktarda para, birkaç Hintli Müslüman ve bir vagon dolusu propaganda 

malzemesi vardı. Şehir, kasaba ve vahalarda konakladı. Camilerde ateşli konuşmalar 

yaptı. Ateşli konuşmalarında Pan-İslam duyguları ve İtilaf devletlerine karşı Cihadı 

hatta tek eşliliği ve fesin terk edilmesini bile vurguladı1179. Oppenheim’in Sina ve 

Hicaz’da görünmesi İngiltere’nin Şerif Hüseyin’le ilişkilerini tehlikeye atacağı 

düşüncesiyle bir paniğe neden oldu. Oppenheim Medine yakınlarına gelince Şerif 

                                                 
1177 McKale, a.g.m., p.26; McKale, a.g.e., p.107-110. 
1178 McKale, a.g.e., p.165. 
1179 McKale, a.g.e., p.111-112. 
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Hüseyin onu buradan ayrılmak zorunda bırakmıştı. Şerifin oğlu Abdullah İngilizlere 

bu konuda neler yaşandığını anlatmaktan çekinmemişti1180. 

Almanların Avrupa’daki politik propagandaları için Hidivden yararlanma 

çabalarına gelince, Hidive Fransız Le Figaro gazetesine Almanlar adına sahip olması 

için 10 milyon Frank verdiler. Hidiv İtalya’da gazeteler alması için de büyük paralar 

aldı. Fakat Hidiv ve ajanlarının parayı kötü kullanmaları ve çoğunu kendilerine 

ayırmaları yüzünden plan çöktü. Görünüşte sadece 723.000 Frank Almanlara geri 

dönmüştü. 1915 yazı sonunda Viyana’daki Hidivin konumu iyice belirsiz hale geldi. 

Osmanlılarla uzlaşamamış ve Almanya’dan büyük miktarda para çalmıştı. Bu da 

İttifak Devletlerinin gözünde değerini azaltmıştı. Mısır’daki mülklerinin gelirinin 

kesilmesiyle, kalabalık mahiyeti, ajanları, pahalı ve savurgan yaşam tarzı nedeniyle 

daima paraya ihtiyacı vardı. Öyle görünüyor ki, bu nedenlerden dolayı İsviçre’ye 

gitti. Burada kendisine önemli gelir sağlayacak Mısır’daki mülkleri hakkında 

İngiltere ile bir ödeme konusunda ilişkiye girebilirdi. İsviçre’deyken Alman ve 

Avusturya raporları Hidivin İngiltere’ye yaklaşmaya çalıştığını, İngilizlerin bir Arap 

emirliğini veya Mısır tahtına oğlunun geçmesini teklif ettiklerini bildiriyordu1181.  

Almanya Hidivin popülaritesi hakkında sürekli yanlış raporlar alıyordu. Ekim 

sonunda İngiltere Hidivin Osmanlılara karşı Arap hareketinin başına geçirilmesi 

hakkındaki –ki İsviçre’de bulunan Ağa Han bu teklif için aracı kılınmıştı- teklifi ret 

etti. 4 Kasım’da Kitchener de Hidivin potansiyel Arap lideri gibi tanınmasını 

reddetti1182. Hidivin İsviçre’deki faaliyetleri özellikle Osmanlıları harekete 

geçirmişti. Hidiv burada kalmaya devam etmesi halinde İngiltere ile daha fazla 

yakınlaşabilirdi. Kasım boyuca Hidiv, Sadrazam Said Halim Paşanın İstanbul’a 

dönmesi, Berlin veya Viyana’ya yerleşmesi teklifini reddetti. Ayrıca Osmanlılar 

Almanları Hidive büyük paralar ödediği ve böylece onun Bab-ı Ali’ye bağlılığını 

azalttığı için eleştirdiler. İsviçre’deki İngiliz kaynakları bu gelişmeleri çabuk öğrendi 

ve bunu basında propaganda malzemesi yaptılar. Aralık başında McMahon 

İngiltere’nin bunu kullanarak Hidivin Mısır’daki mülkleri hakkında bir anlaşmaya 

varılmasını tavsiye etti. 13 Aralık’ta Bern’de İngiliz elçisi Hidivle görüştü. Görüşme 

                                                 
1180 McKale, a.g.e., p.160. 
1181 McKale, a.g.m., p.27; McKale, a.g.e., p.117. 
1182 Weber, a.g.e., p.180; McKale, a.g.m., p.28. 
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sonunda elçi Dışişlerine gönderdiği raporunda Hidivin mevcut Mısır rejimini 

tanımaya karşılık Suriye ve Arabistan hâkimi olmayı umduğunu, ayrıca görüşmeden 

Almanlara söz etmeyeceğine söz verdiğini ama Hidive güvenilmeyeceğini 

belirtmişti. Dışişleri bunun üzerine elçiye Hidivle daha fazla ilişki kurmamasını 

söyledi. Fakat Alman Dışişleri hâlâ Hidivin tümüyle İngiltere’nin kucağına 

itilmesinin akıllıca olmayacağına inanıyordu1183.  

1914’te olduğu gibi Almanlar Mısır’daki düşmanları hakkında sınırlı bilgiye 

sahipti. Almanlar İngilizlere karşı yakında bir ihtilale inanıyorlardı ve Aralık 1915’te 

kötü bir şekilde İngiliz kuvvetlerinin gücünü yanlış hesaplıyorlardı. Yani İtilaf 

devletleri Gelibolu hakkında ne biliyorsa Almanlar da Mısır hakkında o kadar bilgiye 

sahipti. Alman ordusu ve Dışişleri İsviçre’deki söylentileri toplayan ajanların 

hikâyelerine dayanmak zorundaydı. Aralık 1915’te İsviçre’de Kitchener’in asker 

kıtlığı çektiği, bu yüzden İtalya’ya 2 defa müracaat ettiği ve ret cevabı aldığı 

duyuluyordu. Bütün bu yanlış bilgiler 1914’tekinin aynısıydı. Alman iş çevrelerinin 

verdiği bilgiler de aynı yöndeydi. Tarafsız muhabir Fritz Thyssen ve şirketi Mısır’a 

seyahatinde Kanal boyundaki nöbetçilerin dikkatsiz davrandığını, Mısırlıların 

binlerce silah ve cephane taşınmasına izin verdiklerini bildiriyordu. Aynı kaynaklar 

ısrarla Avustralya ve İngiliz alayları arasında düşmanlığın olduğunu1184 ve bir Türk-

Alman saldırısı halinde isyan edeceklerini bildiriyorlardı. Frankfurter Zeitung bunun 

gibi birçok garantiyi sütunlarına taşıdı. Halkın da her an isyan etmek üzere olduğu, 

İngilizlerin çok korktuğu da bildiriliyordu. Son olarak ticarî dehalar (!) inanıyordu ki, 

genellikle Kanalı kullanan Hollanda kaptanları, Akdeniz veya Kızıldeniz’den İngiliz 

                                                 
1183 McKale, a.g.m., p.28-29; McKale, a.g.e., p.118-119, ve 198-199. 1917’de Hidiv İngiliz, Alman ve 
Türklerle görüşmeye ve ikili oynamaya devam etti. Said Halim Paşanın sadrazamlıktan ayrılması 
üzerine İstanbul’a dönmüş ama kendisini bir “esir” gibi hissetmiştir. Osmanlılar kendisiyle Mısır 
konusunu tartışmaktan kaçındıkları gibi Cemal Paşa Arap isyanıyla Hidivi özdeşleştiriyordu. Nisan 
1918’de Sadrazam Talat Paşa kendisinin Mısır tahtına geçmeye razı olduğunu söylemişti. Temmuz 
1918’de Almanya’ya gitti. Bu kez İmparator ile görüşebildi ama bir sonuç alamadı. Ekim 1918’de 
İstanbul’a döndü. Weimar Almanyası 1919’dan sonra Orta Doğu ile kopan bağlarını yeniden onarmak 
için Hidive gizlice malî ve politik destek verdi. 1922 ve 1931’de Fransızlarla Suriye tahtı için 
görüşmesi başarısızlığa uğradı. 1944’te İsviçre’de ölünceye kadar Mısır tahtını tekrar ele geçirme 
rüyasıyla yaşadı. McKale, a.g.m., p.31 vd. 
1184 Dönem ile ilgili basınımızda İngiliz ile Avustralya askerleri arasındaki kavgalara ait haberlere 
sıkça rastlanmıştır. 
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konvoylarının varmasını engellemek için her iki Kanal girişinde gemilerini batırması 

için ikna edilebilirdi1185.  

Bu raporlar Berlin’de elekten geçirilirken Almanlar 28 Ocak 1916’de Enver 

Paşaya Mekke Şerifinin Kanal Seferi için bir süvari desteği vermesini veya en 

azından saldırı sırasında adamlarını tarafsız tutması için rüşvet vermesini öneriyordu. 

Ama Enver Paşa Hüseyin’e ödeme yapılmasını reddetti ve Alman elçisini konuyu bir 

daha açmaması için uyardı. Ama elçi buna aldırmadı. Enver zaten Müslümanlara 

Alman parasının gitmesinden memnun olmadığını göstermişti1186.  

5 Ağustos 1915’te Wangenheim, Cemal Paşa hakkında Alman eleştirilerini 

içeren bir listeyi Enver Paşaya sundu. Enver Paşa da Cemal Paşayı dikkatle izlediği, 

Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda her zaman hareket etmediği ve Mısır Seferine 

liderlik etmeye uygun olmadığı karşılığını veriyordu. Yine de, özellikle iç politik 

nedenlerden dolayı Cemal Paşanın görevden alınması zor olsa da bunun 

düşünülmesinin önemli olduğunu söylüyordu. Fakat 2 ay sonra Oppenheim ve Kress, 

hem elçi hem de Türkiye’deki diğer Almanların aksine Cemal Paşanın Alman yanlısı 

ve “güvenilir” olduğunu savunarak, Cemal Paşanın İkinci Kanal Seferine devam 

edeceğini ve Mısır’ın yeni Hidivi olmak gibi bir hırsının olmadığını 

bildiriyorlardı1187.  

3.11. Çanakkale’den Sonra Türklerin Kanal Seferi 

 Hazırlıkları 
Yukarıda Enver Paşa, Cemal Paşa ve Kress’in 5 Aralık 1915’teki 

görüşmesinde, Kanal Seferinin yapılması için Birinci Sefer Kuvvetinin kurulmasına 

karar verildiği belirtilmişti. 2 Ocak 1916’da Mısır Sefer Kuvvetinin öncüsü olarak 

Birinci Kuvve-i Seferiye kurulmuştu. Komutanlığına Cemal Paşa tarafından Kolordu 

komutanı yetkisinde olmak üzere Albay Kress, Kurmay Başkanlığına da Binbaşı 

Kadri Bey (Tümgeneral Kadri Demirkaya) atanmıştı1188. 2 Ocak’tan itibaren Sefer 

Kuvvetinin Birüssebi’de toplamasına karar verilmişti. Sefer Kuvveti şunlardan 

oluşuyordu: 
                                                 
1185 Weber, a.g.e., p.181-182. 
1186 Weber, a.g.e., p.182; McKale, a.g.e., p.114-115. 
1187 McKale, a.g.e., p.115. 
1188 Kressenstein, a.g.e., s.88; Erden, Suriye Hatıraları, s.172; … Sina-Filistin Cephesi …, s.339; 
Görgülü, a.g.e., s.142. 
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Komutanı Yarbay Refet Bey (Bele) olan 3. Tümenin 31., 32. ve 39. piyade 

alayları (her alay 4 tabur ve bir makineli tüfek bölüğü), Alman makineli tüfek taburu 

(8 bölük), hecinsüvar bölüğü, dağ topçu alayı (ikişer bataryalı 2 tabur), istihkam ve 

sıhhiye bölüğü. Mevlevi taburu ve Kadiri bölüğü, Hicaz akıncı alayı, hecinsüvar 

alayı, Avusturya dağ obüs taburu (10,5’luk 2 batarya), 10 cm.lik Alman uzun top 

bataryası, 15 cm.lik Alman ağır obüs bataryası, 21 cm.lik Alman havan taburu (2 

batarya), 2 Alman piyade havan müfrezesi (2 bölük) 4 Alman uçaksavar top takımı, 2 

istihkâm bölüğü, 2 köprücü treni, depo bölüğü, Ordu telgraf bölüğü, bir ağır, bir hafif 

telsiz telgraf müfrezesi, bir Alman telefon müfrezesi, mayın müfrezesi, Mevlevi 

sıhhiye bölüğü, 6 seyyar hastane (ikisi Alman), 3 ekmekçi müfrezesi, kuyu inşaat 

müfrezesi, hamal bölüğü, 10 cephane kolu, 3 patlayıcı madde ve bomba cephane 

kolu, 6 malzeme kolu, 2 develi hasta nakliye kolu1189. Uzunköprü’den gönderilen 3. 

Tümen Birüssebi’de toplandığında mevcudu 180 subay ve yaklaşık 15.000 kişi 

idi1190.  

Birinci Sefer Kuvveti Mısır Sefer Kuvvetinin öncüsü değil asıl kendisi 

olacaktı. Verilmesi düşünülen 14. Tümen –ki komutanı Ali Fuat (Cebesoy)Bey idi- 

II. Orduya gönderilecekti. Olayı gizlemek için öncü ve Birinci denilmişti. Medine 

Akıncı taburu da akıncı hecinsüvar alayına dönüştürülerek Kanal Seferine katılması 

için 14 Aralık 1915’te Medine’den trenle Maan’a, oradan da Birüssebi’ye karadan 

gönderildi. Şam’daki Mevlevi Taburu ve Kadiri Bölüğü ve Mevlevi çalgıcıları ve 

Mevlevi Sıhhiye Bölüğü de çöle gitmek üzere 31 Aralık’ta Kudüs’e hareket 

edeceklerdi1191.   

Şubat 1916’da Başkomutan vekili Enver Paşa beraberinde 20 kadar Alman ve 

Türk subayı ile Filistin’i teftişe gelmişti. Samah-Taberiye gölü civarında erlerin tek 

tulumlarla, bir manga taşıyan keleklerle geçiş ve köprücü malzemesiyle köprü kurma 

tatbikatlarını izlemişti. 80 m. genişliğinde yani yaklaşık Kanal genişliği kadar su 

geçidini erler tulumlarla 4 dakikada, mangalar keleklerle 3 dakikada geçmişti. 

Köprüler de 5 dakikada kurulmuştu1192. Bu tatbikatlar Kanaldan geçiş hesabına göre 

yapılmıştı ve asıl Birinci Kanal Seferinde gerekliydi. Ancak Osmanlı ordusu İkinci 
                                                 
1189 … Sina-Filistin Cephesi …, s.339-340; Erden, Suriye Hatıraları, s.172-173. 
1190 Erden, Suriye Hatıraları, s.226. 
1191 Erden, Suriye Hatıraları, s.174-175. 
1192 Erden, Suriye Hatıraları, s.178. 
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Kanal Seferinde Kanal kıyısına yaklaşamadığı için bu tatbikatlar pratiğe 

sokulamamıştı.  

Enver Paşa, Asluç’a kadar uzatılan demiryolunun açılış törenine katılmış ve 

otomobil ile Birihasana’ya kadar gitmişti1193. Enver Paşa, Kress’e demiryolunun 

işlemesi hakkında sürekli şikâyetlerini aldığını, oysa seyahatinin hiçbir aksaklığa 

uğramadan program dâhilinde ilerlediğini söylemiş, Kress de Enver Paşa üzerinde 

hiçbir etki yapmayan cevabında, kendisi için bölgedeki son kömürün kullanıldığını, 

son 3 gün boyunca insan ve hayvanlara yiyecek gönderilmediğini, çünkü Paşanın 

özel treninin pürüzsüz yola devam etmesi için bütün demiryolu nakliyatının 

durdurulduğunu söylemiştir. Kıtaların teftişi sırasında Kress ordunun acıklı 

durumunu göstermek için ayakkabısı olmayan erlerin ön safa dizilmesini emretmiş 

ama Cemal Paşa buna çok kızmıştı. Enver Paşa Orduya gönderilen paranın maaş 

olarak verilmesi yerine ayakkabı almaları gerektiğini söylemişti. Oysaki 3. Tümenin 

subay ve erleri 4 aydan beri maaş almamıştı1194. Yine Enver Paşanın uğradığı tüm 

yerlerde vitrine önem verilerek tüm olumsuzluk ve aksaklıklar kendisinden 

gizlendiği anlaşılmaktadır.  

Cemal Paşa, Enver Paşanın Şubat 1916’daki teftişi sırasında Kanalı geçip 

İngilizleri Mısır’dan kovmak mümkün olmasa bile Kanalın doğu sahilinde kuvvetle 

yerleşmek ve uzun menzilli toplar yerleştirerek Kanaldan gemi geçişine engel 

olunabileceğine birlikte karar verdiklerini ifade etmektedir1195.   

Çöl teftişini bitiren Enver Paşa Kudüs’ten Maan’a oradan Medine’ye gitmek 

üzere yola çıktı. Trenle Akabe hizasından geçerken bir İngiliz kruvazörü Akabe’yi 

bombalamış, karaya 300 kadar asker çıkarmıştı. 6 saat süren çatışmadan sonra 

İngilizler kovulmuş, ikinci defa denedikleri çıkarma girişimi de başarısız olmuştu1196. 

İngiliz kaynaklarında buna ait bir bilgiye rastlanmamıştır.  

Nisan başlarında Birüssebi’ye Alman 300. uçak müfrezesi ve ayın ortasında 

da Avusturya-Macaristan dağ obüs taburu gelmişti. Taburda 8 top için 1.000 kişi 

                                                 
1193 Enver Paşanın Birihasana’da olduğunu öğrenen İngilizler uçaklar gönderip burayı bombalamıştı. 
Ama bombalama eylemi gerçekleştiğinde Enver Paşa buradan ayrılmıştı. Bullock, a.g.e., p.129-130. 
Enver Paşa ve beraberindekiler buradan öğleden sonra ayrılmış ve akşama doğru Birüssebi’ye 
varmıştı. Pomiankowiski, a.g.e., s.182.  
1194 Kressenstein, a.g.e., s.95. 
1195 Cemal Paşa, a.g.e., s.219. 
1196 Erden, Suriye Hatıraları, s.180. 
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vardı. Erleri çoğunlukla Macar idi ve ancak tercümanla anlaşmak zorunda 

kalınıyordu. Obüsler sökülebilir olduğundan çöldeki nakliyatta özellikle elverişliydi. 

Alman pilotların gelmesi yalnız askerler değil halk üzerinde de büyük bir etki 

yaratmıştı. Şimdi İngiliz uçaklarına karşı tümüyle savunmasız kalınmamış ve 

özellikle hava keşifleriyle düşman hakkında daha iyi istihbarat elde edileceği 

umulmuştu1197.  

10 Nisan 1916’da Cemal Paşa İstanbul’dan, Hicaz ve Kanal Seferinin 

başarıyla devam edebilmesinin Halep hattının mevcut kapasitesinin mutlaka 

arttırılmasına bağlı olduğunu belirterek, 10 lokomotif ve bir miktar vagon istemiş, 

Başkomutanlık Vekâleti de bunların Almanya’ya sipariş edildiğini bildirmişti1198. 

 İkinci Kanal Seferinde Teşkilat-ı Mahsusa’nın çalışmalarından biri de, 

kâfirlere karşı Müslümanlara dayanışma çağrısı yapmaktı. Bu çağrının Mısır’da 

bulunan binlerce Müslüman Hint askeri arasında firarlara yol açması bekleniyordu. 

Bu program, Harbiye Nezaretinin İstanbul’daki Hindistan İstiklal Cemiyetiyle 

birlikte çalışmasının bir ürünüydü1199. İngilizler de tarafsız gemilerle İngiltere’ye 

gelen Hintlileri sorguluyordu. Sorgulamalar sırasında Berlin Müslüman Komitesi 

tarafından Kitchener, Mareşal Foch ve Fransız Başbakanını öldürmeye yönelik 

komplolar ortaya çıkarılmıştı1200.  

 Nisan 1916’da Kress’in Katya baskınından hemen önce Enver Paşa 12 Nisan 

1916’da Cemal Paşaya Berlin’deki Hindistan Komisyonu’nun Mısır’daki İngiliz 

ordusunda görev yapan Hintli Müslümanların saf değiştirmesini sağlamak için ne 

gibi önlemler alındığını, Hintlilerin hangi Osmanlı karakollarına teslim olacağını ve 

Osmanlı hatlarını geçerken kendilerini nasıl tanıtacaklarını sormuştu. Cemal Paşa 

aynı gün verdiği cevapta, halen 27 Hintli Müslümanın Osmanlı ordusuna katıldığını, 

kendilerine bu konuda bir zorluk çıkarılmadığını, Berlin’deki Komitenin bir parola 

                                                 
1197 Kressenstein, a.g.e., s.98; Cemal Paşa, a.g.e., s.222. Alman uçaklarının Kahire’ye kadar uçması ve 
İngilizleri taciz etmesi düşman tarafındaki Sudanlı ve Arap askerler üzerinde büyük tesirler yaptığı 
Bedeviler tarafından haber verilmişti. Stoyber, a.g.e., s.10. 
1198 Özdemir, a.g.m., s.385; … Sina-Filistin Cephesi …, s.361. 
1199 Stoddard, a.g.e., s.106; H.V.F. Winstone, Ortadoğu’nun Serüveni, Çev. Fuad Davudoğlu, 
İstanbul, Risale Basın Yayın Ltd. Şti., 1999, s.225. İstanbul’da kurulan Hint cemiyetleri hakkında bkz. 
E. S. Yalçın-V. Keleşyılmaz, “Birinci Dünya Savaşı’nda İstanbul’da kurulan Genç Hindistan ve Seyfi 
Hindistan Cemiyetleri”, Beşinci Askerî Tarih Semineri Bildirileri I, Ankara, Genelkurmay 
Basımevi, 1996, s.47-55. 
1200 Winstone, a.g.e., s.225. 
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belirlemesi halinde bunun çölde ilan edileceğini, Hintliler için şöyle bir tedbirin 

uygulanmasının mümkün olduğunu bildirmişti:   Firariler başlarına beyaz bir mendil 

bağlamalıdır. Birülabd, Cefcafe ve Aynsadır karakolları belirlenen yerlerdir. Bu 

noktalarda güvenilir Bedeviler Firarilere yol göstermek için başlarına mendil 

bağlayacaktı. Firariler Bedevilere rastladıkları zaman “Allahümme Salli ala” diyecek, 

Bedeviler de “Nasrun minellah” karşılığını verecektir. Bu parola çölde ve Kanalda 

yaygınlaştırılacaktı1201.  

Stoddard’a göre, bütün bu çalışmalara rağmen, Hintli Müslümanlardan ve 

Mısırlılardan Osmanlı ordusuna geçen pek fazla olmamıştı. Kanal Savunma 

Kuvvetindeki bir iki kıtadan birkaç kişi, Kanal boyundaki muhafızlardan bir iki 

tanesi ve Batı Sahradaki Mısır Sınır Kuvveti garnizonlarından biraz daha fazla sayıda 

asker Osmanlı safına geçmişti1202. Şubat’taki Kanala saldırı sırasında İngiliz 

ordusundan kaçan Hintli bir uşağın adı Hacı Muhammed idi1203. İngiliz otoriteler, 

Mısırlı ve Hintli Müslüman askerlerinin çağrıdan etkilenebileceklerini düşünerek 

morallerini yükseltecek tedbirler almışlar, örneğin Hintli prensleri ve yüksek mevki 

sahibi başka kişileri Kanal bölgesine iyi niyet ve propaganda turlarına yollamışlardır. 

Fakat firarlar konusu Osmanlılar için İngiltere’ye kıyasla çok daha ciddi bir sorun 

oluşturuyordu1204.  
3.12. İki Sefer Arası Dönemde İngilizlerin Kanalı Savunma 

 Tedbirleri 

3.12.1. Birinci Kanal Seferinden Çanakkale Cephesinin 

 Sonuna Kadar İngilizlerin Faaliyetleri  
Mısır’ın İngiliz İmparatorluğu için askerî açıdan lüzumu ve önemi hiçbir 

zaman 1915 yılı ilkbaharında olduğu kadar artmamıştı. Ülke baştanbaşa Avustralya, 

Yeni Zelanda, Hint ve İngiliz askerlerinin eğitim alanı haline geldiği gibi İtilaf 

devletleri donamasının hareket üssü olmuştu. Buradan askerî kuvvetleri istenilen bir 

coğrafyaya hemen göndermek gayet kolay bir işti. İngiliz Harbiye Nezareti, Süveyş 

Kanalı sayesinde gerekli kuvvetleri Fransa, Irak ve Çanakkale’ye göndermeyi 

                                                 
1201 Erden, Suriye Hatıraları, s.253-254. 
1202 Stoddard, a.g.e., s.107. 
1203 Winstone, a.g.e., s.356. 
1204 Stoddard,  a.g.e., s.107. 
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başarıyordu. Mısır’dan başka cephelere gönderilen kuvvetler yerine oluşan boşluğu 

doldurmak üzere derhal yeni kuvvetler buraya gönderiliyor ve Kahire veya Kanal 

civarındaki büyük ordugâhlarda eğitime alınarak yeniden gerekli cephelere 

gönderiliyordu1205. 

Birinci Kanal Seferi tehdidi bittikten sonra atılan ilk adım Sina yarımadasının 

burnuna yakın ve Süveyş körfezinin kıyısındaki Tur köyünü tehdit eden küçük bir 

Türk düzensiz kuvvetini dağıtmak olacaktı. Tur’un Türkler elinde kalması Süveyş 

körfezine mayın koyma fırsatını verecekti. Bu amaçla Albay Haldene komutasında 

Minerva zırhlısı ile 150 kişilik bir bölük gönderildi. 13 Şubat’taki çatışma kısa oldu. 

Türklerin kaybı 60 ölü, bir binbaşı dâhil 102 esir oldu. Birkaç kişi kaçarken İngiliz 

kayıpları 1 ölü 1 yaralıydı1206. Albay Haldane komutasındaki birlik hareket etmeden 

önce Mısır istihbaratından Yarbay Parker ile en güvenilir ajanları, Türk casuslarını 

etkisiz kılmak ve Türk karargâhını bulmak üzere önceden yola çıkmıştı. Baş casus 

olarak Cizvit papazı ve Arapça dil bilgini Peder Jaussen’den yararlanırken, ana bilgi 

kaynağını, bölgeye yakın manastırın kızları oluşturuyordu1207.  Aynı ayın sonunda 

savaş gemisi Bacchante İskenderun körfezini gözetlemeye gönderildi. Burada telgraf 

hatlarını, silah taşıyan kolları ve vagonları bombalamayı sürdürdü1208.  

Maxwell, 8 Mart 1915’te Türkler Halep’i geçerse, bunları tespit edebilecek 

araçlardan yoksun olduğunu kabul ediyordu. İngiliz Harbiye Nezaretine yazdığı 

yazıda “bilgi almada büyük güçlüklerimiz var. Uçaklarımız çok çalışıyor ama 

menzilleri amacımız için yeterli değil” diyordu. Bu sorun İngilizlerin geleceği net 

görmeye engel olmadı. Daha 18 Şubat’ta Maxwell yakın gelecekte Sina’daki Türk 

eylemlerinin sınırlı ölçekte olacağını tahmin etmişti. Bu değerlendirme, Atina’daki 

yeni gizli servisleri, Rus Genelkurmayı ve Yunan Dışişlerinden alınan bilgiler ile 

Osmanlı kuvvetlerinin kuzeye hareketi hakkındaki raporları –ki planlanan saldırının 

iptal edildiğini gösteriyordu- ile destekleniyordu1209. 

                                                 
1205 Mısır Seferi, s.44. 
1206 Maxwell’in 11 Şubat–19 Ağustos 1915 arasındaki olayları anlatan raporu. (Çevrimiçi) 
http://www.1914-1918.net/maxwell_first_despatch.htm#3, 8 Eylül 2006; MacMunn-Falls, a.g.e., 
p.53; Massey, a.g.e., p.17; Türk kaynaklarında olayla ilgili bilgi yoktur. 
1207 Winstone, s.221. 
1208 Herbert, a.g.e., p.67. 
1209 Yigal, a.g.e., p.106-107. 
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Mart 1915’te Limni adası Çanakkale Seferi için yeterli büyük bir üs olmadığı 

için Mart sonunda bazı kuvvetler Mısır’a vardı. Mediterranean Expeditionary Force 

(MEF) (Akdeniz Sefer Kuvveti) bu yüzden Mısır’da kuruldu. Nisan 1915’te 

Gelibolu’ya daha fazla asker gönderilmesi gerekti. 27 Nisan’da 29. Hint Tugayı ve 

28 Nisan’da East Lancashire Tümeninin gönderilmesi istendi. 2. Yeomanry Süvari 

Tümeni Mısır’a takviye olarak gönderildi. 3 Mayıs’ta Maxwell Kitchener’e 

Australian Light Horse (A.L.H.) ve New Zeland Mounted Rifles (N.Z.M.R.) 

Gelibolu’ya gönderilmesini öneriyordu. Bunların yerine 2 tabur gönderilecekti. 9 

Temmuz’da 70.000 asker ve 36.000 at ve 16 katır Gelibolu’ya gönderilmişti. 

Mısır’dan ayrılanlar yetişmiş askerlerdi ve Temmuz sonunda Mısır’dan daha fazla 

asker isteği üzerine Maxwell bunun Mısır’ı zor durumda bırakacağını bildirmişti. 

Sonuçta Maxwell 2. Süvari Tümeninden ve Yeomanry Tugayından 300 subay ve 

5.000 kişi hazırlayarak 16 Ağustos’ta Gelibolu’ya gönderdi1210. Mayıs 1915’te 

İngilizler Mısır’daki güvenliği arttırmanın yanında Mısır’da faaliyet gösteren 3 

Alman casusu Baron Otto von Gumpenberg, Baron von Bentheim ve Solomon 

Inger’in yakalanması için ödül de koymuştu1211. 

Gelibolu Seferinin ilk etkilerinden birisi Kanaldan İngiliz donanmasının 

ayrılması olmuştu. Swiftsure, Ocean ve Minerva Çanakkale’ye gönderilmişti. Ayrıca 

6 Fransız deniz uçağının Çanakkale’ye gönderilmesi istenmişti. 9 Mart’ta 

Kızıldeniz’de 8 mayın bulundu. 15 Mart’ta Kanalda mayın döşenmesine karşı 

savunma torbidobotların çekilmesiyle Büyük Acı Gölde devriye gezmek için Kanal 

Şirketinin elindeki motorları silahlı hale getirmek gerekmişti1212.                        

. Kanal Seferinden sonra Türklerin Kanala kadar yaklaşması İngiltere’de bazı 

endişelere yol açmıştı. İngiliz Dışişleri Bakanlığının fikirlerinin yayım aracı olan 

Manchester Guardian gazetesinde yayınlanan bir makalede, “Doğu Akdeniz 

Orduları Başkomutanı, Mısır’da büyük bir strateji hatası yapıyor. Bu hata Mısır’ı 

müdafaa etmek için Kanalı sulu bir hendek gibi telakki etmek ve İngiliz müdafaa 

kuvvetlerini bu hendeğin gerisinde tutmaktır. Hâlbuki bizim için savunulacak şey 

                                                 
1210 MacMunn-Falls, a.g.e., p.56-60. 30 Temmuz 1915’te Maxwell asker istemekle Mısır 
savunmasının daha fazla zayıflatılmaması için Kitchener’e yalvarıyordu. McKale, a.g.e., p.102. 
1211 McKale, a.g.e., p.102. Senusiler bahsinde görüleceği üzere Gumpenberg Libya’dan Suriye’ye 
giderken yakalanacaktı. 
1212 MacMunn-Falls, a.g.e., p.60-61. 
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Mısır değil Süveyş Kanalıdır. … Kanala doğudan olacak bir saldırıya karşı müdafaa 

için de Sina yarımadasına hatta Filistin’e olan ihtiyacımız ortaya çıkar.” 

deniliyordu. Makalenin devamında, Türklerin tahmin edildiği gibi aciz olmadıklarını, 

Sina çölünü geçerek Kanalın batı yakasına geçmeseler bile doğu yakasına yerleşip 

uzun menzilli toplarla Kanaldan geçişi engelleyebilecekleri, bunu önlemek için 

doğuya doğru karşı savunma için gerekli tedbirler alınması tavsiye ediliyordu1213.  

18 Mart 1915 tarihli bir rapora göre, Şubat 1915’deki başarısız Osmanlı 

saldırısının ardından atlı İngiliz devriyeleri Sina’da 3 amaçla keşfe çıkmıştı: 

Bedeviler arasında İngiliz varlığını hissettirmek, ayak basacak sağlam bir yer 

edinmek, Osmanlıların keşif, saldırı ve istihbarat toplamasını önlemekti. Ayrıca 

çölün su kaynaklarının topografyası da çıkartılarak düşmanın yığınak ve yeniden 

saldırı yeteneği de ortaya çıkarılacaktı1214.  

İngilizlerin iki sefer arası dönemde istihbarat çalışmalarında birinci kaynak 

Bedevilerdi. Nisan-Aralık 1915 arasında İngiliz ajanları Sina, el-Ariş, İbin, 

Birihasana, Kuseyme ve Nahl’e 2–3 kez, Gazze ve Birüssebi’yi aylık ziyaret ettiler. 

Hava keşifleri bunların getirdiği bilgileri tasdik için ana araçtı. Çünkü Mısır 

kumandanı Bedevilerin abartılarına karşı hava keşfine daha çok güveniyordu1215. 

Bedeviler değişiklikleri görmek ve bölge hakkındaki bilgileri nedeniyle 

Türklerin lojistik hazırlıkları hakkında önemli bir bilgi kaynağıydı. 1915’ten itibaren 

en önemli görevleri orta Filistin’den güneye Birüssebi’ye döşenen demiryolundaki 

gelişmeleri izlemekti. İngilizler bu demiryolunu güney Filistin’e doğru Osmanlı 

ordusunu ikiye katlayacak bir güç olarak görüyordu. Bedevi ajanlar demiryolunun 

geniş veya dar hatlı, ulaşım ve takviye kapasitesini de öğrenecekti. İki yıl sonra bu 

bilgiler hava fotoğraflarıyla sağlanacaktı. 1915 sonunda istihbarat toplama çabaları 

Birüssebi-Hafir-Kuseyme üçgeninde yoğunlaştı. Araştırılan şey düşmanın muhtemel 

saldırı hazırlıkları, demiryolu, karayolu, su boruları, telefon hatları, asker, çadır, top 

                                                 
1213 Cemal Paşa, a.g.e., s.220-221; Erden, Suriye Hatıraları, s.188. Akbay bu yazının tarihini 
7.8.1916 olarak vermektedir. Cemal Akbay, “Birinci Dünya Harbinde Türk Cephelerindeki Harekâtın 
Sevk ve İdaresinde Yapılan Bazı Olumsuz Uygulamalar Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Askerî 
Tarih Bülteni, S.24, Şubat 1988, s.32. Erden de diğer hatıratında 7.8.1916 olarak vermiştir. Erden, 
Dünya, 10 Kasım 1955. Makaledeki ifadeler bunun Ağustos 1916’da değil 1915’te yazıldığı 
izlenimini vermektedir. 
1214 Yigal, a.g.e., p.193-194. 
1215 Yigal, a.g.e., p.70-71. 
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ve stokları hakkında detaylı bilgilerdi ve bunu birkaç güvenilir ajan sağlıyordu. Bu 

bilgiler sonradan hava keşifleriyle karşılaştırılıyordu.  

İkinci istihbarat kaynağı esirler ve asker mültecilerdi. Esirler Kahire’de tek 

tek sorgulanıyordu. İki sefer arası dönemde alınan esirler azdı ve basit askerler 

olduğu gibi bilgileri de azdı. Esir alınan genç bir Türk Teğmeni (Kanal Seferi 

sırasında esir edilmişti) başlangıçta Sina’da Osmanlı gücü hakkında hayli abartılı 

bilgiler vermişti. Bütün kolorduların Filistin’de toplandığını, ağır silahlarla yüklü 

gemilerin Filistin’e vardığını söylemiş, ancak bir süre direndikten sonra gerçekleri 

söylemek zorunda kalmıştı. Asker mülteciler de çöle kaçmak için fırsat kolladıklarını 

söylemişlerdi. Ancak sorgulamada kendilerine ayrıcalık tanınmamıştı. İdeolojik 

nedenlerle, anti-Osmanlı politik eylemleriyle ve gizli Arap örgütlerinden oldukları 

için hayatlarının tehlikede olduğunu iddia etmişlerdi. Elde edilen bilgiler 1915’te 

“Türk Ordusunun El Kitabı” adlı esere temel oluşturmuştu. Diğer yandan Kanala 

saldırı sırasında ele geçirilen haritalar, günlükler ve belgeler de İngiliz istihbaratına 

yardımcı olmuştu1216.  

Türkçeyi iyi bilen ve istihbarat subayı olarak sorgulamada bulunan A. 

Herbert’e göre, Osmanlı ordusundan kaçan ve Suriyeli olup askere alınmış olan 

öğretmenler sorgulayanları bezdirecek biçimde yolculuklarını anlatmışlardı. İlk 

saldırıda esir alınanlar içindeki bir levazım subayı sorgulanmış ama hiçbir şey 

söylememişti. Diğer esirlerden de bir şey öğrenilememişti1217. Diğer yandan, esir 

düşen Türk subayları sorgulamaları sırasında İngiltere’nin Ağustos 1914’te Sultan 

Osman ve Reşadiye adlı 2 Türk gemisine el koyması konusunu sürekli dile 

getirmişlerdi1218.  

Diğer istihbarat kaynağı sivil mülteciler idi. Bunlar İngiliz, Rus, Fransız ve 

Amerikan vatandaşıydı. Savaşın ilk 10 haftasında 6.000 kişi Anadolu, Suriye ve 

Filistin’den Mısır’a varmıştı. Gönüllü işbirliği yapanlar Yunan ve Ermeni (bazıları 

Osmanlı ordusu mensubu) Hıristiyan misyonerler, hemşireler, din adamları, Yahudi 

                                                 
1216 Yigal, a.g.e., p.72-75. Yazara göre standart sorgulama yapılıyordu. Ama İşkence ve benzeri 
konuşturma biçimlerinden bahsetmemektedir. 
1217 Herbert, a.g.e., p.65-66. 
1218 Bean, a.g.e., p.153. 
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ve Hıristiyanlardan önden gelenler (Lübnan ve Hayfa’dan), Fransız, İtalyan ve 

Amerikan işadamları vs. idi1219. 

Bir İtalyan gemisinin Nisan 1915’te 300 yolcusuyla Yafa ve Beyrut’tan 

Mısır’a varması üzerine İngilizler yolcular arasında Osmanlı casusları 

olabileceğinden şüphelendiler. Özellikle yolculardan İngiliz sempatisini 

vurgulayanlara, savaşta yardımcı olmak isteyenlere İngilizler şüpheyle muamele 

ettiler. Mültecilerden başka kaptan, tayfa ve yolcular da sorgulandı. Bunlar Anadolu 

ve Suriye kıyıları ile iş yapıyorlardı. Fakat bunların çoğu asker’i bilgiye sahip değildi 

ve bilgileri de yöresel kalıyordu. Yani bildikleri şeyler rotaları üzerindeki limanlarda 

gördükleri ve işittikleri şeylerdi. Bilgileri yanlış ve abartılıydı. Tahminlerine göre 

Osmanlı kuvveti 45–300.000 arasındaydı. Temelsiz söylentilere de sahiptiler. 

Örneğin, Cemal Paşanın binlerce deveyi çimento torbalarıyla birlikte Kanala 

gömerek alternatif yapay bir köprü yaratacağı gibi. İngilizler Türk tarafının 

demiryolu ve asker sayısından başka, Suriye ve Filistin’in ahvali, halkın karakteri, 

psikolojisi, anti-Türk veya İngiliz yanlısı duyguları gibi konularla da 

ilgilenmişlerdir1220. 300 yolcunun Mısır’a gitmesi üzerine IV. Ordu Komutanlığı 

görülen lüzum üzerine Suriye ve Filistin sahillerinden başka ülkelere yolcu 

gitmesinin geçici olarak men edildiğini ilan etmişti1221. 

10 Şubat 1910’da Athlit’te Amerikan malî desteği ile kurulan ziraat istasyonu 

Yahudi casus örgütü NİLİ’nin1222 merkezi idi. İstasyonun müdürü Aaron Aaronson 

aynı zamanda örgütün başıydı. Cemal Paşa, Aaron’un ziraî tecrübelerinden 

yararlanmak için Şam’daki karargâhında bir büro vermişti. Aaron, Şam’daki Türk 

karargâhında İngilizler lehine casusluk faaliyetlerine devam etti ve Türkler bunun 

farkına varamadılar. Haziran 1916’ya kadar karargâhta çalıştı ve durumunun 

tehlikeye girdiğini görmeye başlayınca İngiltere’ye gitmenin yollarını aradı. Ekim 

1916’da İngiltere’ye vardığında Türk casusu olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı ve 

                                                 
1219 Yigal, a.g.e., p.76. 
1220 Yigal, a.g.e., p.77-78. 
1221 Başkumandan Vekâletince Dâhiliye Nezaretine gönderilen 23 Nisan 1331 tarihli yazısı. BOA, 
DH. EUM. 5. Şb. 12/26.  
1222 NİLİ Tevrat’ta geçen bir ifadenin kısaltılmışı idi. Nitzah İsrael Lo Yuşkir, “İsrail kuvveti asla 
yalan söylemez” anlamına geliyordu ve bu 4 kelimenin baş harfleri grubun adını oluşturuyordu. Riyad 
N. Er-Reyyis, Osmanlının Çöküş Döneminde Arap Casusları, Çev. D. Ahsen Batur, İstanbul, 
Selenge Yay., 2006, s.137.  
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sorgulandı. Kardeşi Alexander Aaronson da Nisan 1915’te yukarıda geçen 300 yolcu 

ile Mısır’a vardığında soğuk bir karşılama görmüştü. Aaron gözaltına alındığında 

yanında hâlâ Cemal Paşanın seyahat özgürlüğünü garantileyen belgesi vardı. 

Sorgulaması sırasında Egyptian Expeditionary Force (EEF) (Mısır Sefer Kuvveti) 

için Sina ve Filistin’de tavsiye ettiği doğal su kaynaklarını, Sina’dan geçecek İngiliz 

demiryolu için en uygun rotayı, savaşta oynayacağı rolünü ve bunu da Siyonist 

davaya olan inancı için yaptığını anlatmıştı. Daha sonra kız kardeşi Sarah Aaronson 

casusluk şüphesiyle tutuklanmış ve tutuklu iken intihar etmişti. Aaron 1919’da Paris 

Barış Konferansı’na katılmış ve Siyonist davayı anlatmıştı. 16 Mayıs 1919’da 

Londra’dan Paris’e giden 2 kişilik uçakta idi ve uçak düştüğünde kurtulan 

olmamıştı1223. NİLİ örgütü zirvesindeyken 23 aktif üye ve ek bağlantılara sahipti. 

Bazıları da Osmanlı ordusunda hizmet ediyordu1224.  

İngilizler gibi Almanlar da Yahudilerden ajan olarak yararlanmayı 

düşünmüştü ve daha Şubat 1915 başlarında Wangenheim bunu Alman Başbakanı 

Hollweg’e önermişti. Bir ay sonra Prüfer Mısır’da Filistin Yahudilerinden casus ağı 

kurmak için bir taslak hazırlamıştı. Oppenheim’in izleyen aylarda onayı ile Prüfer 

Mısır’a en az 3 Yahudi gönderdi. Bunlar, Filistin’den Amerikalı Yahudi Moritz 

Rothschild ve Isaac Cohn ve Dünya Siyonist Kongresinin lideri olan Chaim 

Weizmann’ın en genç kız kardeşi ve bir Rus muhaciri olan Minna Weizmann idi. 

İstihbarat için Yahudilerin kiralanmasının riskli bir iş olduğu görüldü. Cohn İngiliz 

istihbaratı için çalışmayı kabul ederken, Weizmann’ı Kahire’de tutuklandı ve 

Mayıs’ta Rusya’ya gönderildi1225.  

Osmanlı Devleti’nin de bazı casusları kullandığı anlaşılıyor. Bu konudaki bir 

arşiv belgesinde, Rodos’taki bir Osmanlı görevlisinin Atina’daki Osmanlı Elçisine 

gönderdiği mektupta; Mısır’da İngilizler tarafından Malta’ya sürülen Fransız 

tebaasından birinin Malta Fransız Konsolosu tarafından kurtarıldığını ve Rodos’a 

geldiğinde kendisiyle görüştüğünü, aslında Mısır’a casus olarak gönderildiğini ama 

                                                 
1223 Geniş bilgi için bkz. Anita Engle, The Nili Spies, London, Frank Cass, 1997; Anthony Verrier, 
Agents of Empire, London, Brassey’s Ltd., 1995, p.89-181; Er-Reyyis, a.g.e., s.117-166; Winstone, 
a.g.e., s.298-314. 
1224 Yigal, a.g.e., p.163. 
1225 McKale, a.g.e., p.112-113. 
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İngilizler tarafından yakalanarak Malta’ya sürüldüğünü anlattığını, hikâyesine 

inanmamak için hiçbir sebep bulunmadığını bildirmişti1226. 

Emekli Kurmay Albay Şükrü Erkal, Şam’da Birinci ve İkinci Kanal Seferi 

planları yapılırken 20 kadar güzel Yahudi kızın Türk ve Alman subaylarını takibe 

aldıklarını, hatta Cemal Paşanın İngilizler hesabına çalışan Beyrutlu bir zenginin 

partisine davet edildiğini ve kendisine Yahudi kızların sunulduğunu, her iki sefer 

öncesinde Yahudi kızların Şam’daki gece kulüplerinde Türk ve Alman subaylarından 

planları öğrendiklerini ve bu planların Beyrut açıklarına gelen İngiliz gemileriyle 

Mısır’a günü gününe aktarıldığını ve buna dayanarak Kanal savunması 

hazırladıklarını iddia etmiştir1227. Savaş dönemlerinde kadınların bilgi sağlamak için 

subaylara yanaşmaları ve onlardan bilgi sağlamaya çalışmaları sık görülen bir 

durumdur. Ancak “uçkur” ile ilgili bilgi ve belge bulmak zordur. Yukarıda görüldüğü 

gibi NİLİ’nin İngilizlerle ilişkiye girmeleri daha çok Birinci Kanal Seferi sonrasında 

mümkün olmuştur. İkinci bölümde İngilizlerin Kanalda bir baskına uğradıkları 

görülmüştü. Son bölümde görüleceği üzere, İkinci Kanal Seferinde de Türklerin 

hareketlerini ve çölün çoğunu geçtiklerini çok geç öğrenmişlerdir. Dolayısıyla Kanal 

Seferleri planlarının ele geçirildiği iddiası yetersiz kalmaktadır. 

Yerel ajanlardan başka ilk defa bir İngiliz subayı Teğmen Stephan White 

istihbarat amacıyla kuzey Sina’da Bedevilerden bilgi toplamak, yeni ajanlar bulmak 

ve propaganda yapmak için görevlendirilmişti. Ancak Türklere esir düştü ve bu 

cephede Türklere esir düşen ilk İngiliz idi. Bazı Arap ajanlar Ocak 1915’te Trablus, 

Gazze ve Hayfa’ya çıkarıldı. Çoğu daha sonra toplanma noktasına dönmeyi 

başaramadı. Sonradan yakalandıkları öğrenildi. İngilizlerin bölgedeki istihbarat 

çalışmaları üzerine Fransız donanma istihbaratı da Suriye’ye bazı ajanlar gönderdi. 

Bu bölgede İngiliz subaylarının bağımsız eylemleri Fransızları endişelendirmişti. 

Çünkü bölge 1915’te yaptıkları anlaşmaya göre Fransız nüfuz alanıydı. Fransızlar 

kendileriyle işbirliği haricinde ajan gönderilmemesini İngilizlerden istediler1228.  

Şubat-Aralık 1915 arasındaki belgelerde 13 ajanın –daha fazla olmalı- 

İskenderun, Trablus, Beyrut ve Sayda’ya çıkarıldığı anlaşılıyor. Bazı ajanlar karadan 
                                                 
1226 BOA, DH. EUM. 5. Şb. 11/36. 
1227 Hasan Köni “Birinci Dünya Savaşı Öncesi İstihbarat ve Günümüze Etkileri”, DATSB, Ankara, 
Genelkurmay Basımevi, 1989, s.304-305. Sunulan bildirinin soru-cevap kısmı.  
1228 Yigal, a.g.e., p.79. 
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Süveyş’e dönerken bazıları da topladıkları bilgilerle tarafsız yolcu gemileriyle 

Mısır’a dönmüşlerdir. Diğer yandan Rus ve Fransız müttefik ajanlar ile de işbirliği 

vardı. Ayrıca İtalya, Yunanistan ve İttifak grubu yanlısı olmayan Balkan 

devletlerinden de bilgi alınıyordu. İlk olarak Ruslar seçkin Osmanlı 10. Tümeninin 

Adana’dan Suriye’ye transfer edildiğini rapor etmişti. 18 Kasım’da İstanbul’da karar 

verilmiş olan bu olayı Ruslar 1 Aralık’ta öğrenmişlerdi1229.  

Eylül 1915’te Sina ve Gelibolu’da esir edilen Arapların Suriye ve 

Filistin’deki akrabalarına yönelik mektuplar atılmaya başlandı. Bütün savaş 

alanlarında yaygın bir biçimde kullanılan bu metot firar etmeyi ve teslim olmayı 

amaçlıyordu. Mektuplarda esir ve asker mültecilerin yaşamları pembe tablolarla 

anlatılıyor, İngiliz muamelesinin “bir babanın oğula” muamelesi gibi olduğu, savaşa 

devam etmenin boş bir şey olduğu anlatılıyordu. Broşür seçici ve şüpheyle okunacağı 

için akraba veya arkadaşlarından kişisel bir mektubun daha etkili olacağı 

düşünülmüştür. Kişisel mektuplardan başka rahat yaşamdan hoşlanan “güzel, şişman, 

mutlu görünen esir” fotoğrafları içeren binlerce broşür Gelibolu’da, ardından Filistin 

cephesinde dağıtılmıştı1230.  

Mısır’daki yerli halkın duyguları tümüyle Türklerden yana idi. Araplardan 

birkaç birlik hâlâ Mısır ordusunda bulunuyor ve silahlara sahipse de, İngilizler bu 

orduya güvenemezdi. Türklerin Kanal’a yaklaşması ve daha sonra Gelibolu savaşı 

sırasında umulan Türk zaferi sürecinde Mısırlıların davranışı Türkler lehine dikkate 

değerdi. Hatta eğitimli bir Suriyeli şunu söylemişti: “Bir İngiliz cennetinde 

yaşayacağıma bir Türk cehenneminde yaşamayı tercih ederim.”1231  

Mısır’da İngilizlere karşı Osmanlı beyannamelerine bir cevap olarak,  

İngilizler Ocak 1916’da el-Ezher ulemasından bir kısmına hem Osmanlı ordusunda 

bulunan Araplara hem de Mısırlı Araplara yönelik bir beyanname hazırlattırmıştı. 

Beyannamede, Osmanlıların Arapları aldattıkları, İngiliz ve Fransızların Arapların 

                                                 
1229 Yigal, a.g.e., p.80-90. 
1230 Yigal, a.g.e., p.149. İngilizlerin benzer propaganda amaçlı örnek beyannameleri için bkz. Servet 
Avşar, Birinci Dünya Savaşı’nda İngiliz Propagandası, Ankara, Kim Yay., 2004, s.317-323; 
Sarısaman, a.g.e., s.14-16. 
1231 Bean, a.g.e., p.153. 
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dostu olduğu ve İngilizlere itaat etmenin farz olduğu yolunda bilgiler yer alıyordu. 

Beyanname çoğaltılıp uçaklarla havadan Mısır halkına dağıtılmıştı1232. 

1915 yılı boyunca Sina’daki sınırlı Osmanlı eylemleri İngilizlerin uçuşlarını 

en aza indirmelerine neden oldu. Bu nedenle seyrek rutin gözcülük işlemleri 

Türklerin Kanaldaki saldırılarını belirlemede başarısız oldu ve genellikle onları geri 

çekilirken bulabiliyorlardı. Bununla beraber, Türkleri takip etmede önemli dersler 

çıkardılar ve kara kuvvetleri ile hava keşif kolları arasında yararlı bir işbirliğine 

gittiler. Bunun ilk örneği Nisan 1915 sonunda gerçekleştirildi. Bir İngiliz uçağı geri 

çekilen bir Türk kolunu gördüğü zaman, onları takip eden İngiliz süvari kollarına 

yazılı bir mesaj bırakarak hedefi göstermişti. Çanakkale Seferinin sona ermesi ile 

havadan keşif sıkıntısı azaldı. Yılın sonunda Osmanlı saldırısı korkusu arttı ve 

uçuşlar Sina’nın merkez ve güney rotasında arttırıldı1233. Bu arada teknik sorunlar 

yüzünden 1915 yılı boyunca Türk topraklarında 3 uçak kaybedildi1234. 

3.11.2. Çanakkale Cephesinin Son Aşamasında Mısır 
İngilizler Suvla koyunda yaptıkları çıkarmanın ardından Kitchener, 

Maxwell’e Gelibolu’ya daha fazla asker gönderip gönderemeyeceğini sormuştu. 2. 

Avustralya Tümeni Mısır’da 5., 6., ve 7. tugaylar halinde düzenlendi ve Mondros’a 

gönderildi. Başka bazı kuvvetlerde bekletilmeden Mondros’a gönderiliyordu1235. 

Mısır’da birçok otele el konurken Mısır hükümeti de sivil hastaneler ve çeşitli 

hükümet binalarını teklif etti. 1 Nisan 1915-Ocak 1916 arasında yatak sayısı 

3.500’den 36.000’e yükseldi1236. Kitchener 8 Mayıs 1915’te Maxwell’e 

Çanakkale’de karşılaşılan problemlerle ilgili söylentilerin Mısır’da yayılmasını 

önlediği için teşekkür ediyordu1237. 9 Temmuz 1915’te Kanal savunması için ayrılan 

kullanılabilir kuvvet olarak 2.181 subay, 67.584 astsubay ve er, 36.054 at, 16.695 

katır bulunuyordu1238.  

                                                 
1232 Hülagü, a.g.e., s.103. 
1233 Yigal, a.g.e., p.93-94. 
1234 Yigal, a.g.e., p.96. 
1235 MacMunn-Falls, a.g.e., p.69. 
1236 MacMunn-Falls, a.g.e., p.73-74. 
1237 McKale, a.g.m., p.25. 
1238 MacMunn-Falls, a.g.e., p.68. 
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İngiliz Genelkurmayı Kasım 1915’te Mısır’ın savunması için 5 süvari tugayı, 

Kanal savunması için 6 tümen, Batı sınırı için 2 süvari ve 2 piyade tugayı ve iç 

güvenlik için 1 süvari tugayı ve 15 tabur gerektiğini tahmin ediyordu1239.  

Gelibolu’nun boşaltılması halinde Osmanlıların Kanala saldırıyı 

yenileyeceğine inanılıyordu. Kitchener Maxwell’den acilen Anadolu ve Suriye’deki 

Türk ulaşım hatları konusunda bir rapor istedi. Verilen cevapta, İskenderun 

çevresindeki demiryolu boşluklarının hâlâ kapalı ve Toroslar’da 20 tünelin de 

tamamlanmayı beklediği belirtilmişti. Diğer yandan Pozantı’dan Tarsus’a olan yol 

yeniden yapılmıştı. Bahçe Tünelinin inşaatı da hızla devam ediyordu ve 1915’te 

tamamlanabilirdi. En önemli gelişmeler demiryolunun yapıldığı Filistin’deydi. Ama 

Gelibolu’da Türkleri tuttuğu sürece kara ve demiryolu yapımı önemli bir tehlike 

değildi1240.  

Kitchener Maxwell’den yeni bir Türk saldırı planlarını sormuştu. Bilgi 

eksikliğinden dolayı bu soruya kesin cevap vermek kolay değildi. Maxwell savunma 

planının mevcut askerlere bağlı olduğunu, bir günden diğer bir güne Gelibolu için 

asker istenip istenmeyeceğini bilmediğini bildirdi. Hint askerlerinin iyi olduğunu 

ama özellikle daha fazla subaya ihtiyaç olduğunu bildirdi. Kraliyet Hava Filosunun 

acilen arttırılması gerekliydi. Genel olarak düşüncesi, başka bir saldırının 

Şubat’takinin aynısı olacağı yolundaydı. Kitchener Gelibolu’daki vaziyeti kendi 

gözleriyle görmek ve Mısır’ın gelecekteki savunmasını çalışmak üzere Ege’ye geldi. 

Ziyareti sırasında İskenderun körfezine asker çıkarma projesi yeniden sahneye 

çıktı1241.   

3.12.3. İkinci İskenderun Projesi 
2 Mart 1915’te Kabineye 7 sayfalık bir metin dağıtılmıştı. Başlığı 

“Çanakkale’den Sonra, Sıradaki Adımlar” idi. Başlıklar görüşülürken, L. George 

İskenderun üzerinde kavga etmektense, onu Fransa’ya vermeyi teklif etmişti. 

Karşılığı tabiî ki Filistin idi. Kitchener İskenderun iddiası için bastırdı. Kitchener’i 

destekleyen Amiral Fischer İskenderun’un İran ve Irak petrolünün pazarlanması için 

                                                 
1239 Wavell, a.g.e., p.40-41. 
1240 MacMunn-Falls, a.g.e., p.76. 
1241 MacMunn-Falls, a.g.e., p.77. 
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özel bir önemi olduğunu vurguladı. Görüşme sırasında konu dağılınca bu konu 

hakkında başka bir bilgi olmadı1242.  

Mart 1915’te Rusya Çanakkale zaferinden sonra İstanbul’un kendisine 

verilmesini istemeye başlamıştı. 19 Mart’taki kabine toplantısında İngiliz Başbakanı 

Fransızların da Çukurova, Suriye ve Filistin’i istediklerini söyledi. Fransızlar 

İngilizlerin umduğundan daha fazla bir coğrafya istiyordu. Bunun üzerine T.E. 

Lawrence 18 Mart 1915’te İngiliz Dışişlerinde önemli bir nüfuzu olan dostu D.G. 

Hogarth’a1243 açık bir mektup yazmış ve İskenderun projesinin yeniden 

canlandırılmasına yardım etmesini istemişti. Lawrence Fransızların taleplerini 

tehlikeli bulmuştu. Çünkü Suriye ile Fransızlar Mısır’a saldırı için bir deniz üssü elde 

edeceklerdi. Gelecekte muhtemel bir İngiliz-Fransız savaşında Fransızlar 12 gün 

içinde Kanala karşı 100.000 asker gönderebilecekti. Baharda ya da kaçınılmaz olarak 

demiryolu inşa edildiği zaman Sina gerçek bir engel değildi. İskenderun Mısır’a karşı 

bir donanmanın etkili olabileceği tek yerdi ve çevrede bunu engelleyebilecek bir 

İngiliz limanı yoktu. Rusya’nın da İskenderun’u ele geçirmesine izin verilemezdi. Bu 

yüzden İskenderun kesinlikle ele geçirilmeliydi. Ne Suriye’de ne de Anadolu’da 

Amanos dağları sayesinde başka bir yeri tutmaya gerek yoktu1244.   

24 Eylül 1915’te Çanakkale Komitesi toplantısında Çanakkale’den çekilme 

tartışıldı. Bunun Mısır’da ve diğer İngiliz sömürgelerinde isyana neden olup 

olmayacağı tartışıldı. Aynı gün Mısır Yüksek Komiseri H. McMahon Çanakkale’den 

                                                 
1242 Gilbert, a.g.e., p.318-333. 
1243 D.G. Hogarth arkeolojik çalışmalarıyla tanınan bilim adamı aynı zamanda İngiliz casusuydu. 
Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sırasında Mısır, Suriye, Irak ve Arabistan’da görev yapan birçok 
İngiliz casusunun manevi babası ve danışmanıydı. İngiliz casusları özellikle savaş öncesinde 
arkeolojik çalışmalar bahanesiyle Orta Doğu’da seyahatler yapmış ve dolaştıkları yerlerin haritalarını 
çıkarmışlardı. Bunların en önemlileri Gertrude Bell, T.E. Lawrence, W.H.I. Shakespeare, J. Philby, G. 
Leachman, M. Sykes, R. Storrs, A. Herbert, P. Graves, G. Lloyd vs. idi. T.E. Lawrence eserinin 2. ve 
3. sayfasında bu isimler dahil 42 isim saymaktadır. Bunlar savaştan önce çoğunlukla arkeolojik 
çalışma bahanesiyle Arabistan, Irak ve Suriye’de bulunmuş ve Arap kabile ve şeyhleriyle ilişki 
kurmuşlardı. Savaş sırasında bölgede görev yapan Osmanlı müttefiki Avusturya casusu ve Katolik bir 
Papaz olup Filistin, Suriye ve Arabistan’da uzun yıllar kalan Alois Musil –bölgedeki adı Şeyh Musa 
idi- İngiliz casusu W. Shakespeare’ye üstünlük sağlayabilmişti. Alois savaşın sonuna kadar Osmanlı 
Devleti’nin yanında yer alan İbn Reşid’in kuvvetleri içinde bulunurken, Shakespeare İbn Suud 
kuvvetleri içinde yer almıştı. İki taraf arasında 24 Ocak 1915’te yapılan çarpışmada 2 Bedevi 
Shakespeare’yi öldürmüştü. Tabi İbn Suud’un kuvvetleri de bozguna uğramıştı. Bölgedeki casusların 
faaliyetleri hakkında geniş  bilgi için bkz. Herbert, Lawrence ve Storss’un çalışmamızda adı geçen 
eserleri; M. Kemal Öke ve diğerleri, Kutsal Topraklarda Casuslar Savaşı, İstanbul, İrfan 
Yayımcılık, 1995; Er-Reyyis, a.g.e., Köni, a.g.m., H. V. F. Winstone, Gertrude Bell, London, Cape, 
1978; Pomiankowiski, a.g.e., s.153-154.  
1244 Garnett,, a.g.e., p.85-86. 
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çekilmenin Pan-İslamcı duyguları arttıracağı ve Mısır’da huzursuzluğa neden olacağı 

konusunda Kahire’den uyarıyordu. Tekrar İskenderun Projesini ortaya atıyordu ki, 

bununla stratejik askerî avantaj elde etmek, Ermenilere ve Kafkaslarda Ruslara 

yardım etmek amaçlanıyordu. Bunlardan başka, “İngiliz prestijinin restore 

edilmesini” de vurguluyordu. İngiltere şüphesiz Doğuda acı çekiyordu, hatta 

müttefiklerinin gözünde bile. Alman ve Türk propagandası bunu merhametsizce 

sömürecekti1245. Bu dönemde projeyi dikkate almanın yeni bir nedeni vardı. 

Ermenilerin Suriye’ye gönderilmesi. Böylece Arapların arkadan saldırması ile 

Türklere karşı Ermenilerle birlikte ortak bir hareket yapılması kolay olacaktı1246.  

12 Ekim’de Kitchener Maxwell’e gönderdiği telgrafta, Almanya’nın 

Sırbistan’ı istilasının İstanbul’a asker ve top gönderilmesini ve Mısır’a bir saldırı 

yapılmasını kolaylaştıracağını, böyle bir ihtimalle karşılaşma halinde planlarını 

hemen göndermesini istiyordu. Aynı tarihte gönderdiği bir diğer telgrafta ise Toros 

ve Amanos tünellerinin son durumu hakkında bilgi isteniyordu. Ertesi gün gönderilen 

bir telgrafta ise Kahire şu taleple karşılaşıyordu: Türk esirlerinden İstanbul ile Suriye 

arasındaki seyahatin süresi, hangi kısımların demiryoluyla kaplı olduğu, eğer 

müttefikleri kömür sağlayabilirse her gün her iki yöne kaç trenin gidebildiği, 

lokomotif ve traverslerin sayısı hakkında detaylı bilgi isteniyordu. Bu acil görev T.E. 

Lawrence’e verildi. Lawrence cevabında, en son raporlara göre, Türk demiryolunun 

Birüssebi’ye vardığı, Toros tünellerinin henüz bitmediği, mevcut şartlarda bir 

taburun İstanbul’dan Birüssebi’ye 20-30 gün içinde varabileceğini, demiryolunun 

günlük yaklaşık 1.000-1.500 askeri taşıyabileceği ve iyi organize edilirse bunun ikiye 

katlanacağını bildirmiştir. Maxwell de önemli takviyelere muhtaç olduğunu, 

Türklerin getireceği ağır toplara karşı savaş gemilerine ihtiyacı olduğunu, Arapların 

mutlaka hemen isyan etmesi gerektiğini, zaman geçirilirse Irak ve Arabistan’da 

ayrıca Senusilerle sıkıntıların artacağını, bunların da Mısır’ın istilasını 

                                                 
1245 Yigal, a.g.e., p.109-110; J. Wilson, a.g.e., p.204. Gelibolu’nun boşlatılmasının İslam dünyasında 
yapacağı etkiler konusunda Kitchener, Akdeniz Sefer Kuvveti Başkumandanı Ian Hamilton’a şunları 
söylemişti: “Gelibolu Yarımadasından kuvvetlerimizi çekmemiz İslam aleminde özellikle Mısır’da 
büyük yankılar yapacaktır. Kahire, İslamiyetin ve bizim ‘Müslüman milletleri koruyan imparatorluk’ 
tezimizin merkezidir.” Ian Hamilton, Gelibolu Günlüğü, Çev. Osman Öndeş, İstanbul, Hürriyet 
Yayınları, 1972, s.269. 
1246 J. Wilson, a.g.e., p.202. 
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kolaylaştıracağını, Araplarla memnunluk verici bir anlaşmanın Mısır’a ciddi bir 

istilayı imkânsız kılacağını bildiriyordu1247. 

Maxwell daha sonraki bir telgrafında, Arap-Türk esirlerinden küçük bir grup 

seçip Akabe yoluyla göndererek Maan’da Hicaz demiryolunu kesmeyi ve oradan 

Mekke Şerifi’ne katılmalarını planladığını bildirmişti1248. 

Sırbistan’ın savaş dışı kalması ve Berlin-İstanbul hattının açılması üzerine 21 

Ekim 1915’te İngiliz Genelkurmayı ve Amiralliği bir zirve topladı. Alman ve 

Avusturya birliklerinin katılması ile Kasım sonunda hareket edecek ve 100.000’den 

aşağı olmayacak bir Osmanlı kuvvetinin 4 ay içinde Mısır sınırına varacağına 

inanılıyordu. Bunu önlemek için 100.000 İngiliz askerinin İskenderun’a çıkarma 

yapması teklif edildi1249. 

Ekim başlarında Enver Paşanın Meclis’te yaptığı konuşma İngilizlerin 

dikkatinden kaçmamıştı. Konuşmasında, herkesin yapılamayacağını zannettiği 

Sina’yı geçtiklerini, gelecekteki sefer için gerekli olan bölgeleri işgal ettiklerini, ilk 

seferin bir keşif taarruzu olduğunu, düşmanın tedbirlerini öğrendiklerini ve sonuç 

olarak Mısır Seferinin yapılabileceğini ve muzaffer olacaklarını söylemişti1250.

 Maxwell’e göre, İngiltere Türkiye’yi başka yerlerde vurmadığı sürece 

Gelibolu’nun tahliyesi maddî olduğu kadar manevî tehlikeli etkilere yol açacaktı. 

İlgisi tekrar İskenderun’a yöneldi. Sadece Suriye ile değil 28 Eylül’de Kut’ta 

Türkleri mağlup eden Townsend’in ilerlediği Irak ile de Türk ulaşımını kesme 

imkânı olacaktı. Kitchener’e körfeze bir çıkarmanın Gelibolu’nun tahliyesinden önce 

yapılması gerektiğini öneriyordu. Kitchener yoldayken denizaltı tehlikesi ve çok 

sayıda asker gerektiğini vurgulayarak itirazlarını bildirdi. Maxwell bunları dikkate 

aldığını ama avantajların bunlardan daha önemli olduğunu söylüyordu. Maxwell 

100.000 askerin gerektiğini tahmin ediyor ve körfezde stratejik bir konumun işgali 

ile Mısır ve Irak’ta gerektiğinden daha az kuvvetle tutulabileceğine inanıyordu. 

Sorun İngiltere’de incelendi. Ekim’de kara ve donanma generalleri Suriye ve 

                                                 
1247 J. Wilson, a.g.e., p.210-211, Mckale, a.g.e., p.154. 
1248 J. Wilson, a.g.e., p.223. 
1249 Yigal, a.g.e., p.111; MacMunn-Falls, a.g.e., p.77-78. 
1250 Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, D.3, İ.1, C.1, s.490-491. 
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Mısır’ın savunması hakkında sadece 2 çözüm görüyordu: 1- İskenderun’da büyük 

ölçekte askerî operasyonlar, 2- Kanal çizgisinde savunma1251.  

7 Kasım’da Kitchener Mondros’a vardı ve ertesi gün Maxwell, H. McMahon 

ve C. Monro onu karşılamak üzere Mısır’dan ayrıldılar. 10 Kasım’da İskenderun 

projesinin tetkikine başlandı. Toplantıda Maxwell, McMahon, Monro Gelibolu 

boşaltılmadan evvel İskenderun’a çıkarma yapılması gerektiğini söyledi. Ayas Koyu 

çıkarma için uygundu. Amanos ve Toros arasında burada demiryolunu kesmek ve 

Türklerin ilerleyişini önlemekle Mısır ve Bağdat korunacaktı. Bu projeyi uygulamak 

için gereken 8 tümen gönderildikten sonra 2 tane 1. sınıf Tümen Fransa’dan 

gönderilmeliydi. (Bunlardan altı tümen sonradan 22., 26., 27. ve 28. Selanik’e, 31. ve 

46. Mısır’a gönderildi.) Ayas koyuna çıkarma için ilk aşamada 2 tümen ve 3.000 

süvari gerekiyordu1252.   

Kitchener bu konuda Genelkurmayın görüşlerini istedi. Genelkurmayda Batı 

Cephesinde (Fransa’da) güçlü bir şekilde tutunmanın gerektiğine dair güçlü bir 

inanış vardı ve bu yüzden projeye muhalefet edilmişti1253. Genelkurmayın itirazları 

şöyle özetlenebilir: 1- Bölge büyük Türk kuvvetlerinin yığınağı için uygundur. 2- 

Sefer 40 km. içeriye girmeye zorluyor. Sonra bu 80 km.’ye çıkmak zorundadır. 

Bunun için en azından 160.000 piyade gerekiyor. 3- Kayıplar ilk 3 ayda aylık % 20, 

sonra aylık % 15 tahmin ediliyor. 4- Bu kuvvetin masrafı asıl cephede Almanya’yı 

zayıflatmayacaktır. Hâlbuki eşit bir masraf Fransa’da en azından eşit derecede 

Almanları zayıflatacaktır. 5- Gelibolu ve Makedonya’dan çekileceğiz. Biz yine 3 

tehlikeli işle uğraşıyor olacağız. Bu da kara ve deniz kuvvetinin tehlikeli dağılımına 

sebep olacaktır. 6- Sonradan çekilme zor ve belki de imkânsız olacaktır. 7- Proje 

kesin sonuç verecek cephede büyük bir saldırı için konuşlanan kuvveti bulundurmak 

gibi temel bir strateji ilkesini çiğniyor. İskenderun projesi Almanya’yı 

                                                 
1251 MacMunn-Falls, a.g.e., p.78; J. Wilson, a.g.e., p.223. 
1252 MacMunn-Falls, a.g.e., p.78-80. Arthur, a.g.e., s.172-174; Wavell, a.g.e., p.39. Ağustos 1915’te 
Amanos dağlarında Alman mühendis Üsteğmen Klinghard amele taburları sayesinde arabaların 
geçebilecekleri kadar bir şose inşa etmişti. Oysa bir sene önce sadece develerin geçtiği patikalardan 
Amanos dağları aşılabiliyordu. Kressenstein, a.g.e., s.83.   
1253 J. Wilson, a.g.e., p.223. 
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zayıflatmayacaktır. Bu itirazlar ve ayrıca donanmanın projenin aleyhinde olduğu da 

Kitchener’e gönderildi1254.  

Tartışma daha birkaç gün sürdü. Sonuçta yeni bir itiraz ortaya çıktı. Fransızlar 

teklif edilen sefere karşı çıkıyordu. Askerî açıdan itirazları, hazırlıklar yavaş ve gizli 

kalması imkânsız olacağı gibi karmaşık olacaktı. Hâlbuki gizlilik başarıda en önemli 

faktördü. Ayrıca ateş altında çıkarma riskleri çok büyük olacaktı. Fakat asıl itirazları 

politik nedenlerden doğuyordu. 13 Kasım’da Londra’daki Fransız Askerî Ataşesi 

İngiliz Genelkurmayına bir nota sundu. Notada:  

“Filistin demiryolunu kesmek için İskenderun körfezine asker çıkarmayı 

düşünen İngiliz hükümeti buradaki Fransız moral ve politik konumunu dikkate 

alacaktır. Fransız kamuoyu gelecekteki Suriye devleti hakkında farklı düşünmüyor ve 

Fransız hükümetinin isteğidir ki, sadece önceki anlaşmalara göre bu ülkede askerî 

anlaşmalara girişmemeli ve ayrıca bir operasyon yapılacaksa işin çoğu Fransız 

askerleri ve generalleri komutasında yapılmalıdır. Yanlış anlamaları önlemek için… 

operasyon planları bu notaya göre olmalıdır.”  

Bu konuyu bitirdi. Fransa böyle bir girişim işinde olmayacaktı. İngiliz 

Başbakanı ve bazı kabine üyeleri 16 Kasım gecesinde Fransız hükümetiyle bir 

görüşme yapmak üzere gitti. Görüşme sonucunda, 19 Kasım’da hükümetin projeye 

muhalefete karar verdiği Kitchener’e bildirildi1255. 

Kress, Türklerin İngilizlerin İskenderun’a çıkarma yapma fikrine engel olan 

Fransızlara büyük bir teşekkür borçlu olduklarını söyler. Çünkü eğer İtilaf devletleri 

İskenderun’a baskın tarzında bir çıkarma yapmayı başarsalardı- ki bunu başarmaları 

zor değildi- o vakit Türkiye’nin durumu olağanüstü güçleşirdi. Türk demiryollarının 

taşıma kapasitesinin sınırlılığı yüzünden İngilizleri çıkarma yaptıkları yerden 

kovulmaları ve yeterli kuvvetlerle saldırıya geçebilmeleri için çok zamana ihtiyaç 

olduğu gibi İskenderun civarında ulaşımın kesilmesi Suriye, Irak ve Hicaz’da 

bulunan ve kıt kanaat geçinen birlikleri çok zor bir duruma düşebilirdi1256. Belen ise 

Kress’in görüşünü abartılı bulmaktadır. İngiliz çıkarmasının Suriye, Irak ve hatta 

                                                 
1254 MacMunn-Falls, a.g.e., p.80-81; L. Woodward, Great Britain and the War of  1914-1918, 
London, Methuen & Co. Ltd., 1967, p.95-96; W.R. Bart, Soldiers and Statesmen 1914-1918, Vol. 2, 
London, Cassell and Company, Ltd, 1926, p.149.  
1255 MacMunn-Falls, a.g.e., p.82-83; J. Wilson, a.g.e., p.224-225. 
1256 Kressenstein, a.g.e., s.104-105. 
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Kafkas cephesindeki birliklerimizin durumunu sıkıntıya sokacağını ama İngilizlerin 

de büyük sıkıntı çekeceğini iddia etmektedir. Ayrıca, çıkarmanın Toros ve Amanos 

dağlarında 5–6 Türk tümeni tarafından durdurulması ve 1 ay içinde 15 tümenle 

takviye edilmesinin mümkün olduğunu, bu kuvvetin zamanla daha da arttığı zaman 

İngilizlerin Türk ordusunun büyük bir kısmı karşısında kalacağını ve yeni takviyeler 

alamazlarsa körfezin sularına dökülmelerinin mümkün olduğunu savunur1257. 

Kanaatimizce İngilizler İskenderun’a çıkarma yapabilselerdi, buradan çekilmedikçe 

onları buradan söküp atmak uzun bir zaman alacaktı. Diğer yandan Belen’in belirttiği 

gibi Türkler buraya çok sayıda tümen yığabileceklerdi. Ulaşım sistemlerinin 

yetersizliğine rağmen Anadolu’dan buraya takviyelerin yapılması Kafkas, Irak ve 

Sina cephelerine yapıldığından daha kolay olacaktı. Dolayısıyla İngilizlerin burada 

çıkarma yaptıktan sonra savaş süresince burada uzun süre kalmaları imkânsız 

görünmektedir. İskenderun’a büyük kuvvetler yığmak zorunda kalmaları Almanların 

Avrupa’daki cephesinin işine daha çok yarayacağı da unutulmamalıdır. 

Kitchener’in Mondros’tan ayrılmasından önce, Maxwell, Kanalın savunması 

için 12 piyade tümeni, bir süvari tümeni, 20 ağır ve kuşatma topçu bataryası, Mısır’ın 

savunması, düzenin ve ulaşımın korunması ve Batı sınırının korunması için de ek 

olarak 2 tümen ve 3 piyade tugayı gerekeceğini rapor ediyordu. Harbiye Nezareti bu 

tahmini aşırı buldu. Kanalın 11 km. doğusunda bir savunma sistemi kurulması, 

Katya’ya doğru hafif bir demiryolu hattı döşenmesi orada güçlü bir konum 

yaratılması öneriliyordu. Böyle bir savunma sisteminin hazırlanması için büyük 

ölçüde yerli işçiler kullanılabilirdi. Ama büyük ölçüde insan ve savaş malzemesine 

ihtiyaç olduğu açıktı. Maxwell, Türkler başka bir saldırıya girişirse öncekinden daha 

büyük ölçekte olacağına inanıyordu. Türklerin Şubat başlarında operasyonlara 

başlayacağını tahmin ediyordu ve bunu yapmamaları için bir sebep de yoktu. 

Harbiye Nezareti rakamlar üzerinde çalışarak Maxwell’in istediği kuvveti aşağı 

çekti. Kanal savunması için önerdiği rakamlar şunlardı: 5 süvari ve 8 piyade tümeni, 

19 kuşatma topu ve ağır topçu, zırhlı arabalar ve ek uçaklar ile birlikte; Batı sınırı 

için 2 süvari ve 2 piyade tugayı, uygun sahra topçusu, Mısır içinse 1 süvari tugayı ve 

                                                 
1257 Belen, … 1916 Yılı hareketleri, s.209. 
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15 garnizon taburu.1258. Kitchener 24 Kasımda Mondros’tan ayrıldı. Mısır’da hala 

60.000 asker vardı. Ama bunların çoğu Avustralya ve Yeni Zelanda’dan gelen ve 

eğitim aşamasında olan askerlerdi1259.  

İngilizlerin muhtemel bir İskenderun çıkarmasını önlemek için Osmanlı 

Devleti de bazı tedbirler almıştır. 21 Aralık 1915’te Başkomutanlık Vekâleti IV. 

Orduya yazdığı yazıda, İngilizlerin Çanakkale’yi boşalttıklarını, buradaki kuvveti 

Selanik’e götürmeleri mümkün olduğu gibi İskenderun dâhil Suriye sahillerine 

çıkarma yapmak için götürmelerinin ihtimal dâhilinde olduğunu, İstanbul’dan 

gönderilecek kuvvetlerin mümkün olan en kısa sürede gönderilmelerini emrettiğini 

bildirmekteydi. Aralık ayı içinde, İngilizlerin İskenderun’a çıkarma yapacağı, burada 

Fransız ve İtalyanların da yardımını alacakları, Kıbrıs’ın harekât üssü olacağı, 

çıkarma için 150.000 kişilik bir kuvvet ayrıldığı, İtalya Genelkurmayının Roma’da 

Mersin ve İskenderun çevresine ait 20.000 harita bastırdığı alınan istihbarat bilgileri 

arasındaydı1260.  

Ali Arslan’ın tespitlerine göre, bu süreçte –İkinci bölümde alınan tedbirlere 

ek olarak-başvurulan tedbirler ana hatları ile şunlardı: Osmanlı Devleti aleyhine 

faaliyet gösterebilecek olan bazı misyoner okulları ve manastırların kapatılması, 

bölgedeki Ermenilerin tehciri, İskenderun-Payas-Misis telgraf hattının iç kısımlara 

alınması, İskenderun’dan geçen Posta Emanet ve Evrak Yolunu düzenleme 

çalışmaları, İskenderun-Payas demiryolunun düşman gemilerince bombalanması 

nedeniyle zorunlu haller dışında kullanılmaması1261. 

3.12.4. Çanakkale Cephesinin Kapanmasından Sonra Kanal 

 Savunmasının Düzenlenmesi  
Gelibolu’nun boşaltılması ile 7 Aralık’ta Mısır’daki kuvvetler 100.000 asker 

ve 50.000 hayvana ulaştı. Bu tarihte Kanalda sadece 12 tabur vardı. 20 Aralık’ta 

                                                 
1258 MacMunn-Falls, a.g.e., p.83-84. Kitchener Londra’ya gönderdiği telgrafında istekleri şöyle 
sıralamıştı: “Kraliyet mühendisleri gereçleriyle savunma için tel, 110 km. telefon ve kablo, askerler 
için bölgesel su düzenlemeleri, Tatlı Su Kanalı boyunca pompa istasyonları ve Kanal boyunca sifon 
bağlantısı, cepheye boruyla Kanalda römorkör mavna ve silahlı gemilerle taşımanın düzenlenmesi, 
uçaklar gönderilmesi, derhal Fransa’dan Mısır’a 2 tümen Hint süvarisi gönderilmesi, bunları İngiliz 
piyadesi izlemesi, topçuların Mısır’da toplanması, büyük ölçekte cephane stoklanması, yaralı ve hasta 
olanlar 6 haftadan önce iyileşmiyorsa İngiltere’ye gönderilmesi …” MacMunn-Falls, a.g.e., p.84. 
1259 MacMunn-Falls, a.g.e., p.85. 
1260 Erden, Suriye Hatıraları, s.169-170. 
1261 Arslan, a.g.m., s.14-21. 



 352

Suvla’nın tahliyesi bitti. 53. ve 54. tümenler çok zayıftı ve topu olmadan 14 Aralık’ta 

Mısır’a vardı. 1. ve 2. Avustralya Tümenleri, ANZAK Tümeni ve 29. Hint Tugayı ay 

sonunda yoldaydı. İngiltere’den 31. Tümen 22 Aralık’ta Port Said’e vardı. Bir süre 

önce Kitchener Fransa’dan 14. ve 46. Tümenlerin, İngiltere’den de 31. Tümenin 

gönderileceğini söylemesine rağmen 14. ve 46. Tümenin Mısır’a nakli emrini iptal 

etti1262. 1915 sonunda Mısır’da 12 piyade, 3 süvari tümeni, 2 piyade ve 3 süvari 

Yeomanry tugayı ve diğer takviyelerle birlikte 300.000 üzerinde bir kuvvet 

bulunuyordu1263.  

Gelibolu ve Irak’taki başarılı direnişler, Türkleri İngiliz askerlerine karşı 

durabileceklerine inandırmıştı. Almanlarla yapılan ittifak sayesinde önceki 

savaşlardan daha çok topçularla desteklenmiş, daha iyi beslenip giydirilmiş ve 

teçhizatlandırılmıştı. Savaşın güçlüklerine rağmen, güçlü doğu inançları Batı 

ordularında bilinmeyen bir sabrı onlara veriyordu. Gelibolu zaferinden sonra, Türk 

ordusu taze operasyonlar için serbest kalmıştı. Devlet eğitimli asker, silah ve teçhizat 

açısından daha önce sahip olduğundan daha fazlasına sahipti. Eylül 1915’te 

Bulgaristan İttifak Devletleri yanında savaşa katılmış, iki ay sonra da Sırplar 

yenilmişti. Bu iki olay Türkiye ile Almanya arasında doğrudan demiryolu ağının 

kurulmasını sağlamış oldu. Böylece, Türk ordusuna Almanya ve Avusturya’dan silah 

ve cephane kolayca ulaşabilecekti. Türkiye savaşın başlarında bir Bulgar 

saldırısından korkuyordu ve burada büyük kuvvetler bırakmak zorunda kalmıştı. 

Şimdi ise buna gerek yoktu. Türk liderlerinin düşüncesine göre bu savaşta hayatta 

kalmışlardı. Devlet modern savaşın her türlü biçimini denemişti. Askerler karlar 

içinde donmuş ve çölde susuz kalmıştı. Devlet hayatta kaldığı gibi üstelik zafer de 

kazanmıştı. Şimdi, savunma düşüncesi sona ermiş, yeni bir yol açılmıştı. Devletin 

eski ihtişamının canlanması, kaybedilen yerlerin geri alınması ve söz verilen şanlı 

zaferler ile saldırı için elinde gerekli araçları vardı. Bu nedenle Çanakkale zaferi 

sadece İttihatçılar için değil, aynı zamanda Türkiye tarihinde de bir dönüm noktası 

olacaktı1264.   

                                                 
1262 MacMunn-Falls, a.g.e., p.87-88. 
1263 Bart, a.g.e., p.150; Wavell, a.g.e., p.39. 
1264 Gullett, a.g.e., p.6-8. 
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Türkiye hakkındaki Alman politikası gayet açıktı. Ocak 1916’da Verdün’de 

umduğu kesin ve ağır bir darbe için hazırlıklarını tamamlıyordu. Eşi görülmemiş 

büyüklük ve yoğunlukta bir saldırı için kuvvetler toplamış ve planlar 

olgunlaştırmıştı. Batı cephesinde Alman kuvvetleri üzerindeki İngiliz kuvvetlerinin 

artmasının geciktirilmesi gerekiyordu. Çanakkale’nin boşaltılması Fransa’daki 

İngiliz kuvvetlerinin artmasına imkân sağlamış ve bu sadece ANZAK ile sınırlı 

olmayacak, buna birçok deneyimli İngiliz piyadesi de eklenecekti. Bu yüzden, bu 

kuvvetlerin Fransa’ya ulaşması önlenmeliydi ve eğer önlenemiyorsa mümkün olduğu 

kadar geciktirilmeliydi. İngiltere Yakın Doğuda tehdit edilmeliydi ve orada büyük bir 

kuvvet bulundurmaya zorlanmalıydı. Bu politika başarılı olursa, Fransa’dan İngiliz 

kuvvetlerinin çekilmesi anlamına gelecekti. Ayrıca İngiltere’nin Okyanus ulaşımı 

üzerinde ağır bir yük getirmeye devam edecekti. Almanya’nın giderek artan 

denizaltı, asker ve askerî teçhizat taşıyan ticarî filosunu rahat bırakacaktı. Çok sayıda 

İngiliz savaş gemisinin eylemlerini emecekti. Öbür türlü İngiliz limanlarını izleyen 

ticarî rotaları koruyacak ve Kuzey Denizi’ni kapatacaktı. Karada ve denizde İngiliz 

kaynaklarını zayıflatıp bölecek ve İngiliz idarî organizasyonunu zayıflatacaktı.  

Mısır ve Süveyş Kanalına karşı stratejik bir gösteri veya bu yönde bir fetih 

girişiminden başka Türkler, Sina’ya doğru güçlü birliklerini göndermeliydi. 1916’da 

Sina’ya Türk ilerlemesi ile Almanya’nın İngiliz İmparatorluğunun Müslümanları 

arasında yaygın politik eylemlere dikkat çekilmeliydi. Savaş boyunca Alman 

propagandası Hint ve Mısır halkı arasında ısrarla sürdürülmüştü. Berlin, Fransa’daki 

İngilizlerin savaş gayretlerini zayıflatacak ve rahatsız edecek yerli halkın isyan 

etmeleri umudunu asla kesmedi. Yine de, Almanlara ciddi bir Mısır isyanı ihtimali 

uzak görünmüştü. Fakat Türklerin Mısır Müslümanlarını kurtarmak için harekete 

geçmeleri geçerli bir politika olduğu için Almanlar haklı görülebilir. Bu tarihte böyle 

bir seferin mantıklı olarak İngiltere’yi rahatsız etmesi beklenmiştir. Fakat 1916’da 

Berlin’deki yöneticiler Mısır üzerine bir seferin başarısı hakkında bir inanca sahip 

değillerdi. En iyisi, Kanal kıyılarında dikkate değer bir güç bulundurmayı umut 

edebilirlerdi ve hayatî öneme sahip suyoluna zarar vermekle, İngiltere uzun bir 
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zaman onu tamir etmekle uğraşacaktı. Bu, yukarıdaki nedenlerle ikiye katlanacak 

olan mükemmel bir askerî girişim olurdu1265.  

Sina Cephesinin gerçeklerinden habersiz olan bazı Almanlar ise Mısır’ın 

tümüyle fethini istiyordu. Örneğin Alman İmparatorluk Meclisi Üyesi Bassermann 

Çanakkale Savaşları sırasında şunları söylüyordu: Almanların desteğiyle 

Çanakkale’de zafer kazanmış bir Osmanlı Devleti ayın yıl içinde (1915’te) Mısır’da 

İngilizlere karşı bir zafer kazanacak ve böylece “İngiltere Doğu’da kalbinden 

vurulmuş ve bu savaşın en önemli amaçlarından biri gerçekleşmiş olacaktı. Bu 

başarılardan sonra İslam ülkeleri Hilafet’in Cihad çağrısına dayanarak 

düşmanlarımıza karşı ayaklanacaklardı.”1266 

Gelibolu’dan sonra Kitchener Mısır’a uğramış ve Kanalı ziyaret etmişti. 

Ziyareti sırasında Mısır’ı korumakla görevli komutana şu anlamlı soruyu sormuştu:  

“Siz mi Kanalı savunuyorsunuz yoksa Kanal mı sizi savunuyor?”1267. Bu nedenle 

1915 yılı sonuna kadar olan Kanal savunma anlayışının değişmesi gerekiyordu. 

Bundan sonra Sina ve Filistin’deki savaş iki tarafın ulaşım sistemlerinin yeterliliği 

arasında bir mücadele olacaktı1268. Dolayısıyla Sina çölünde ulaşım sistemini etkili 

kılabilen tarafın savaşı kaybetmesi büyük olasılıkla zordu. 

19 Aralık 1915’te Kanala dayalı savunma politikasından vazgeçildi. Savunma 

hattı aktif savunma sisteminin bir parçası olarak Türk topçusunun ateşinden doğuya 

doğru yeterince uzakta olmalıydı. Mısır’a daha önce atanan General Horne 10 

Aralık’ta yaptığı keşif sonunda Londra’ya teklifini gönderdi. Dış savunma hattı 

Kanalın doğusundan kabaca 10 km. boyunca ilerleyerek, Ayn Musa, Cebel Murr, 

Katib ül-Habaşi, Katibülheyl ve oradan Tina platosunun doğu kıyısından geçerek 

denize ulaşacaktı. Mısır savunması için gerekli bu bölge, Genelkurmayın 

tahminlerinde önemli bir yer tutmuştu. Burası Napolyon ve diğer komutanların 

izlediği Filistin’den Mısır’a doğru en çok suya sahip olan bölgeydi. Genelkurmayın 

hesaplamalarında Türklerin bu bölgeyi işgal etmelerine izin verilirse, Ocak sonunda 

200.000 asker, bir ay sonra da 300.000 askeri getirebileceklerdi. (Bu verilen 

                                                 
1265 Gullett, a.g.e., p.10-11. 
1266 Mustafa Çolak, “Çanakkale Savaşı’nda Yalnız Bırakılan Bir Müttefik: Almanya’nın Osmanlı 
İmparatorluğu’na Yardım Çabaları”, Türkler, C.13, Ankara, Yeni Türkiye Yay., 2002, s.379. 
1267 Massey, a.g.e., p.20; Gullett, a.g.e., p.26. 
1268 Gullett, a.g.e., p.27. 
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değerlerin tarihi 11 Aralık 1915’tir. 9 Şubat 1916 tarihli değerlere göre, en fazla Türk 

askeri sayısı -ki Kanala getirebileceği askerdir- gelecek ay sonunda 130.000 idi.) 

Kress 1915’te bu rotayı kullanmamıştı. Çünkü denizlere hâkim değildi. Ocak 

1916’da ise Alman ve Avusturya denizaltılarının Akdeniz’deki faaliyetleri durumu 

değiştirmişti ki İtilaf donanmasının sahile yaklaşmasını ve Sefer Kuvvetinin 

ilerlemesini kesmesini tehlikeli ve zor kılmıştı.  Genelkurmaya göre, Katya’nın 

İngilizlerin elinde olması demek –ki 2 tümen ve 2 süvari tugayının burasını elde 

tutmak için yeterli olduğu tahmin ediliyordu- Türklerin 50.000’den fazla askeri 

bölgeye yollayamaması demekti1269.  

Mısır’a yeni atanan Archibald Murray, Maxwell ile konuyu ele aldı. Murray, 

Maxwell’den eğer Katya’nın işgali lehinde değilse bunun sebeplerini bildirmesini 

istedi. Maxwell Genelkurmayın savunduğu görüşlere katılmadığını söyledi. Maxwell 

temel olarak kuzey rotası ile değil, Merkez rotası ile ilgileniyordu. Kuzey rotası 

güçlendirilmesi demek Merkez rotası savunmasının güçsüzleştirilmesi demekti. Bu 

arada Türklerin merkez rotada inşa ettiği demiryolu Hafir’e ilerliyordu. Kitchener 

Horne’a görüşlerini sormuş, o da, Katya’nın işgaline karşı olduğunu bildirmişti. 

Böylece sorun kaldı ve Katya’ya ilerleme konusu, savunma konusunda önemli 

gelişmeler sağlanıncaya kadar ertelendi. Ana savunma hattına paralel 4 km. ötede 

ikinci bir dış hat olacaktı. Bu da Kanalın ciddi olarak bombalanmasını önleyecek 

uzaklık idi. Üçüncü ve son savunma hattı doğu yakasının önemli noktaları ile 

köprübaşlarını içine alan çalışmaları destekleyen bir dizi destekleyici çalışmadan 

oluşuyordu. İkinci ve üçüncü savunma hatları Kanal ve göllerdeki savaş gemilerinin 

ateşi ile karşılanabilirdi1270.   

Görev çok büyüktü ve açıktı ki askerî çalışma ile yerine getirilemezdi. 

Genelkurmaya göre sahra bölükleri bu işe verilemezdi. Bereket versin Mısır bol 

miktarda işçi ve teknik gelişmiş personele sahip idi. Kamu işleri müşaviri M. 
                                                 
1269 MacMunn-Falls, a.g.e., p.89-90. 
1270 MacMunn-Falls, a.g.e., p.90. İngilizler 250-300.000 kişilik Osmanlı ordusuyla karşılaşma ihtimali 
üzerine Aralık 1915’te Kitchener, “mümkün olduğu kadar çabuk Mısır’a asker gönderilmezse Mısır 
düşebilir” demişti. Maxwell’in Katya’yı işgale karşı çıkışının bir diğer sebebi de, Merkez ve Güney 
Sektörlere gerekli olan askerin bu bölgelerden alınması idi ve Kuzey sektörden ziyade Türklerin bütün 
çabasını bu sektörlere yoğunlaştıracağını savunmuştu. Oysa ki Aralık 1915 ortalarında Kahire 
istihbaratı güney Filistin’de Türk aktivitesinin arttığına dair işaretler bulunmadığını, Çukurova 
üzerinde uçan uçakların demiryolunda bir anormallik keşfedilmediğini rapor ediyordu. Yigal, a.g.e., 
p.116-117.    
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MacDonald Kanal İşleri Bölgesi Müdürü unvanı ile bu işe atandı. Ayrıca geçici 

olarak ordu hizmetine verilmiş olan sivil mühendisler de bu işe ayrıldı. 31 Ocak 

1916’de Maxwell bu çalışmaları üçe ayırmıştı: 1- Mühendislik Hizmetleri, 2- 

Savunma üzerine Mühendislik hizmetleri, 3- Demiryolu ile ilgili hizmetler.  

İlk madde 2 alt bölüme ayrılmıştı. a- su işleri, b- ulaştırma.  

a- Kanal bölgesinde yegane su kaynağı Tatlı Su Kanalı idi ve Kanalın 

batısında ona paralel uzanıyordu. İngiliz askerlerine suyu içilir hale getirmek için 

filtrasyon sistemi kurmak gerekirken, doğu yakasındaki askerlerin bundan 

faydalanmasına engel olan Kanalı geçmek zorunluluğu vardı. Bunun için, batı 

yakasında filtre düzenleriyle sifonlarla bağlanan doğu yakasında bir dizi bentlerin 

kurulması sistemi benimsendi. Bazı noktalarda bu metot uygun değildi. Örneğin 

Büyük Acı Gölün kıyısındaki Kubri’de bent botlarla doldurulmak zorundaydı. 

Betonlarla takviye edilen bentlerin her birinin kapasitesi 189.311 litre alacak 

biçimdeydi. Su buradan borulara pompalanıyordu ve son noktada dağıtım yardımcı 

tanklarla yapılıyordu.  

 b- Orijinal karayolu taslağı çok genişti. Kanal boyunca yan ulaşımı, ileri 

noktalara ve ikinci savunma hattı boyunca yan ulaşıma kadar kapsıyordu. Malzeme 

ve işçi eksikliği nedeniyle taslağı değiştirmek gerekli görüldü. Müteahhitlerle de bazı 

sorunlar yaşandı. Bunun sonucu olarak 1915 sonunda sadece 2.500 kişi yol 

yapımında çalışmıştı. Ama Ocak 1916’da bu sayı neredeyse 4’e katlandı. Yol 

malzemeleri römorkör ve dubalarla Kanalda belirlenen yerlere getiriliyordu. Yol 

ilerledikçe dekovil hattı da taşımak için kullanıldı. Yüzen köprüler arttırıldı ve 

geliştirildi. Personel özellikle hızlı biçimde köprü söküp kurmak ve işletmek için 

eğitildi. Ağır topları taşıması için Kubri, Şaluf ve Kantara’da 3 ağır köprü, süvari 

sahra topu ve piyade için Serapyum, İsmailiye, el-Ferdan, Balah ve Kantara’nın 5 

km. kuzeyinde 5 orta köprü tasarlandı.   

2- Savunma üzerine çalışma değişen aralıklarda ve özel önemi olan 

noktalarda bir dizi karakolun kurulmasıyla başlandı. Bu karakollarda daha fazla işçi 

ve gereç mevcuttu. İlk başlarda yetişmiş işçi ve malzeme eksikliği de çok ciddiydi.  

3- Mısır ve Kanal arasında yegâne ulaştırma aracı Kahire-İsmailiye 

demiryoluydu ve Zagazig’ten sonra son 80 km. tek hatlı idi. Bu demiryolu 

İsmailiye’den kuzey ve güneye ayrılarak Port Said ve Süveyş’e uzanıyordu. 
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Zagazig’ten Salihiye’ye uzanan hattın Kantara’ya kadar devamına karar verildi. İşe 1 

Aralık’ta başlandı ve 36 gün sonra 6 Ocak’ta tamamlandı ve çift hat trafiğe açıldı. Bu 

iş için 150.000 ton malzeme taşındı. Normal trafiğe ek olarak 9–10 askerî tren 

günlük her iki yöne gitti. 15.000 kişi bu iş için çalıştırıldı. Diğer işler 

tamamlanmadan Salihiye-Kantara hattında çalışmak mümkün olmadı. Savaş 

yüzünden Arabistan ile deve ticareti kesilince 30.000 devenin Mısır’dan kalan 

20.000 devenin de Hindistan ve Somali’den sağlanması umuluyordu. 150.000 

hayvandan bir kısmı Aralık ve Ocak ayında getirilmiş ancak sadece 13.000’i satın 

alınmaya uygun görülmüştü1271. Kanal savunması için alınan savunma önlemlerinin 

masrafını karşılamak için 6 milyon sterlin ödenek kabul edilmişti1272. 

Gelibolu’nun boşaltılmasından sonra İngiliz topografyacılar önceki küçük 

ölçekteki haritalar yerine hem savunma hattının planlanmasında hem de Gelibolu’da 

yapılan ama Sina’da başlanmayan hava-topçu işbirliğine yardım için 1/20.000 

ölçeğinde haritalar hazırladılar. Yer keşfi ve hava fotoğraflarının yardımı ile 

haritalamada öncelik Osmanlı saldırısının beklendiği kuzey sektöre verildi. Haziran 

1916’da Kanal ve Katya arasındaki sahanın haritasının çıkarılması tamamlandı. 

Genel olarak kullanılan çeşitli ölçekteki haritalar 1/100.000 ölçeğinde birleştirildi. 

Bütün yeni haritalar İngiliz karakol ve su kaynaklarını gösterecek şekilde hazırlandı. 

Fotoğraflar daha sonra küçültüldü ve 1/20.000 ölçekli haritalara yerleştirilerek bir 

çeşit “mozaik” haritalara dönüştürüldü1273.  

Sina’nın ikliminde “Beyaz Adam” bazı sınırlara sahipti. Gündüz saat 10.00-

16.00 arasında çalışması kesinlikle yetkililer tarafından yasaklanmıştı. Egyptian 

Labour Corps yani Mısır Amele Taburları kurulunca bu iklimde “Beyaz Adam” için 

imkânsız olan binlerce şeyi yapmak ve kaldıramayacağı yükleri uzaklara taşımak ve 

kazmak için yeni bir iş gücü bulunmuştu. Kantara Sina’da ve daha sonra Filistin’de 

yapılacak ileri harekât için bir üs haline getirildi.  Marangozlar ve duvarcılar 

toplatılarak binlerce asker için yerleşme ve erzak sağlayacak büyüklükte ve biçim 

olarak hangarlara benzemeyen büyük barakalar yaptırıldı. Kamp büyüdükçe 
                                                 
1271 MacMunn-Falls, a.g.e., p.91-94; Wavell, a.g.e., p.40. Mısır develerini % 60-70’i uyuz 
hastalığından çekmiştir. 1 Ocak–31 Mart 1916 arasında 16.000 deve satın alınırken uyuz hastalığına 
tutulanlar tedavi için deve hastanesine kabul edilmiştir. Bazı diğer deve hastalıkları da önlenmiştir. 
MacMunn-Falls, a.g.e., p.94. 
1272 Larcher, a.g.e., p.258; Larşer, Büyük Harbde Türk Harbi, s.161; Dirimtekin, a.g.e., s.41. 
1273 Yigal, a.g.e., p.197-198; Bullock, a.g.e., p.128. 
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ihtiyaçlar da arttı. Binlerce dönümü kapsayan ambarlar ve binalar yapıldı. İstenen 

araç ve gereçler diğer yakadaki devlet demiryolları ile etkili bir şekilde 

getirilemiyordu. Bu nedenle iskele ve rıhtımlar inşa edildi. Hayvanlar için yem ve 

insanlar için yiyecek Kantara’ya taşındı. Kargoları alması için Kantara’da büyük 

ahşap binalar yapıldı. Kanal boyunca uzanan demiryolu yetmediği için bu ana hattan 

zaman kazanmak ve sürekliliği sağlamak amacıyla ana ambarlara ara hatlar yapıldı. 

Lokomotifler için de barakalar ve tamirhaneler yapıldı. Düveydar yolunda askerler 

için kiliseler, oyun alanları, sinemalar, dinlenme salonları ve çay odaları yapıldı. Bu 

faaliyetler ile Kantara bir yıl öncesine göre tanınmayacak bir hale geldi1274. 

İngilizler 1915’te Çanakkale cephesine yardım amacıyla Mısır Amele 

Taburları kurmuştu. Bunlardan 3.000 kişilik bir kuvvet Çanakkale’ye gönderildi. 

1915 sonlarında Mısır Sefer Kuvveti’nin kurulması ve Filistin’in istilası hazırlıkları, 

sivil halktan işçi, ulaşım, hayvan ve yem konusunda ani, şiddetli ve sürekli askerî 

taleplere neden oldu. Aralık 1915’te İsmailiye-Zagazig arasında demiryolunu çift 

hatlı yapmak için işçi gerekiyordu. Birkaç hafta sonra Sina’da hafif bir raylı sistemi 

yapımına yardım için Mısır Amele Taburu ve Deve Ulaştırma Taburundan 

yararlanıldı. Taburlar gönüllü sisteme dayanıyordu ve ilk önce teklif edilen ücret 

çekiciydi. Sina’dan Filistin’e ilerleme başlayınca gönüllü sağlama konusunda 

güçlükler çıktı. Nedeni de işçilerin evlerinden bilinmeyen ve çekici olmayan daha 

uzak topraklara gitmek zorunda kalmaları demekti. Bu da birçok işçi için çekici 

gelmiyordu1275. Ameleler Yukarı Nil’deki Saidî kabilesinden toplandı. Sina’ya 

ilerleme üzerine Deltanın ve Aşağı Mısır’ın köylüleri köy ve topraklarını terk etmek 

istemediler. Saidîler daha maceracıydı. Ama onlar da kısa bir süre için anlaşmaya 

razıydı. Kazandıklarını harcadıktan sonra ancak tekrar işe başlıyorlardı1276. 

Gelibolu’dan sonra Mısır’a geri dönenlerden bazıları Fransa’ya, bazıları, Irak’a, 

Kanal ve ötesine siper kazmak, toprak işleri, yol yapımı ve bina yapımı gibi işler için 

gönderildi. “Suriye Seferi Kayıtları”na göre, 135.000 kişi vardı. 1916’da bu sayı 

                                                 
1274 Antony Bluett, With Our Army in Palestine, London, Andrew Melrose Ltd., 1919, p.50-62. 
1275 Marlowe, a.g.e., p.222; Lord Lloyd, a.g.e., p.224-229. 
1276 Richmond, a.g.e., p.173. 
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10.463 kişi idi. Genellikle amele kayıpları verilmemiştir. Sadece “Deve ve Eşek 

Ulaştırma Taburu”nun kayıp sayısı 713 kişi verilmiştir1277.  

Bayur, İngilizlerin amele sağlamak için Mısırlıların başlıca kazanç kaynağı 

olan pamuk fiyatlarını bilinçli olarak düşük tuttuğunu, köylülerin birçoğu vergilerini 

ödeyebilmek için hayvanlarına varıncaya kadar birçok şeyi ucuza satmak zorunda 

kaldığını ve böylece ucuza amele sağlamanın kolaylaştığını ima etmiştir1278.   

Kress’e göre, Türklerin Mısır’ı tehdidi İngilizleri insan ve malzeme 

bakımından çeşitli savunma taktiklerini uygulamaya mecbur etmişti ki bunlar 

gerçekte Mısır’ı tehdit eden Türk kuvvetleriyle kıyaslanmayacak derecede büyüktü. 

Nitekim bazı durumlarda savaş sırasında yol ve demiryolu inşası, ambarların tesisi ve 

su üsleri vb. işlerin yapılması ile tehdit edici operasyonların düşman kuvvetlerini 

uzun süre bağlamaya yeteceği yeniden ispatlanmıştı1279.    

Gelibolu’nun boşaltılması üzerine Akdeniz Sefer Kuvveti Karargâhı Mısır’a 

gitti. Kanal bölgesinde bulunan büyük kuvvetlerin yeniden organizesi ve kontrolü 

için zaman yoktu. Bu amaçla, komutanın bölünmesinin uygun olmayacağı 

düşünüldü. 10 Mart’ta, İngiliz Hükümeti Mısır’daki 2 kuvveti birleştirmeye ve 

Maxwell’in İngiltere’ye dönmesine karar verdi. Aynı zamanda Akdeniz Sefer 

Kuvveti, EEF (Mısır Sefer Kuvveti) olarak adlandırıldı1280.  

Türkiye’nin asıl çabası Irak, Mısır veya ihtimal Balkanlara olacaktı. İngiliz 

Savaş Komitesi Fransa’nın savaşın ana cephesi olduğuna karar verdi. Bu yüzden 

önemli olan Yakın Doğuda durum daha açık oluncaya kadar gerekli olmayan 

askerlerin Mısır’da kalmasına gerek yoktu. Hem Mısır’ın savunması hem de 

İmparatorluk için etkili bir stratejik ihtiyat yaratılması için ilk istenen şey 

Gelibolu’dan yorgun ve tükenmiş tümenlerin yeniden organizasyonuydu. Bu sırada 

Mısır’da ihtiyat olarak 14 Piyade tümeni bulunuyordu. Bunlar: 11. Tümen (Fransa’ya 

28 Haziran) 13. Tümen (Irak’a 13 Şubat), 29. Tümen (Fransa’ya 15 Mart), 31. 

                                                 
1277 Chirol, a.g.e., p.136-139; Tom Little, Modern Egypt, London, Ernest Benn Limited, 1971, p.70. 
1278 Bayur, a.g.e., C.3, K.III, s.199. 
1279 Kressenstein, a.g.e., s.106. 
1280 MacMunn-Falls, a.g.e., p.96. Lord Lloyd Maxwell’in görevden alınışının nedenini şöyle izah 
etmiştir: Maxwell’in yönetici özellikleri asker özelliğinden ağır basıyordu. Aynı şey Murray için 
söylenemezdi. Murray’ın tek amacı savaşı sürdürmekti ve sıkıyönetim onun elinde sadece iyi bir savaş 
aracıydı. Lloyd, a.g.e., p.222. General Murray komutayı ele aldığı zaman Mısır’ın doğusundaki 
kuvvet 8 piyade ve 1 süvari tümeni olarak yaklaşık 85.000 kişi ve 35 toptan oluşuyordu. Dirimtekin, 
a.g.e., s.42. 
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Tümen (Fransa’ya 28 Şubat), 42. Tümen (Mısır’da kaldı), 46. Tümen (Fransa’ya 4 

Şubat), 52. Tümen (Mısır’da kaldı), 53. Tümen (Mısır’da kaldı), 54. Tümen 

(Mısır’da kaldı), 1. Avustralya Tümeni (Fransa’ya 22 Mart), 2. Avustralya Tümeni 

(Fransa’ya 16 Mart), 4. Avustralya Tümeni (Fransa’ya 3 Haziran), 5. Avustralya 

Tümeni (Fransa’ya 13 Haziran), Yeni Zelanda Tümeni (Fransa’ya 6 Nisan). 

Görülüyor ki, 6 tümen 1916’nın ilk çeyreğinde ayrıldı. 4 tanesi de yılın yarısında. En 

iyi askerler gitmişti. Harbiye Nezareti Sekreteri 29 Aralık 1915’te Murray’a mümkün 

olduğu kadar aktif savunmanın korunması gerektiği, Türk kuvvetlerinin Kanala top 

menzili kadar sokulmaması, küçük Türk kollarının gündüz veya gece Kanala 

ulaşmaması için her türlü tedbirin alınması gerektiğini emrediyordu1281.  

Belen’e göre savunma hattının çölün içine kadar genişletilmesi Kanalın daha 

doğudan savunulmasından ziyade İngiliz ordusunun çölü geçmek istediğini 

gösteriyordu. 14 Nisan 1916’da Mısır’dan Fransa’ya 5 tümen göndermelerine 

rağmen Mısır’da hâlâ 200.000 kişilik bir kuvvet tutuyorlardı1282. Sachar’a göre, 

Gelibolu’dan bu yana böyle bir verimsiz amaç (Mısır’ı savunmak için 300.000 kişi 

konuşlandırılması kast ediliyor) ve sınırlı bir alanda böyle büyük bir asker 

konuşlandırılması yapılmamıştı1283. Dirimtekine göre, Osmanlıların ulaşım 

hatlarındaki yetersizlikleri İngilizlerin iyi bilmesine rağmen Türk tehdidini bahane 

ederek Mısır’a büyük kuvvetler yığmasının nedeni, İngilizlerin gerçek niyetlerini 

müttefiklerinin gözünden saklamaktı. Her zaman olduğu gibi onları aldatmak, Fransa 

ve Selanik cephelerine kuvvet göndermemek için yapılmış bir manevradan başka bir 

şey değildi1284.  

İngilizlerin Sina ve Filistin’de ilerlemelerinin bir nedeni de, Çanakkale 

başarısızlığı üzerine İngiltere’nin bir zafere ihtiyacı vardı. Politik olarak, Filistin’deki 

bir başarının, Almanya’nın yenilgiye uğratılması konusunda Batı cephesinde 

İngiltere’nin yıpratılmasından daha az masraflı olacağı hakkında bir düşünce de 

vardı1285.  

                                                 
1281 MacMunn-Falls, a.g.e., p.97-98. 
1282 Belen, … 1916 Yılı Hareketleri, s.205-206. 
1283 Sachar, a.g.e., p.116. 
1284 Dirimtekin, a.g.e., s.40-41. 
1285 (Çevrimiçi) www.1914-1918.net., 8 Eylül 2006. 
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İtilaf Devletleri Alman cephelerini çökertmek ümidini besledikçe bütün 

güçlerini bu işte kullanmışlardır. Son derece kanlı vuruşmalardan sonra yeni silah ve 

savaş usullerinin Alman batı cephesinin yarılmasını adeta imkânsız kıldığı 

anlaşılınca 2 düşünce ortaya çıkmıştı: Biri yine var gücü Almanlar karşısında 

toplamak, öteki de Almanya’nın abluka ve açlık altında erimesini beklemekle birlikte 

dış ve uzak cephelere önem vermek düşüncesiydi. Bu düşünceyi savunanlara göre, 

Batıdaki Alman cephesi o kadar güçlüdür ki, en büyük cephane ve insan fedakârlığı 

ile dahi onu yarmak mümkün olmamakta ve her saldırıda korkunç kayıplar 

karşılığında ancak birkaç km. kare yer ele geçmektedir. Osmanlı ülkesi ise yoldan, 

demiryolundan neredeyse tamamen mahrumdur ve cephane fabrikası da yok gibidir. 

Uzaklık ve ulaşım güçlükleri yüzünden de Almanya’dan silah ve cephane damla 

damla gelmektedir. Dolayısıyla Alman cephesinde bir saldırı gününde göze alınan 

insan ve cephane kaybıyla Osmanlı topraklarında birçok başarı elde edilebilirdi. Hele 

Osmanlı ordusu Avrupa cephelerine kuvvet göndermeye koyulduktan sonra bu 

düşünce daha da geçerli olmuştu. Ruslar da aynı düşünceyi paylaşıyordu. 1915’te 

Almanlardan alınan yenilgiler nedeniyle Almanya’dan sakınmak, Avusturya ve 

Osmanlı Devleti’ne saldırmak istiyordu. Erzincan ve Erzurum’a kadar ilerlemeleri bu 

nedenledir. Buna göre, Osmanlı üzerine gelen kuvvetler için Alman cephesinden 

eksilmiş demek doğru değildir. Kilitlenen Batı cephesinin sonucu ablukanın etkisine 

bırakılmış ve burada karşı saldırılar düşük tutulmuştur. Böylece uzak cephelere önem 

verilmesi politikası Osmanlı topraklarındaki savaşı hızlandırmıştır1286.  

19 Mart 1916’ya kadar Murray’ın yetki alanı daha çok Mısır’ın doğusu ve 

Sina idi. Dikkatini Kanal saldırısına verdiği için Karargâhını İsmailiye’de kurmuştu. 

ANZAK’ların eğitim merkezi önce Tel el-Kebir’de ve bir makineli tüfek okulu da 

İsmailiye’de kuruldu. Maxwell’in Zeytun’da açtığı İmparatorluk İnşa Okulu Mart’ta 

Murray’ın komutasına geçince geliştirildi ve çeşitli sınıflar oluşturuldu. Bunlar, 

subaylar, subay olmayanlar, makineli tüfekçiler, sinyalciler, topçular, humbaracılar 

vs. idi. 7 Ocak–31 Mayıs 1916 arasında 1.166 subay haricinde 5.512 kişi daha 

                                                 
1286 Bayur, a.g.e., C.3, K.I, s.272-273. İngiliz Donanma İstihbaratının İkinci Kanal Seferinden hemen 
önce Haziran 1916’da hazırladığı “Anadolu’nun CoğrafyasıÜzerine Notlar” adlı 60 sayfalık eser, daha 
bu tarihte bile İngilizlerin Filistin ve Suriye’nin fethinden sonra Anadolu’yu işgal etmek niyetinde 
olduklarını göstermektedir. Admiralty War Staff Intelligence Division, Notes on the Geography of 
Asia Minor, June 1916.  
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eğitimden geçti. Sinyal hizmetlerinin organizasyonu da önemliydi. Gelibolu’daki 

sinyalcilerin zayiatı yerine yenilerinin yetişmesi gerekiyordu. 31 Mayıs 1916’ya 

kadar 94 subay ve 1.305 kişi Zeytun ve İskenderiye’de eğitildi. Sina’dan Sollum’a 

kadar Batı Çölü kıyılarında ve Nil vadisini batıdan savunan kuvvet için yeni birimler 

oluşturulması, donatılması ve eğitilmesi gerekiyordu. Diğer bir çalışma da, tüm 

Kanal bölgesinin ve doğusunun belli ileri noktalarının incelenmesiydi. Bu görev, 

E.M. Dowson ve İstihbaratın topografya bölümü tarafından yapıldı. Mayıs sonunda 

incelemeler Katya’ya yaklaşmıştı. İleri hatların hiçbirisi su boru hatlarının 

döşenmesinin gecikmesinden dolayı henüz işgal edilmemişti. 13 Ocak’ta Murray 

kolordu komutanlarına savunma taslağının hazırlanmasını emretti1287.  

Sonuçta, Kanal her biri bir kolordu tarafından tutulacak biçimde 3 bölgeye 

bölündü. 

Birinci Bölge (Güneyde) Süveyş’ten Kebrit’e, Korgeneral J.G.H. Byng 

komutasında IX. Kolordu, 29., 46., ve 10. Hint Tümenleri, Karargahı Süveyş’te.  

İkinci Bölge (Merkezde) Kabrit’ten el-Ferdan’a, Korgeneral W.R. Birdwood 

komutasında ANZAK Kolordusu, 1. ve 2. Avustralya ve Yeni Zelanda ve Avustralya 

tümenleri, Karargâhı İsmailiye’de. 

Üçüncü Bölge (Kuzey) el-Ferdan’dan Port Said’e, Korgeneral H.S. Horne 

komutasında XV. Kolordu, 11., 13. ve 31. Tümenler, Karargahı Port Said’de, ileri 

karargahı Kantara’da.  

Korgeneral F.J. Davies komutasındaki VIII. Kolordunun 42. ve 52. Tümenleri 

ve Byng Fransa’ya gönderilince Davies IX. Kolordunun komutasını devraldı.  

Şubat sonunda 13., 31. ve 46. tümenlerin gidişinden ve 10. Hint Tümeninin 

dağıtılmasından sonra tümenlerin dağılımı şöyle oldu: 

Birinci Bölge; IX. Kolordu, 29. ve 42. tümenler. 

İkinci Bölge; ANZAK Kolordusu, 1. ve 2. Avustralya ve Yeni Zelanda ve 

Avustralya tümenleri. 

Üçüncü Bölge; XV. Kolordu, 11. ve 52. tümenler. 

                                                 
1287 MacMunn-Falls, a.g.e., p.154-155; Powles, a.g.e., p.2; (Çevrimiçi) http://www.1914-
1918.net/murray_first_despatch.htm, 8 Eylül 2006; Murray’ın bu raporu Ocak-Mayıs 1916 yılı 
olaylarına aittir. Rapor 25 Eylül 1916 tarihli London Gazette’nin ekinde yayınlanmıştır.  
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Sonradan ANZAK Kolordusu Fransa’ya gönderilince 27 Mart’ta Korgeneral 

A.J. Godley komutasında İkinci Bölgede 4. ve 5. Avustralya tümenleri ve Avustralya 

ve Yeni Zelanda Süvari Tümeninden II. ANZAK Kolordusu oluşturuldu. Aynı 

zamanda, savunması tamamlanmasa da ileri hat işgal edildi1288.  

Murray, pasif bir savunma sistemini benimsemekten memnun değildi. Her 

bölge için seyyar büyük kollar oluşturmak için develer satın alınıyordu. 

Genelkurmayın onayı üzerine Katya bölgesine doğru demiryolu döşenmesi 

hazırlıklarıyla meşgul oluyordu. Fakat o Katya’dan daha ileriye ilerlenmesi 

gerektiğini düşünüyordu. Genelkurmay Başkanı W. Robertson’a 15 Şubat’ta yazdığı 

mektupta, Kanalı pasif savunmaktan ziyade Mısır’ı doğudan savunmanın en etkili 

yolunun Sina’dan el-Ariş’e kadar ilerlemeyi, bu girişim için daha az bir kuvvet 

gerekeceğini öneriyordu. Türk istila tehdidi ile ilgili olarak bahar başında Türklerin 

Birüssebi’ye ve oradan Sina’ya 250.000 asker göndermesinin mümkün olacağını ama 

böyle bir girişimin işaretleri olmadığını, bunun için zamanın çok kısa olduğunu 

ekliyordu. Buna 27 Şubat’ta cevap veren Robertson, mümkünse Katya’nın işgalini 

kabul ettiğini, ama el-Ariş’e ilerlemenin daha büyük bir sorun olduğunu ve üzerinde 

şimdilik karar verilemeyeceğini söyledi. Bu aşamada, Türklerin Mısır’a karşı 

100.000’den fazla askeri getiremeyeceğini düşünüyordu. Şubat sonunda Mısır’daki 

kumanda heyeti hâlâ 250.000 kadar bir Türk kuvvetinin Mısır’a saldırma ihtimalini 

düşünüyordu. Genelkurmay ise bu sayının en fazla 2/5’ni Türklerin bu amaç için 

konuşlandıracağını düşünüyordu. Türk tarafından edinilen bilgilerin azlığından 

dolayı Türk niyetlerinin ne olduğunu gerektiği gibi öğrenmek zordu1289.  

                                                 
1288 MacMunn-Falls, a.g.e., p.156. 
1289 MacMunn-Falls, a.g.e., p.157; Dane, a.g.e., p.252; Gullett, a.g.e., p.46-52; Bart, a.g.e., p.151-152; 
Wavell, a.g.e., p.42. Mısır’daki istihbarat üyelerinden Yüzbaşı Holdich Şubat ortasında güvenle 
Türklerin 250.000 kişiyle Kanala saldıracağı kehanetinde bulunuyordu. J. Wilson, a.g.e., s.243. 
Osmanlı Sina demiryolunun Ekim’de Birüssebi’ye ulaşması üzerine, yeni tahminlere göre, Ocak 1916 
sonunda 200.000 kişi, bir ay sonrasında da 300.000 kişi bölgeye toplanacaktı. Kuzey Sina’da önemli 
bir su kaynağı olan Katya bölgesini tutacaklarını düşünüyorlardı. Bu kehanete ek olarak, Kanalın 50 
km. yakınına kadar Osmanlıların demiryolu bile uzatabileceği düşünüldü. Bu düşünceler İngiliz 
Genelkurmayını Katya’yı Osmanlılardan önce işgal etmeye yöneltti. Yigal, a.g.e., p.115; Kearsey, 
a.g.e., p.1; M. Cemal (Çev.), “Büyük Harbin Başlangıcından Haziran 1917 ye Yani İkinci Gazze 
Meydan Muharebesinin Sonuna Kadar Mısır ve Filistin’de Cereyan Eden Harekâta Dair İngiliz Resmî 
Tarihindeki Mütalaa”, Askerî Mecmua, S.76, Nisan 1930, s.195. Mart 1916’da İngiliz basını da 
Birüssebi’de 250.000 Türkün toplandığını ve Mısır’a saldırmaya hazır olduğunu, bunu için Mısır 
Sefer Kuvvetinin takviyesi gerektiğini öneriyordu. Larcher, a.g.e., p.259; Larşer, Büyük Harbde 
Türk Harbi, s.162; Karasapan, a.g.e., s.171; Dirimtekin, a.g.e., s.39-40. 
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Burada sorunun merkezi 250.000 rakamında değil ulaşımdaydı. Şam’da 

çeyrek milyon askerin bulunması ile Kanalda çeyrek milyon askerin bulunması farklı 

şeydi. Sorun 25.000 yerine 250.000 kişinin ulaşımının sadece on kat daha fazla zor 

olması değildi. Mevcut şartlar altında 100 kat daha zordu. Gerçekte denize sahip 

olmadan bu imkânsızdı1290.  

Müttefiklerin Çanakkale’den çekilme planları üzerine Rusya, serbest kalacak 

Türk birliklerinin kendisine karşı kullanılmasını ve sınırlarındaki Türk kuvvetlerinin 

takviyesini önlemek için daha önce davranarak büyük bir saldırıya girişmeye karar 

vermişti. Rus ilerlemesi Ocak 1916 başında başladı ve Mısır’daki İngilizler 

tarafından memnunlukla karşılandı. Çünkü Rus saldırısının Kanala karşı büyük 

ölçekte bir Türk saldırısını durduracak etkiye sahip olduğunu görüyorlardı1291. 

İngiltere Kafkas cephesinde Rus saldırısı başladığı zaman bu saldırıya hiç 

olmazsa Irak ve Sina cephelerinde fazla Türk askeri tutabilmek için bir ileri harekât 

yapmak suretiyle yardım etmeye bile yanaşmamıştı1292. Sebebi de Rusların yalnız 

başına Türk orduları ile çarpışması hem Rus hem de Osmanlı Devletini daha ziyade 

zayıf düşürecekti ki, bu durum İngiliz siyasal ve askerî hedeflerine daha çok 

uygundu1293.  

Murray’ın raporlarında belirttiği gibi, Türk planları Rusların 15 Şubat’ta 

Erzurum’u ve Nisan’da Trabzon’u ele geçirmeleri nedeniyle altüst oldu. Rusların 

seferi Suriye’den büyük oranda Türk kuvveti çekilmesiyle sonuçlanmadı ama buraya 

takviye kuvvet gönderilmesine de engel oldu. Bu gelişmeler Osmanlıların Kafkas 

cephesinde yoğunlaşacağı ve Mısır yönünde yavaşlayacağını gösteriyordu. Ayrıca 

kesinlikle Bağdat Demiryolu Doğu cephesinin Ruslara karşı takviyesi nedeniyle 

büyük oranda meşgul edildi. Robertson’un 100.000 kişi rakamı Türklerin niyetine 

yakındı. Önceki tahminleri abartılı bulan Genelkurmaya yağışlı mevsimin sonunu 

bile beklemeden tümenleri Mısır’dan Batı cephesine nakletmişti. Murray sıcak 

mevsimin başlamasından sonra Katya’yı tutmayı, Kanalda 3 tümen piyade ve bütün 

amaçlar için 3 süvari tugayının Mısır’ı doğudan savunmak için yeterli olacağına 

                                                 
1290 Dane, a.g.e., p.252. 
1291 J. Wilson, a.g.e., p.242. 
1292 Cebesoy, Birüssebi-Gazze…, s.10-11. 
1293 Cebesoy, Birüssebi-Gazze …, s.15. 
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inanıyordu1294. Ama sonuçta, Murray Şubat 1916 sonunda gelecek kıştan önce saldırı 

olmayacağına inandı. Mart ayı boyunca raporlar bunu destekledi. İngiliz uçakları ve 

ajanları önemli bir asker yığınağının olmadığını rapor ediyorlardı. Hatta bir ajan, 

Suriye’deki askerlerin kuzeye yöneldiğini ve Birüssebi’de 4.500 kişiden fazla bir 

kuvvetin olmadığını bildiriyordu1295. Dirimtekin’e göre, bu sırada Mısır ile Adana 

arasında Türk kuvveti 40.000’i geçmiyordu. Bunun ancak 17.000’i Sina ve 

Filistin’de idi. Diğerleri bir çıkarmaya karşı İskenderun çevresinde bulunuyordu ve 

bütün makineli tüfek ve seri ateşli topları alınmıştı1296.  

Rusların ve İngilizlerin çekindikleri gibi, Trakya ve Boğazlar bölgesindeki 

kuvvetlerin kısa bir zamanda diğer cephelere nakli mümkün değildi. Şubat 1916’da 

Rusların Doğu Anadolu’daki başarıları üzerine V. Kolordu ile 3 tümen III. Ordunun 

takviyesine, Erzurum’u kurtarmak için de II. Ordunun 10 piyade ve bir süvari tümeni 

Diyarbakır-Elazığ bölgesine nakline karar verilmişti. Ama demiryolunun kapasitesi 

yetersiz olduğu için bu birliklerin istenen bölgelerde toplanması 4 aydan fazla bir 

zaman alacaktı1297. 

3.13. Mısır’ın Batıdan ve Güneyden Tehdit Edilmesi ve 

 İngilizlerin Karşı Faaliyetleri  

3.13.1. Senusilerin Mısır’ın Batısından İngilizlere Karşı Cihadı 
Birinci ve İkinci bölümde, Kanal Seferi öncesinde Osmanlılar ve Almanların 

Senusileri Mısır’a karşı harekete geçirip İngilizleri iki cephede savaşmak zorunda 

bırakmak ve bu yolla Kanal Seferini kolaylaştırmak konusu üzerinde durulmuştu. 

Ama Senusiler İngilizlere karşı eyleme geçmede ağır davranmışlardı. Aslında Senusi 

lideri Şeyh Seyyid Ahmed erzak ve ticaret dâhil birçok ihtiyacının Mısır sınırları 

boyunca geldiğini biliyordu ve İngilizlerle savaşmak için acil bir sebep 

görmüyordu1298. Böylece elinden geldiği kadar Osmanlı, Alman ve İngiliz yardımını 

sağlanmaya çalışılıyordu. 

                                                 
1294 MacMunn-Falls, a.g.e., p.159; Yigal, a.g.e., p.118-120. 
1295 Yigal, a.g.e., p.121. 
1296 Dirimtekin, a.g.e., s.41. 
1297 Belen, … 1916 Yılı Hareketleri, s.201-202.  
1298 Ali Abdullatif Ahmida, The Making of Modern Libya, New York, State University of New 
York Press, 1994, p.122. 
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Senusilerin İngilizlerle savaşa girmelerinde Cihad ilanının önemli rol 

oynadığı yaygın bir görüştür. Oysa ki Senusilerin İngilizlere karşı eyleme 

geçmelerindeki en önemli sebep çöl ortamından dolayı dış yardıma muhtaç olmaları 

ve bunun kesilmesiyle birlikte maruz kalacakları açlık tehlikesiydi. Dolayısıyla asıl 

etken ekonomik şartlardı ve kişisel etkenler ikinci derecedeydi. 1915’te İngiliz ve 

İtalyanlar Senusi nüfuzu altındaki topraklarla olan sınırlarını kapatma ve sınırlar 

arasında serbest ticaretin sona erdirilmesi konusunda ortak karar almışlardı. Amaç 

Senusilere baskı yaparak İtalya’ya karşı düşmanlığı durdurmak ve İtalyan 

otoritesinin tanınmasını sağlamaktı. Senusilerin varlığı yiyecek maddeleri ve 

üretilmiş malları satın aldıkları Mısır ve Akdeniz kıyısı ile hinterlandının serbest 

ticaretine bağlıydı. Sahra ötesi ticaretinin sona ermesi, doğu ve kuzey pazarlarının 

kesilmesi Senusilerin askerî ve siyasî şartları dikte eden yabancı yardımına –Osmanlı 

ve Alman- bağlılığının artmasına neden olmuştur. İtalyan ve İngilizlerin bu tavrı 

Senusileri tümüyle Osmanlı tarafına itmişti1299. 

Kitchener, Cihad ilan edildiğinde Senusilerin 50.000 kişilik bir kuvvet 

çıkarabileceğini tahmin ediyordu. Bu nedenle İngilizler Seyyid Ahmed’i 

Osmanlılarla birlikte hareket etmemesi için ikna etmeye çalışıyordu. 1915 

Sonbaharında Senusilerin Mısır’a istila hazırlıkları başladı. Silah, cephane, teçhizat 

ve yiyecek Mısır sınırındaki kamplarda toplandı. Alman gözetimi altında sınırda 

cephane imal etmek için bir atölye de açılmıştı. Sınırda konuşlanan kuvvetin miktarı 

3–5.000 kişi arasındaydı1300.   

Senusilerin İngilizlerle savaşa girmesinde ikinci derecedeki etkenlerden birisi 

Enver Paşanın Kardeşi Nuri Bey (Killigil), Cafer Askerî Bey ve Süleyman el-

Barunî’nin Şubat 1915’te bölgeye gönderilmesi olmuştu. Ancak İkinci bölümde 

belirtildiği gibi, Nuri Beyin bütün çabalarına rağmen Senusiler İngilizlerle 1915 

sonuna kadar yani 10 ay kadar daha savaşa girişmemişti. Sonunda Nuri Bey 

Senusileri bir oldubittiye getirerek savaş çıkartmayı başarabilmişti.  

Nuri ve Cafer Beyler yanlarında 10.000 altınla1301 6 Ocak 1915’te 

İstanbul’dan hareket ederek Atina’ya varmış, Osmanlı Atina büyükelçisi Galip 
                                                 
1299 Simon, a.g.e., p.266; Pritchard, a.g.e., p.127; … Hicaz, Asir, Yemen Cepheleri ve Libya 
Harekâtı 1914–1918, s.628. 
1300 Simon, a.g.e., p.266-268. 
1301 … Hicaz, Asir, Yemen Cepheleri ve Libya Harekâtı 1914–1918, s.110.  
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Kemali Beyle (Söylemezoğlu) görüşmüş, Pire Osmanlı Konsolusunun yardımıyla 

Libya’ya gitmek için 3.000 Türk Lirasıyla küçük bir gemi satın alınmıştı. 

Yunanistan’da geçen sürede çok ucuza silah ve cephane satın alınarak gemiye 

yüklenmişti. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra yola çıkılmış ve Tobruk ve Sollum 

arasında bir noktada karaya çıkılmıştı1302.    

Nuri Bey Senusi lideri Seyyid Ahmed1303 ile ilk görüşmesinde İngilizlere 

karşı niçin harekete geçmediğini sorunca, cephane ve erzakın az olduğunu, 

İtalyanların ve Fransızların tehdidi yüzünden onlara karşı kuvvet ayırmak zorunda 

kaldığını ve bu yüzden harekete geçemediği cevabını almıştı. Bunun yanında Nuri 

Bey seferberliğin ilanından sonra bölgeye gönderilen Teşkilat-ı Mahsusa üyeleri ile 

arasının açık olduğunu görmüştü. Diğer yandan İngilizler de Batı sınırında 

Senusilerle bir sorun istemedikleri için sık sık kendisiyle görüşüyor, çeşitli vaatlerde 

bulunuyor ve Mısır’dan Senusi bölgesine erzak gönderilmesine ses çıkarmıyorlardı. 

Nuri Bey İngilizlere karşı eylemde ısrar edince top, cephane ve erzak eksikliğini ileri 

sürmüştü. Bunlar bahane değil gerçekti. Bu konuda yardım sağlanması için gönüllü 

olan Cafer Bey Mısır üzerinden Suriye’ye gönderilmiştir. Cafer Askerî yanında Şeyh 

Senusinin verdiği geçiş belgeleriyle İngilizlere yakalanmadan İskenderiye’ye, 

buradan bir İtalyan gemisiyle Yafa’ya, oradan da kara yoluyla Kudüs’e ulaşmıştı. 

Burada Cemal Paşa ile görüşmüş ve sonunda kendisini ikna ederek yardım alma sözü 

almıştı. Suriye’de aylarca bekleyen Cafer Askerî taleplerinin altında elde edebildiği 

cephane, teçhizat ve kuru gıda maddeleriyle geri dönebilmişti1304.  

1915 sonuna kadar İngilizlerin Senusileri kışkırtıcı her hareketten kaçındıkları 

görülmektedir. Örneğin, Mısır kamuoyunun tepkisini düşünerek Mısır Yüksek 

Komiseri H. McMahon İtalya’nın Senusilere karşı ortak askerî ve politik eyleme 

geçme teklifini reddetmişti. Bu konuda 6 Mayıs 1915’te -20 Mayıs 1915’te İtalya 

                                                 
1302 Jafar Askari, a.g.e., p.54-55. T.E. Lawrence’ye göre, Cafer Bey bir denizaltı ile Libya’ya 
ulaşmıştı. Cafer Beyin hatıratı bunun doğru olmadığını göstermektedir. Lawrence, a.g.e., s.256, Yine 
Cemal Paşa hatıralarında Bingazi’ye geçmek üzere İstanbul’dan gelen Nuri Beyi Beyrut’tan bir 
kaçakçı kayığı ile gönderdiğini söylemekte ise de bu bilgide de bir yanlışlık olmalıdır. Cemal Paşa, 
a.g.e., s.216. 
1303 1840’larda kurulan Senusi tarikatının kurucusu Muhammed es-Senusi (1791–1859)’dir. Tarikatın 
1910’lardaki lideri es-Seyyid Ahmed eş-Şerif tarikat kurucusunun torunu idi. Kuzeni İdris yaşı küçük 
olduğu için onun yerine tarikatın yönetimini ele almıştı. “Senûsî, İA, C.10, İstanbul, MEB, 1988, 
s.500. 
1304 Pehlivanlı, a.g.m., s.425-427; Jafar Askari, a.g.e., p.60-63. 
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Osmanlı Devleti’ne savaş ilan edecekti- Grey’e gönderdiği yazıda bunun sadece 

Mısır ve Sudan’da değil Arabistan hatta Hindistan’daki Müslümanları etkileyeceğini 

bildiriyordu1305. Diğer bir örnekte ise, bir İngiliz yüzbaşısının öldürülmesine, Seyyid 

Ahmed tarafından kaleme alınmış ve İngilizlerin eline geçmiş Cihad bildirilerine 

rağmen Şeyhe karşı olumsuz bir tavır takınmamışlardı1306. Senusiler İngilizlerle 

doğrudan savaşa girinceye kadar Mısır Sahil Muhafızlarından Albay Snow ve 

Yüzbaşı Royle sık sık Seyyid Ahmed’i ziyaret ediyorlardı. Ziyaretlerinde dostça 

ilişkilere devam edilmesini ve Türk subayların bölgeden uzaklaştırılmasını dile 

getiriyorlardı1307. 

7 Mayıs’ta Maxwell, Kitchener’e Nuri Beyin bölgede olduğunu ve kesinlikle 

iyi niyetli olmadığını rapor ediyordu. Bedevi ajanlarına göre, 19 Mayıs’ta 3 Alman 

ve birkaç Türk subay (50 kişi olduğu söyleniyor ama Arap ajanlarının abartması 

olmalı ve bu sayının ¼’ü olmalıydı) silah, cephane ve makineli tüfekle Sollum’un 

batısında Şeyhe ulaşmıştı. Daha fazla sorun bir İtalyan esirin kaçıp Mısır’a sığınması 

ve bu esirin iade talebiyle oluştu. Senusi isteği nazikçe reddedildi. Senusilerin İngiliz 

Yüksek Komiseri ve Maxwell ile o dönemde az veya çok dostça ilişkileri sürüyordu. 

Girit yakınlarında 20 Haziran 1915’te bir Fransız savaş gemisi tarafından el konulan 

Yunan bandıralı bir Türk yelkenlide Senusilere özel görevli 2 Türk subayı ve özel 

görevi olmayan 5 Türk subayı, beraberlerinde değerli hediyelerle, 5.000 sterlin 

değerinde altın, nişanlar, cephane ve el bombaları ele geçirildi. Ayrıca Türk 

Sultanından da bir mektup vardı. Mektupta Şeyhe İngiltere, Fransa ve Rusya’ya 

cihad ilan etmesi konusunda yetki verdiği yazılıydı. Bu mektupta İtalya 

zikredilmemişti. (Mektup şüphesiz İtalya savaşa girmeden önce yazılmıştı.) 

Mektupta İngiliz ve Fransızların Gelibolu’da denize döküleceği de yazılıydı. 20 

Temmuz’da Dufferin İskenderiye’ye Baron von Gumpenberg adlı bir Alman casusu 

esir getirmişti1308.  

                                                 
1305 McKale, a.g.e., p.102-103. 
1306 … Hicaz, Asir, Yemen Cepheleri ve Libya Harekatı 1914–1918, s.644; Pehlivanlı, a.g.e., 432. 
1307 Jafar Askari, a.g.e., s.58. Albay Snow, Senusilerle savaş başladıktan kısa bir süre sonra 11 Aralık 
1915’te Vadi Mecid savaşında öldürülmüştür. Jafar Askari, a.g.e., p.75, MacMunn-Falls, a.g.e., 
p.110-113. 
1308 MacMunn-Falls, a.g.e., p.65-67; Senusiler ve Garbî Mısır, (Times Gazetesinin Tarih-i 
Harbinden Tercüme Edilmiştir), Çev.Hüsameddin, İstanbul, Matbaa-i Amire, 1332, s.18; 
Pomiankowiski, a.g.e., s.156. Cafer Bey Suriye’den dönüşte Port Süleyman limanına çıktığında 
burada Gumpenberg ile karşılaşmış, bir gemiyle Suriye’ye gitmek için hazırlık yaptığını görmüştü. 
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İtalya’nın İngiltere safında savaşa katılmasından sonra bile McMahon 

yukarıdaki görüşünü aynen savunuyordu. Fakat Dışişleri ona Senusilere karşı 

İtalyanlarla işbirliği için gereken her şeyin yapılmasını bildiriyordu. Kahire ise 

İtalyanlara güvenmiyordu. Çünkü İtalyanlar İngilizler ile Senusiler arasındaki 

düşmanlığı teşvik ederek İngiliz yardımını sağlamaya çalışıyordu1309.  

5 Kasım 1915’te Sollum yakınlarında İngiliz Moorina ve Tara adlı iki torpido 

gemisi bir Alman denizaltısı tarafından batırılmıştı. Hayatta kalan 91 mürettebat 

Senusiler tarafından esir olarak toplanmış ve iç kısımlara gönderilmişti. Albay Snow 

bunların serbest bırakılmasını istemişse de Seyyid Ahmed tarafsızlık kuralları 

gereğince bunun mümkün olmadığını ama esirler için İngilizlerin yiyecek, giyecek 

ve çadır göndermesini ve aileleriyle mektuplaşmalarını kabul ettiğini belirtmiştir1310. 

Nuri Bey, Senusileri savaşa sokmak için Aralık 1915 sonunda Sollum’a bir 

saldırı planı yaptı1311. Bu plan doğrultusunda, 25 Aralık 1915’te Mülazım Ahmed 

Muhtar Efendi komutasındaki bir müfreze Akdeniz sahilindeki Sollum kasabasını bir 

baskınla ele geçirdi. Ertesi gece de Teğmen Mümtaz’ın emrindeki 300 kişilik bir 

Senusi kuvveti Sidi Birini’yi işgal etti. Nuri Bey olaydan haberi olmadığını söylemiş 

ve Ahmed Muhtar’ı sorumlu göstermiştir. Seyyid Ahmed kendi bilgisi haricinde 

gerçekleştirilen bu olaya çok kızmış ve baskının başında bulunan Ahmed Muhtar 

üzerine kuvvet göndermiş, yapılan çarpışma sonunda Muhtar ölü ele geçirilmişti. 

Sollum baskınına rağmen İngilizler sert tepki vermemiş ve olayı protesto etmiş, 

henüz hazır olmadığı için Senusilerle savaşmamaya gayret etmiştir1312. Sollum olayı 

üzerine İngilizler batıdaki ileri karakollarını Mersa Matruh’a çekti. 

                                                                                                                                          
Daha sonra Cafer Bey İngilizlere esir düşünce esir kampında onunla ve beraberinde esir düşen 
Araplarla tekrar karşılaşmıştı. Jafar Askari, a.g.e., p.64. Gumpenberg 1912’de Enver Paşa ile birlikte 
Libya’da da faaliyet göstermişti. McKale, a.g.e., p.148. 
1309 McKale, a.g.e., p.147. 
1310 Jafar Askari, a.g.e., p.70-71; MacMunn-Falls, a.g.e., p.133. 
1311 Cafer Beye göre ilk olarak Eylül 1915’te Sollum’a bir saldırı yapmaya karar vermişti ama Seyyid 
Ahmed’in muhalefeti buna engel olmuştu. Jafar Askari, a.g.e., p.71. 
1312 Pehlivanlı, a.g.m, s.432; Kurtcephe, a.g.e., s.253; Cafer Askari, a.g.e., p.71-72; Celal T. 
Karasapan, Libya, Trablusgarp, Bingazi ve Fizan, Ankara, Resimli Posta Matbaası Ltd. Şirketi, 
1960, s.224;  Pritchard, a.g.e., p.127. Türk resmî tarihi Nuri Bey ve Cafer Paşanın Sollum’a değil Sidi 
Birini’ye baskın planını yaptığını, Seyyid Ahmed’in üzerine kuvvet gönderdiği kişinin Ahmed Muhtar 
değil Teğmen Mümtaz olduğunu ifade etmektedir. Özellikle Cafer Beyin hatıraları göz önünde 
tutulursa son verilen bilginin yanlış olması kuvvetle muhtemeldir. … Hicaz, Asir, Yemen Cepheleri 
ve Libya Harekâtı 1914–1918, s.646-645. 
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Sidi Birini’de Mısır ordusunda görevli olan Binbaşı Muhammed Salih 

komutasındaki bölük Senusilere katılmış ve bu da Senusilerin moralinin artmasına 

neden olmuştu. Sidi Birini’den doğuya doğru ilerleyen Senusiler ile İngilizler 

arasında küçük çarpışmalar olmuşsa da önemsiz değerdeydi1313. Sollum ve Sidi 

Birini’nin ele geçirilmesi sırasında İngiliz resmî tarihine göre, 14 yerli subay olmak 

üzere 120 muhafız, silah, teçhizat ve 176 deve ile birlikte Senusilere katılmıştı1314.  

Senusilerin Mısır Seferi sırasında İtalyanların Sirenik bölgesini işgal etmesini 

önlemek için orta ve batı Sirenik’te 300–500 kişilik karakollar bırakıldı. Bu kuvvet 

komutanları Mısır Seferine katılmadılar. 1920’lerdeki direnişin kahramanlarından 

olan Ömer Muhtar da bunlardan birisiydi1315.  

Sollum Mısır’ın batıdaki sınırının hemen ucundaydı. İskenderiye’den 450 km. 

batıdaydı ve Senusilere karşı bir sefer için uygun bir üs değildi. Denizaltı saldırısına 

açık olduğu için donanma da burayı korumaya yeterli değildi. Mersa Matruh 190 km. 

daha doğudaydı ve su kaynakları olduğu için operasyonlar için iyi bir üstü. Bu 

yüzden batıdaki İngiliz karakolları Matruh’a çekildi. Burası ayrıca son demiryolu 

noktası olan Daba’ya 120 km. uzaklıktaydı. 20 Kasım 1915’te Tümgeneral A. 

Wallace komutasında Matruh’da Batı Sınır Kuvveti (Western Frontier Force) 

oluşturuldu. Batı Sınır Kuvveti, Tuğgeneral J.D.T. Tyndale Biscoe kumandasındaki 

Birleşik Yeomanry Tugayı, Tuğgeneral Kont Lucan komutasındaki Birleşik piyade 

tugayı, Mısır ordusundan bir bölük ve 1. Avustralya Tümeninin bir bölümünden 

oluşuyordu. Ayrıca demiryolunun ıslahı ve Magara Vahasını gözetlemek üzere 

yardımcı kuvvetler gönderildi1316. 

Vadi-i Senab’da İngilizlerin tahminine göre 2.500 kişi kadar bir Senusi 

kuvveti vardı. General Wallace bu kuvvete bir darbe indirilmesinin Senusi prestijini 

azaltacağına inanıyordu. Diğer yandan Senusilerin batıdan yeni takviyeler alması da 

önlenecekti. Yarbay J.L.R. Gordon komutasında gönderilen kuvvet 11 Aralık’ta bu 

kuvveti bozguna uğratıp geri çekilmelerini sağladı. Senusi kayıpları 801317 ölü ve 7 

                                                 
1313 Jafar Askari, p.76-78; … Hicaz, Asir, Yemen Cepheleri ve Libya Harekâtı 1914–1918, s.649. 
1314 (Çevrimiçi) http://www.1914-1918.net/maxwell_first_despatch.htm#3., 8 Eylül 2006; 
MacMunn-Falls, a.g.e., p.108. McKale 135 rakamını verir. McKale, a.g.e., p.150.  
1315 Simon, a.g.e., p.270-271. 
1316 MacMunn-Falls, a.g.e., p.107; Senusiler ve Garbî Mısır, s.25. 
1317 Türk resmi yayını 80 değil sadece 8 olduğunu iddia etmektedir. … Hicaz, Asir, Yemen 
Cepheleri ve Libya Harekâtı 1914–1918, s.651. 
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esirdi. İngiliz kayıpları ise 16 ölü ve 17 yaralıydı. General Wallace batıya doğru 

keşfe devam edilmesi emri üzerine ilerlemeye devam edildi. Hava keşfi ile Duvvar 

Hüseyin’de bir Senusi kolu keşfedilince bunların imhasına karar verildi. Senusi 

kolunun 100–500 kişi, 2 topu ve 3 makineli tüfeği olduğu çıkan çatışmada anlaşıldı. 

13 Aralık’taki çarpışmayı Senusiler kaybetti. İngiliz kayıpları 9 ölü ve 56 yaralı iken 

Senusi kayıpları 250 tahmin ediliyordu1318.  

Vadi-i Mecid’de bulunan ve Cafer Beyin yönettiği Senusi kolu 25 Aralık 

1915’te şafakta Matruh’tan yola çıkan İngilizlerin ani saldırısına uğradı. Akşama 

kadar süren çarpışmada Senusiler yenilgiye uğradı. Kıyıda bulunan İngiliz savaş 

gemisi Clematis de 900 metre uzaktan Senusilere mermiler yağdırmıştı. Alınan 

yenilgi ile Senusiler Biri Tunis’e (Halazin) çekildi1319. İngiliz kayıpları 13 ölü ve 51 

yaralı idi. İngilizlere göre Senusi kayıpları 300 üzerinde ölü idi. Yaralılardan başka 

82 de esir alınmıştı1320. Türk resmî yayını ise Senusilerin kayıplarını 14 şehit ve 35 

yaralı olarak verir1321. 

Vadi-i Mecid çarpışmasından sonra Ocak 1916’da Maxwell donanmanın 

yardımı ile Sollum’un geri alınmasını İngiliz Harbiye Nezaretine teklif etti. Ona göre 

buranın ele geçirilmesi henüz askerî açıdan gerekli değilse de politik nedenlerden 

dolayı gerekliydi. Fakat Donanma şimdilik meşgul olduğunu ve Sollum’un geri 

alınmasının acelesi olmadığı bildiriyordu1322.  

Gelibolu’nun tahliyesinin tamamlanması ve takviyelerle Batı Sınır Kuvveti 

daha da güçlendirildi. 19 Ocak 1916’da yapılan hava keşfi ile Mersa Matruh’un 40 

km. güneydoğusundaki Halazin’de 300 çadırdan fazla büyük bir Senusi kampını 

keşfetti. Senusilere tekrar darbe indirmeden önce Wallace’nin kuvvetlerini takviye 

etmesi gerekiyordu. Bu arada, Güney Afrika Tugayı İngiltere’den Mısır’a ulaşmış ve 

Tugayın bir bölümü hemen görev yerine gitmişti. Demiryolu ulaşımının yetersizliği 

nedeniyle, İskenderiye’den gemiyle hareket etmiş ve 21 Ocak’ta Mersa Matruh’ta 

                                                 
1318 MacMunn-Falls, a.g.e., p.108-113; Maxwell’in 1 Mart 1916 tarihli raporu. (Çevrimiçi) 
http://www.1914–1918.net/maxwell_first_despatch.htm#3., 8 Eylül 2006.  
1319 Jafar Askari, a.g.e., p.80-83. 
1320 (Çevrimiçi) http://www.1914-1918.net/maxwell_first_despatch.htm#3. 8 Eylül 2006; 
MacMunn-Falls, a.g.e., p.113-118. Times Gazetesinin Tarih-i Harbindeki rakamlar da buna yakındır. 
İngiliz kayıpları 14 ölü, 50 yaralı, Senusi kayıpları ise 370 ölü ve 82 yaralı olarak verilmiştir. 
Senusiler ve Garbî Mısır, s.28. 
1321 … Hicaz, Asir, Yemen Cepheleri ve Libya Harekâtı 1914–1918, s.655. 
1322 MacMunn-Falls, a.g.e., p.120. 
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karaya çıkmışlardı. 2 gün sonra, Wallace kuvvetlerini saldırı için iki kola ayırdı. Sağ 

kol piyadelerden, sol kol ise süvarilerden oluşuyordu. Her ne kadar Senusiler mağlup 

oldu ise de 8 saat süren Halazin savaşı İngilizlere pahalıya mal olmuştu. İngiliz 

kayıpları 31 ölü ve 291 yaralıydı. İngilizlere göre, Senusi kayıpları ise birkaç esir, 

yaklaşık 200 ölü ve 500 yaralıydı. Geri çekilen Senusiler yorgunluk, çamur, susuzluk 

ve yiyecek sıkıntısı nedeniyle takip edilemedi. Bu nedenle Matruh’a geri çekilmek 

zorunda kalınmıştı1323. Türk resmî yayınına göre, Halazin savaşına katılan Senusi 

kuvvetlerinin sayısı 1.200 idi ve kayıpları ise 40 şehit ve 35 yaralıydı1324. 

Maxwell 1 Şubat’ta Sollum’un ele geçirilmesi konusunu görüşmek üzere 

Matruh’a geldi. Batı Sınır Kuvveti için 2.000 deve ayrılmıştı. Böylece hareket 

kabiliyeti arttırılarak Matruh’tan daha uzaklara gidilmesi ve çölde uzun bir süre 

kalınması sağlandı. Ek süvari takviyesi yapıldı. Ağır araçların yağışlı mevsimde 

uygun olmadığı anlaşılmış ve onun yerine motorlu makineli tüfekler, hafif zırhlı 

araçlar ve motosiklet takviyesi yapıldı.  

Wallace hastalığı ve yaşını ileri sürerek kendi isteğiyle emekliye ayrılınca, 9 

Şubat 1916’da yerine Tümgeneral W.E. Peyton atandı. Şubat 1916 ortalarında 

yapılan hava keşiflerinde asıl Senusi kuvvetlerinin Akaki’de olduğu tespit edildi. 

Bedeviler Hem Nuri hem de Cafer Beyin buradaki kampta olduğunu rapor ediyordu. 

Sefer için Tuğgeneral H.T. Lukin görevlendirildi. 25 Şubat’taki hafif çarpışmalardan 

sonra İngilizler Cafer Beyin kuvvetini 1.500 kişi, 3 top ve 5 makineli tüfek tahmin 

etmişti. İngiliz kuvveti ise 2.000–2.500 kişiydi. 26 Şubat’taki asıl çarpışmada Senusi 

kuvvetleri bozguna uğradı. Cafer Bey kaçmayı reddettiği için yaralı ele geçirildi. 

İngiliz kayıpları 47 ölü ve 137 yaralı iken Senusilerin kayıplarını 500 olarak tahmin 

ediyorlardı. Ayrıca 39 esir ve 60 deve yüklü cephane ele geçirilmişti. Bütün Senusi 

çadırları da yakıldı. Ardından General Lukin direniş görmeden Sidi Birini’ye ilerledi. 

Sollum’u ele geçirmek için yapılan hazırlıklardan sonra 11 Mart’ta Sidi Birini’den 

yola çıkıldı. Senusiler Sollum’u boşalttığı için bir direniş görülmedi ve 14 Mart’ta 

Sollum işgal edildi. Geri çekilen Senusiler takip edilmeye devam edildi. Sollum’un 

40 km. batısında tespit edilen Senusilere yapılan saldırı sonunda İngilizler kayıp 
                                                 
1323 (Çevrimiçi) http://www.1914-1918.net/maxwell_first_despatch.htm#3, 8 Eylül 2006; 
MacMunn-Falls, a.g.e., p.120-123; Senusiler ve Garbî Mısır, s.32; Massey, a.g.e., p.140-141; M. 
Larşer, Büyük Harbde Türk Harbi, s.57; Larcher, a.g.e., p.519. 
1324 … Hicaz, Asir, Yemen Cepheleri ve Libya Harekâtı 1914–1918, s.660. 
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vermezken 3 top, 9 makineli tüfek, çeyrek milyon civarında cephane, ikisi subay 

olmak üzere 30 esir ele geçirildi. Geriye Tara ve Moorina mürettebatının 

kurtarılması sorunu kaldı. Esirlerin sorgulanması ile bunların Sollum’un 193 km. 

batısındaki el-Hâkim’de tutuldukları öğrenildi. Bunlar da 17 Mart’ta kurtarıldılar. 

Senusilere karşı bu zaferlerin Mısır’daki etkisi büyük olmuştu ve İskenderiye 

bölgesindeki huzursuzluklar da büyük oranda kaybolmuştu. Sollum’un boşaltılması 

ile azalan İngiliz prestiji yeniden kazanılmıştı. Diğer yandan geride kalan Senusiler 

de büyük oranda açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı1325.   

Yenilgilerden sonra Seyyid Ahmed Şiva vahasına çekildi. İngiliz 

istihbaratının bakış açısıyla konuşan yazarlar sıkça, Seyyid Ahmed’in Kasım 1915’te 

Senusilerle asla dostça bir ilişkiye sahip olmayan Darfur Sultanı Ali Dinar ile 

birleşmek niyetinde olduğu ifade ederler. Türkler veya Seyyid Ahmed’in veya her 

ikisinin böyle bir çılgın plana sahip olmaları hayli mümkündür1326.   

Sahil rotası Senusilerin Mısır’a saldırısı için tek yol değildi. Nil’in batısında 

480 km.den fazla mesafede bulunan Şiva vahası Senusilerin ana merkezlerinden 

birisiydi. Peyton Sollum’a ilerlerken 11 Şubat’ta Senusilerin 500 kişilik kuvvetle 

Bahariya vahasını işgal ettikleri öğrenildi. Vaha uçaklarla bombalandı. Aynı 

zamanda Farfara vahasının da işgal edildiği ve ardından boşaltıldığı öğrenildi. Nil 

vadisini korumak ve batıdan vadiye yaklaşmaları önlemek için Tümgeneral J. Adye 

komutasında bir “Güney Kuvveti” oluşturuldu. Mayıs 1916 sonunda Senusilerin 

Dakla vahasında konuşlandıkları ve tahminen 1.800 kişi oldukları öğrenildi. 

Maxwell’den görevi devralan Murray, Ekim’de Seyyid Ahmed’in geldiği öğrenilen 

Bahariya vahasını işgale karar verdi. 17 Ekim’de Karga ve Bahariya İngilizlerce 

işgal edildi. 200’ün üzerinde esir alındı. Her iki vahada daimî garnizonlar kuruldu ve 
                                                 
1325 MacMunn-Falls, a.g.e., p.123-134; Massey, a.g.e., p.142-148. Jafar Askari, a.g.e., p.87-92; … 
Hicaz, Asir, Yemen Cepheleri ve Libya Harekâtı 1914–1918, s.664-671; Senusiler ve Garbî 
Mısır, s.39-40. Cafer Bey Mısır’daki esir kampından kaçmaya çalışmış ama yakalanmıştı. 1916’daki 
Arap isyanı üzerine İngilizlerle anlaşarak Şerif Hüseyin’in oğlu Faysal’a katılmış ve ordusuna 
komutanlık etmiştir. Daha sonra 1921’de Faysal Irak kralı olurken o da Genelkurmay Başkanı 
olmuştur. 1958’deki Irak devriminde öldürülmüştür. Tara’nın komutanı Yüzbaşı R.S. Gwatkin-
Williams başından geçenleri şu eserinde anlatmıştır. R.S. Gwatkin-Williams, Prisoners of the Red 
Desert, London, Thornton Butterworth, 1919. Senusilere karşı İngilizler piyade, süvari ve topçu 
birliklerinin yanında zırhlı arabaları kullanmışlardır. Bu konuda bir hatıra eser için bkz. S.C. Rolls, 
Steel Chariots in the Desert: The First World War Experiences of a Rolls Royce Armoured Car 
Driver with the Duke of Westminster in Libya and in Arabia with T.E. Lawrence, England, Rolls 
Royce Enthusiasts Club, 1988. 
1326 Pritchard, a.g.e., p.128. 
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buralarda Senusi etkisi azaltıldı. Temmuz 1916’da İtalyanlarla işbirliğine gidilerek 

Senusilere karşı bazı akınlar yapıldı. Ocak 1917’de Şiva’da bulunan Seyyid Ahmed’e 

karşı bir sefere karar verildi. 4 Şubat’taki çatışmada İngilizlere göre Senusiler 5 Türk 

subay dâhil 40 ölü ve 200 yaralı verdi. Senusiler tarafından imha edilenlerin 

haricinde İngilizler 70 tüfek ve yaklaşık 3.000 cephaneyi beraberinde götürürken, 

150 tüfek ve 2.000 cephane imha edildi, 40 deve öldürüldü, çok sayıda sığınak ve 

çadır yakıldı. İngiliz kayıpları ise 3 yaralıydı. Seyyid Ahmed ve beraberinde 

bulunanlar kaçmayı başarmıştı. Böylece Mısır’a karşı Senusi tehlikesi tümüyle 

ortadan kaldırıldı1327.  

Alınan acı mağlubiyetler üzerine İngiliz ve İtalyanlarla anlaşmak için Seyyid 

Ahmed liderliği kuzeni Seyyid Muhammed İdris’e bırakmak zorunda kaldı. Çünkü 

İtalyan ve İngilizler Ahmed’in liderliğini kabul edecek değillerdi. İdris kesin bir 

şekilde İngilizlerle çatışmaya karşıydı. Mayıs 1914’te Mekke’ye Hacca giderken 

Kahire’de İngiliz yetkililerle görüşmüş, Şubat 1915’te dönüşünde General Maxwell’i 

ziyaret etmişti. Ay sonunda bir sahil muhafız gemisiyle Sollum’a dönmüştü1328. 

Senusilerin Mısır Seferine karşı olduğu için 300 kişilik kuvvetiyle batıya çekilmişti 

ve sefer felaketle sonuçlandığı için konumu zarar görmemişti. Bu yüzden Senusi 

liderliği için uygun bir konumdaydı1329.  

                                                 
1327 Konu hakkında 1 Ekim 1916 tarihli Murray’ın Haziran-Eylül 1916 arasını kapsayan raporu, 1 
Aralık 1916 tarihli London Gazette’nin ekinde yayınlanmıştır. (Çevrimiçi) http://www.1914-
1918.net/murray_second_despatch.htm, 8 Eylül 2006 ve (Çevrimiçi) http://www.1914-
1918.net/murray_third_despatch.htm., 8 Eylül 2006. Murray’ın 6 Temmuz 1917 tarihli 6 Temmuz 
1917’de London Gazete’nin ekinde yayınlanan raporu. Rapor 1 Ekim 1916–28 Şubat 1917 tarihleri 
arasında Sina’da Türklere ve Mısır’ın batısında Senusilere karşı devam eden operasyonlar 
anlatılmaktadır. MacMunn-Falls, a.g.e., p.135-145; Massey, a.g.e., p.162-167; … Hicaz, Asir, 
Yemen Cepheleri ve Libya Harekâtı 1914–1918, s.672-679; Senusiler ve Garbî Mısır, s.41-43. 
Senusi liderinin yanında bulunan bir Cezayirli falcı Mısır istilası başlamadan önce bütün seferin 
başarısızlıkla sonuçlanacağı kehanetinde bulunmuş, Cafer Bey de İngilizlere karşı savaşmasını 
sağlamak için bu şarlatanlıklara inanmamasını, her şeyi sadece Allah’ın bileceğini anlatmaya 
çalışmıştır. Jafar Askari, a.g.e., p.65. 
1328 Pritchard, a.g.e., p.128; Simon, a.g.e., p.264. 
1329 Simon, a.g.e., p.270-271. İdris daha sonra İngiliz ve İtalyanlarla anlaşmaya vardı. 1923’te İtalya 
ile anlaşmazlığa düşünce Mısır’a sürgüne gitti. İkinci Dünya Savaşı sonunda İtalya’nın yenilgisi 
üzerine Libya’ya döndü. Ardından önce Emir, sonra 1951’de Libya kralı oldu. Simon, a.g.e., p.293. 
İdris 1969’da Albay Muammer Kaddafi tarafından askerî bir darbeyle devrildi. 
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Bu hareket, öncelikle Almanya ve İtalya’nın işine yaramıştı. Almanlar 

açısından 35.000 kişilik1330 İngiliz kuvvetinin Mısır’ın batısında 1 yıldan fazla bir 

süre tutulması ve Avrupa’da kendisine karşı kullanılması önlenmişti. İtalya açısından 

ise, İngilizlerle meşgul olan Senusi kuvvetleri sayesinde Avrupa’daki cepheleri 

nedeniyle az miktarda tuttukları Trablusgarp’ın kıyı kesiminde kalmayı başardılar. 

Senusiler şüphesiz çok zayıf İtalya kuvvetlerini Trablusgarp’tan kolayca 

kovabileceklerdi1331. Senusilerin İngilizlere karşı eylemleri sadece büyük bir kuvveti 

tutmakla kalmamıştı. Ekonomik açıdan da İngiliz maliyesine büyük bir yük 

getirmişti. Çölde demiryolu döşenmesi, çöl arabaları ve daha hesapta olmayan birçok 

işlere para harcamak zorunda kalmışlardı. Mısır’ın batı sınırının korunması için 

yapılan askerî ve malî harcamalar Osmanlılardan çok Almanların lehine olduğu 

belirtilmelidir1332. 

İngilizlerin bakış açısıyla Senusi savaşı Birinci Dünya Savaşı içinde küçük bir 

olaydı. Her ne kadar az bir öneme sahipse de İngilizler Senusi seferinin sona 

ermesinden memnun olmuştu. Çünkü Mısır’ın batı sınırında tuttukları İngiliz, 

Avustralyalı, Yeni Zelandalı, Hintli ve Güney Afrikalı 35.000 kişilik kuvvete başka 

cephelerde ihtiyaçları vardı. Askerler de çölün zor şartlarından uzaklaşmak istiyordu. 

Herhalde Senusilerle çarpışan hiçbir İngiliz askeri 24 yıl sonra çocuklarının aynı yere 

dönüp İtalya ve Almanya’ya karşı Senusilerle birlikte savaşacaklarını ummamıştı1333.  

Genellikle kabile reislerinin düzenli orduların eğitim ve taktiklerini 

benimseyerek doğal savaş metotlarını değiştirmeye çalışmaları ölümcül bir hataydı. 

Senusilerin düzenli kuvvetleri bu nedenle İngilizlere denk değildi ve kolayca mağlup 

edilmişti1334. Diğer yandan, kıyı kesiminde Senusilerin aldığı mağlubiyetler Mısır’da 

İngilizlere karşı bir isyanın başlamasını da önlemişti1335.  Seyyid Ahmed liderliği terk 

etmesinden sonra 1 yıl kadar daha Libya’da kaldı. Bu aşamada dahi Alman 

İmparatoru hâlâ Seyyid Ahmed’i Mısır’daki İngilizleri rahatsız etmesi için ikna 

                                                 
1330 Bu sayıya karşılık, Ahmida Senusi kuvvetlerinin toplamı 20.000 kişi olduğu belirtilmesine 
rağmen, Türk resmî yayını 10.000 rakamını vermektedir. Ahmida, a.g.e., p.122; … Hicaz, Asir, 
Yemen Cepheleri ve Libya Harekâtı 1914–1918, s.115. 
1331 Karasapan, Libya, Trablusgarp …, s.225; Pehlivanlı, a.g.m., s.433; Kurtcephe, a.g.e., s.253. 
1332 Pehlivanlı, a.g.m., s.440.  
1333 Pritchard, a.g.e., p.130. 
1334 Wavell, a.g.e., p.38. 
1335 Massey, a.g.e., p.148. 
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yolları arıyordu1336. Seyyid Ahmed 1918’de Türkiye’ye gitti ve 1923’e kadar orada 

kaldı. 1921’de TBMM tarafından Irak krallığına aday gösterildi. Fakat İngilizlerce 

desteklenen Faysal kendisinden daha büyük bir avantaja sahipti. Ardından Şam’a 

geçti ve Fransızlar Aralık 1924’te ülkeyi tek etmesini istediler. Oradan Arabistan’a 

geçti ve Suudi kralının kabileler arasındaki anlaşmazlığı çözmesi isteğini yerine 

getirdi. 10 Mart 1933’te ölünceye kadar orada kaldı1337. TBMM Zabıt Ceridelerini 

taradığımızda Şeyh Senusi’nin Irak tahtına aday gösterildiğine dair bilgiye 

rastlamadık. Dolayısıyla bu bilgi yanlış olmalıdır. 

3.13.2. Darfur Sultanı Ali Dinar’ın İngilizlere Karşı Cihadı 
Almanların İngilizleri Mısır’da baskı altında tutmak için düşündükleri 

yollardan biri de Darfur Sultanı Ali Dinar’ı İngilizlere karşı harekete geçirmekti. 

Sadece Arabistan, İran, Afganistan ve Hindistan Alman ajanlarının cirit attığı yerler 

değildi. Habeşistan da Alman hedeflerinden birisiydi. Habeşistan ile ilgilenecek olan 

kişi Alman ajan Profesör Leo Frobenius idi. Jackh’ın 20 Aralık 1914’te İstanbul’dan 

Alman Dışişlerine gönderdiği raporda, Frobenious’un 5 haftadır İstanbul’da 

olduğunu, Medine’yle ilişkileri organize etmek ve ardından Habeşistan ile ilişki 

kurmak görevini aldığını söylediğini, ama Türklerin projesine muhalefet ettiğini, 

insan, bayrak ve teçhizat gibi taleplerinin Türk subaylarınca düşmanca karşılandığını, 

Frobenius’un daha önce Türklerle hiçbir iş yapmadığını, Profesörün Afrika 

tecrübelerine rağmen Türklerle ilişki kurmakta başarısız olduğunu, sonuçta, Alman 

Elçiliği donanma bölümünün kendisine Kutsal Yerlere Müslüman olmayanların 

girmesinin yasak olduğu için “pratik nedenlerden” dolayı Frobenius’un İslam’ı kabul 

ettiğini söylediklerini bildirmişti1338.   

Frobenius Ocak 1915 başında Şam’dan İngilizlere karşı Sudanlıları 

ayaklandırmak göreviyle hareket etti. Osmanlı yardımı ile Kızıldeniz kıyıları 

                                                 
1336 Landau, a.g.e., s.125. 
1337 Ahmida, a.g.e., p.123; Karasapan, Libya, Trablusgarp …, s.226-227; Pritchard, a.g.e., p.133; 
Simon, a.g.e., p.276. Seyyid Ahmed’in Türkiye’de bulunduğu dönem hakkında bkz. Cezmi Eraslan, 
“Muslim Solidarty Against Imperialism: Contributions of Sheikh Seonussi in Turkish Independence 
War”, Korea Journal of Islamic Culture, Vol.VII, 2004, p.151-168; Orhan Koloğlu, Mustafa 
Kemal’in Yanında İki Libyalı Lider Süleyman Barûnî ve Seyyid Ahmed es-Şerif, Ankara, Ankara 
Halk Bürosu Kültür Merkezi Yay., 1981; Kadir Özköse, “Seyyid Ahmed eş-Şerif’in Anadolu’daki 
Millî Mücadele’ye Katılışı ve Mustafa Kemali Desteklemesi” Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi EDergi, S.5, 2001.  
1338 Jackh, a.g.e., p.144. 
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boyunca ilerledi. Cidde’den İtalyan kontrolü altındaki Eritre kıyısındaki Maşava’ya 

geçecekti. Eritre’ye vardığında İtalyan yetkililer İngilizlerle ilişkilerin bozulmaması 

için kendisinin geçişine izin vermediler. Yine de Şubat sonuna doğru Osmanlı ve 

Alman yanlısı Habeşistan veliahdı Lij Iyasu ülkesine girmesine izin verdi. Iyasu 

ayrıca Batı Sudan’daki Darfur Sultanı Ali Dinar ile ilişki içindeydi. Almanya 

Roma’ya Frobenius’un görevinin “askerî karakterde” olmadığını bildirmesine 

rağmen İtalyanlar ve İngilizler onun Eritre’den uzaklaştırılması konusunda işbirliği 

yaptılar. Frobenius Nisan başlarında Avrupa’ya dönmek zorunda kaldı1339.  

Birinci Dünya savaşının başından itibaren Sudan’da İngilizlere karşı Nisan 

1915’e kadar küçük çapta bazı eylemler olmuştu. Ama hepsi bastırılmıştı.

 İngilizlerin Mısır’da yaptığı gibi, 8 Kasım 1914’te Sudan Askerî Valisi R. 

Wingate Hartum’da Sudanlı şeyhleri toplayarak onlara Türkiye ile İngiltere 

arasındaki savaşın sebeplerini anlatmıştı. Toplantıda bulunan şeyhler Valiye 

bağlılıklarını bildirmek zorunda kalmıştı. Türklerin Şubat 1915’te Kanalda başarılı 

olduklarına dair söylentilere rağmen ciddi bir sıkıntı görülmemişti1340. 

Darfur Sultanlığı Sudan’ın Kordofan Eyaletinin batısında bulunuyordu. 

1874’te fethedilerek Mısır Sudanına dâhil edilmişti. 2 Eylül 1898’de İngilizlerin 

Muhammed Ahmed el-Mehdi’nin hareketini devam ettiren Halife Abdullah’ı mağlup 

edip Omdurman’ın işgali sırasında Ali Dinar 500 kişiye yakın maiyetiyle Darfur’un 

başkenti el-Faşer’e hareket etmişti. Buraya vardığı zaman yanındaki asker sayısı 

2.000’e ulaşmıştı. Ardından kendisini Sultan ilan etmişti. İngilizler Darfur’a askerî 

harekâtı göze alamadıkları için siyasî yolla Ali Dinar’a hâkimiyetlerini tanıtmaya 

çalışmışlardı. Bunlar arasında vergi vermesi ve Darfur’da İngiliz bayrağının 

dikilmesini sağlaması da vardı. Fakat bu yöndeki çalışmaları Birinci Dünya 

Savaşının başına kadar başarısız olmuş ve Ali Dinar İngiliz baskısına başarıyla karşı 

koymuştu1341. Hatta 1909’da Mekke’ye gönderdiği bir temsilcisi vasıtasıyla Osmanlı 

                                                 
1339 McKale, a.g.e., p.105.  
1340 (Çevrimiçi) http://www.1914-1918.net/wingates_first_despatch.htm.. 8 Eylül 2006. MacMunn-
Falls, a.g.e., p.146-147. Konu hakkında Sudan Serdarı ve Genel Valisi Reginald Wingate’nin 8 
Ağustos 1916 tarihli raporu 25 Ekim 1916 tarihli London Gazette’nin ekinde yayınlanmıştır. Rapor, 
1914’ten 1916 ortasına kadar Sudan ve Darfur bölgelerindeki operasyonları içerir.  
1341 Tarig Mohammed Nour, “Birinci Dünya Savaşı’nda Emperyalizme Karşı Türklerin Yanında Yer 
Alan Darfur Hakimi Ali Dinar”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.XXI, Mart 2005, S.61’den 
ayrı basım, s.372-374. İngiliz Resmî Tarihi Ali Dinar’ın savaşın başına kadar Sudan’a küçük bir vergi 
verdiğini iddia etmektedir. MacMunn-Falls, a.g.e., p.147. 
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Devleti’nden Darfur’da dalgalanması için bir bayrak istemişti. Böylece kendisinin 

İngilizlere değil de Osmanlı Devleti’ne bağlı olduğunu anlatmak istemişti1342.  

Ali Dinar Türkiye ile İngilizler arasında savaş çıkınca İngiltere’ye karşı Cihad 

ilan etmişti. İngilizlere göre, Türk heyetinin Senusilere yönelik propagandaları onu 

da etkilemişti ve çevresindeki fanatiklerden önemli ölçüde etkilenmişti. 1915 

sonunda İngilizler Ali Dinar’ın Senusilerin Mısır’a saldırısıyla birlikte Sudan’ı istila 

etmeyi planladığını tahmin ediyorlardı1343. Cihad ilanından sonra Osmanlılar yanında 

bol miktarda hediyeler de bulunan 4 kişilik bir heyeti kendisine göndermiş ve Ali 

Dinar tarafından iyi bir şekilde karşılanmıştı. Ali Dinar bizzat Cuma namazında 

hutbeye çıkıp Halifenin selamını ve Enver Paşanın mektubunu camidekilere 

açıklamış ve gelen heyeti onlara tanıtmıştı1344. Enver Paşanın 3 Şubat 1915 tarihli 

mektubunda Osmanlı Devleti ve Müslümanlara karşı saldırılarından dolayı İtilaf 

Devletlerine Halife’nin Cihad ilan ettiği, her Müslüman’ın Cihada katılmasının farz 

olduğu ve dolayısıyla kendisinin de Halife’nin yanında yer alması gerektiği 

vurgulanıyordu. Ali Dinar da verdiği cevapta, İtilaf devletlerini düşman kabul edip 

savaş açtığını bildiriyordu1345. 1916 başında Sudan Askerî Valisi Darfur sınırının 144 

km. doğusundaki Nahud’a 2.000 kişilik bir kuvvet yerleştirdi. Mart’ta bizzat 

Nahud’u ziyaret ederek bu kuvvetin komutanı Yarbay P.V. Kelly’e sınırı geçip Um 

Şanga ve Cebel el-Hilla kuyularını işgal etmesini emretti. 16 Mart’ta Um Şanga 

kolayca ele geçirildi. Cebel el-Hilla ise 270 kişi ve 8 Maxim topa sahip İngilizlere 

karşı koymaya çalışan 800 Sudanlı süvariye rağmen ele geçirildi.  

Ali Dinar’ın el-Faşer’deki asıl kuvveti 4–6.000 silahlı idi ve çok sayıda silahlı 

yardımcı kuvveti de vardı. Nahud’dan el-Faşer’e 400 km. mesafe vardı ve bu 

mevsimde genellikle susuz ve yolsuzdu. İngilizler ikmal ve yol işlerini yola 

koyduktan sonra Nisan ayı içinde Darfur sınırları içindeki Berusk, Um Kedada ve 

Abiad’ı bazı direnişlere rağmen işgal ettiler. Ardından el-Faşer’e ilerlemek için yeni 

hazırlıklar yapıldı. Murray daha fazla asker, 4 uçak, çadır, top, cephane, telsiz ve 

ulaşım araçları gönderdi. Yarbay Kelly’e Mayıs’ta harekete geçmesi için hazır 
                                                 
1342 Ali Arslan, “Sudan’ın Hukuken Türkiye’den Ayrılma Süreci”, Haz. Halil Bal-Muhammet Erat, 
Prof. Dr. Mehmet Saray’a Armağan, Türk Dünyasına Bakışlar, İstanbul, Da Yayıncılık, 2002, s.111. 
1343 MacMunn-Falls, a.g.e., p.147. Ali Dinar-Senusi ittifakı hakkında bkz. Jay Spaulding, An Islamic 
Aliance: Ali Dinar and the Sanusiyya 1906-1916, Evanston, Northwestern University Press, 1994. 
1344 … Hicaz, Asir, Yemen Cepheleri ve Libya Harekâtı 1914–1918, s.681-682. 
1345 Nour, a.g.m., s.380. 
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olması emredildi.  Kelly 2 koldan el-Faşer’e ilerlemeye karar verdi. Önce Melit 

ardından Beringa işgal edildi. 22 Mayıs’ta Darfur kuvvetleri İngilizlerin topçu 

ateşine rağmen İngiliz kuvvetlerine yaklaşmayı başardı. Ama İngilizlerin saldırısı 

sonunda geri çekilmek zorunda kaldılar. İngilizlere göre, Sultanın kayıpları 1.000’in 

üzerinde idi. 500 m.lik alan içinde 300’ün üzerinde ölü ve ciddi yaralı sayılmıştı. 

İngilizlerin kaybı ise 26 kişi idi. Yarbay Kelly 23 Mayıs’ta el-Faşer’e girdi. Ali Dinar 

yanındaki 200 kişiyle güneye kaçtı. 4 top, çok sayıda tüfek, cephane ve bir barut 

imalathanesi ele geçirildi1346. İngilizler Ali Dinar’ın başkenti el-Faşer’i ele 

geçirdiğinde, Ali Dinar’ın Enver Paşa ve Halife’ye Darfur’un Cihada katıldığını 

bildiren mektuplarını ele geçirmişlerdi1347. 

Ali Dinar’ın Marra dağlarına doğru çekildiği rapor edilmişti. İngilizler 

malzeme eksikliği ve ulaşım hayvanlarının yorgunluğu nedeniyle takip edememişti. 

Ali Dinar’ın kuvvetlerinin Dibbis’in 80. km. batısındaki Kulme’de olduğu öğrenildi. 

Kulme 3 Kasım’da işgal edildi. Ali Dinar bu kez Kulme’nin güney batısındaki Cebel 

Cuba’ya kaçtı. 6 Kasım’daki savaş sonunda Ali Dinar başından vurulmuş olarak ölü 

bulundu1348. Böylece İngilizlerin Darfur harekâtı da sona ermişti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1346 (Çevrimiçi) http://www.1914-1918.net/wingates_first_despatch.htm.. 8 Eylül 2006; MacMunn-
Falls, a.g.e., p.147-151; … Hicaz, Asir, Yemen Cepheleri ve Libya Harekâtı 1914–1918, s.682-
683; Bullock, a.g.e., p.109-119.  
1347 McKale, a.g.e., p.193. 
1348 (Çevrimiçi) http://www.1914-1918.net/wingates_first_despatch.htm.. 8 Eylül 2006; MacMunn-
Falls, a.g.e., p.151-152; … Hicaz, Asir, Yemen Cepheleri ve Libya Harekâtı 1914–1918, s.683-
684. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İKİNCİ KANAL SEFERİ 
 

Üçüncü bölümde Türk keşif kollarının Kanala baskın ve mayınlama 

faaliyetleri üzerinde durulmuştu. Bu faaliyetler daha çok Sina’nın kuzey rotasını 

izleyerek Kantara bölgesine yoğunlaşmıştı. Aynı şekilde İngilizler Sina’nın kuzey 

rotası boyunca Kanalı Sina içinde Katya’ya kadar oluşturdukları güvenlik hatları 

doğrultusunda korumaya karar vermişti. İngilizlerin Katya’ya doğru demiryolu ve su 

hatları döşemeleri ve asker konuşlandırmaları, kuzey rotasındaki Türk 

operasyonlarını güçleştiren hatta imkânsızlaştıran önemli bir unsur olmuştu. Bu 

bölümde Kanal Seferlerinin son aşaması olan Nisan-Ağustos 1916 arasındaki 5 aylık 

dönemde Türklerin Katya baskını, ardından iki tarafın karşılıklı hazırlıkları ve 

sonunda Sina üzerindeki kesin hesaplaşma olan İkinci Kanal Seferi veya Romani 

Savaşı üzerinde durulacaktır. 

4.1. Katya Baskını 
18 Mart 1916’da Başkomutanlık Vekâleti IV. Orduya İngilizlerin Kanala 

karşı artık bir Osmanlı saldırısı olmayacağını düşünerek Mısır’daki kuvvetlerini 

azalttıkları yolunda bilgiler alındığını, buna karşılık IV. Ordunun Kanala karşı tehdit 

edici bir eylem yapmasını tavsiye etmişti. Buna Cemal Paşanın 2 gün sonra verdiği 

cevapta, Birinci Sefer Kuvvetinin toplanmasını ve ikmalini bitirdikten sonra ileriye 

hareket edeceğini, bundan önce el-Ariş-Hafir hattında Sefer Kuvvetinin bir aylık 

erzakın ve hayvan yeminin toplanmasının gerektiğini, bunun da 2.500 ton olduğunu 

ve halen bunu tamamlamaya çalıştığını bildirmişti. Bu cevaba karşılık, 

Başkomutanlık Vekâleti 26 Mart’ta amacın Kanala eldeki birliklerle saldırı 

olmadığını, istenen şeyin İngilizlere Kanal saldırısından vazgeçilmediği düşüncesinin 

gösterilmesi olduğunu, örneğin Kanala karşı öncü bir birlik gönderilebileceğini, 

İngilizlere her zaman Kanal Seferinin yakında başlayacağı izleniminin verilmesi 

gerektiğini bildirmişti1349. 

Bedeviler Gelibolu’nun boşaltılmasından sonra İngilizlerin Sina’nın kuzey 

rotası boyunca önemli hazırlıklar yaptıklarını, Kantara’dan demiryolu ve su hattı 

                                                 
1349 Erden, Suriye Hatıraları, s.228-229; Sanders, a.g.e., s.166. 
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döşediklerini bildirmişti. Uçaklar da kuzey rotasındaki vahalarda çadırlı ordugâhlar 

bulunduğunu tespit etmişti. Fakat buradaki İngiliz kuvvetlerinin cinsi ve miktarı 

hakkında yeterli bir bilgi yoktu. Bu bilgi de ancak yapılacak bir kara keşfiyle 

sağlanabilirdi1350.    

Bunun üzerine Birinci Sefer Kuvveti Komutanı Kress İngilizlere bir baskın 

düzenlemek için seçkin bir kuvvet hazırladı. Kuvvet 2 kol halinde hareket edecekti. 

Bu kuvvet, Sefer Kuvveti Karargâhı, 32. Alayın 1. ve 2. taburları, Makineli Tüfek 

Bölüğü, İstihkâm Müfrezesi, Akıncı Hecinsüvar Alayı, 1. ve 2.  Hecinsüvar bölüğü, 

8. Dağ Bataryası, 9. Topçu Alayı, Uçak Müfrezesi, Sıhhiye ve Cephane kolundan 

oluyordu. Sayı olarak 95 subay, 3.560 er, 225 at ve katır, 1.009 hecin, 756 yük 

devesi, 96 eşek, 2.668 tüfek, 6 dağ topu ve 4 makineli tüfek idi1351. Kress 

hatıralarında, Asıl Kolun 1.600 er ve 800 hayvan, Sol Kolun da 600 er mevcudunda 

olduğunu belirtmektedir1352. Yani yaklaşık olarak 3.000 kişi. 

Seferden önce 32. Alay Komutanı Yarbay Hasan Basri Bey bölüklere 

gönderdiği emirde özetle, Kress ve Tümen komutanının el-Ariş vadisinde teftişe 

geleceğini, 4 günlük su, peksimet ve hurmanın askerin torbalarında bulunmasını, her 

askerin 200 mermiden aşağı mermisinin olmaması gerektiğini, mataralardaki suyun 

israf edilmemesini ve her bölüğe 4 deve yükü su verileceğini bildirmişti1353.  

Hareketten önce Yüzbaşı Sami komutasındaki hecinsüvar bölükleriyle başka 

bir bölük Birülabd’e, bir bölük, bir dağ topçu takımı ve bir makineli tüfek takımı da 

Birülmezar’a gönderildi. El-Ariş’te toplanan asıl kuvvet 19 Nisan’da 2 kol halinde 

hareket edecekti. Sol Kol Binbaşı Mülmann komutasında Akıncı Hecinsüvar alayı, 

bir top takımı, bir makineli tüfek, el-Ariş Sıhhiye müfrezesi ve Birülmezar’daki 

kuvvetlerden oluşuyordu. Sağ Kol (Asıl Kol) Albay Kress komutasında 32. Piyade 

Alayının 1. ve 2. Taburları, 1. Hecinsüvar Bölüğü, 8. Dağ Bataryası, Sıhhiye 

müfrezesi ve Cephane kolundan oluşuyordu. 

Sol Kol Magara dağlarının kuzeyinden ilerleyerek Biribayud,  Magaybra ve 

oradan İngiliz ileri karakollarının güneyinden dolaşarak Düveydar-Kantara yolundaki 

                                                 
1350 Kressenstein, a.g.e., s.100. 
1351 Erden, Suriye Hatıraları, s.230; … Sina-Filistin Cephesi …, s.349. 
1352 Kressenstein, a.g.e., s.100. 
1353 Şükrü Fuad Gücüyener, Sina Çölünde Türk Ordusu, İstanbul, Anadolu Türk Kitap Deposu, 
1948, s.22. 
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vahalara, Sağ Kol ise Birülmezar-Birülabd üzerinden Katya’ya saldıracaktı. Saldırı 

için belirlenen tarih 23 Nisan 1916 saat 04.30’da idi. 300 numaralı Uçak 

Müfrezesinden 2 uçak da sefer sırasında hava keşfi ve İngiliz uçaklarının tacizine 

karşı yardımda bulunacaktı. Türk uçakları ilk defa 22 Nisan’da Port Said üzerine 

birkaç bomba atmışlardı. Çölde baskının başarılı olması için her zamanki gibi Sağ ve 

Sol kuvvetler İngiliz keşif uçakları tarafından fark edilmemek için geceleri yürümüş, 

gündüzleri de geniş bir daire içinde ve küçük gruplar halinde arazide veya çöl çalıları 

içinde hareketsiz kalmıştı1354. Çölde kurulan portatif çadırların üstü çalı çırpı ile 

kamuflaj edilmişti. Ayrıca yürüyüş esnasında askerlerin yüksek sesle konuşması, 

türkü söylemeleri ve sigara içmeleri de yasaklanmıştı. Birülmezar ve Birülabd’a 

ulaşan Türk kollarını her gün el-Ariş’e kadar uçan İngiliz keşif uçakları 

görememişti1355. 

Birülabd’e gelindiğinde Kress’in yanında çok rahat davranan 10-12 

yaşlarında bir Bedevi çocuk vardı. Bu çocuk Türkler hesabına casusluk yapıyordu. 

Aldığı emre göre, bir dilenci gibi Katya’daki İngiliz süvarileri arasına girecek, atların 

pislikleri arasından arpaları ayıklayacak ve bu arada gördüğü her şeyi akşam geri 

dönüp Türklere anlatacaktı. Bu hizmeti karşılığında 5 Türk altını alacaktı. 23 Nisan 

akşamı taburlarda bulunan imamlar zafer için dua etmiş ve erler de amin diyerek 

karşılık vermişti1356.   

4.1.1. Katya Baskınından Önce İngilizlerin Durumu 
Sina cephesinin 1916’dan başlayarak Suriye Seferinin sonuna kadar rol 

oynayacak olan New Zeland Mounted Rifles Brigade (NZMRB)  (Yeni Zelanda 

Süvari Avcıları Tugayı) Auckland, Canterbury ve Wellington Alayları, bir makineli 

tüfek bölüğü, bir süvari sahra seyyar hastanesi, bir seyyar veteriner bölüğü ve Sinyal 

bölüğünden oluşuyordu ve Tugayın kuvveti yaklaşık 1.850 kişi ve 2.200 attan 

oluşuyordu. Tugay daha sonra 15 Mart 1916’da, 1., 2. ve 3. Australian Light Horse 

Brigades (Avustralya Hafif Süvari Tugayları) ile birleştirilerek Anzac Mounted 

                                                 
1354 … Sina-Filistin Cephesi …, s.349-352; Kressenstein, a.g.e., s.100-101. Kress 21 Nisan 1916’da 
IV. Ordu Komutanlığına hareketinden önce gönderdiği telgrafta Port Said’in ilk defa 9 Nisan’da bir 
uçağımız tarafından bombalandığını bildirmiştir. Erden, Suriye Hatıraları, s.231. Savaş sırasındaki 
hava harekâtlarını esas alan Türk resmî yayınında ise ilk bombalamanın tarihi 5 Nisan olarak 
gösterilmiştir. … Türk Hava Harekâtı, s.112. 
1355 Gücüyener a.g.e., s.27-38. 
1356 Gücüyener a.g.e., s.40-42. 
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Division (Anzak Süvari Tümeni) haline getirildi. Bu tümende ayrıca 4 süvari topçu 

bataryası -Inverness, Ayrshire, Somerset ve Leicester – da vardı1357.  

Şubat ortasına kadar İngilizler tümüyle yeniden organize, eğitim ve Kanal 

savunması üzerine çalışmakla –yollar yapımı, hafif demiryolu inşası ve su boru 

hatları döşenmesi gibi- meşgul olmuştu. Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet 

Donanma Hava Hizmetleri deniz uçakları –bunlar bir bölüktü ve Port Said’deki 

Fransız deniz uçaklarının yerini almıştı- Sina’da dikkate değer Türk kuvvetleri ve 

Mısır’a saldırı için güney Filistin’de konuşlanma işaretleri olmadığını onaylıyordu. 

Daha sonra XV. Kolordu süvari devriyeleri 32 km. ileriye Bir en Nus ve Hod um 

Ugba’ya gönderildi. Devriyeler bu bölgeleri temiz buldu. Mısır ordusunun 2. Taburu 

Tor’dan (Sina’nın güney ucunda) bir keşif yaptı ve içlerinde birkaç Türk subayının 

da bulunduğu Bedevilerden oluşan küçük bir Türk kolunu iç kısımda kurdukları bir 

kamptan uzaklaştırdı. İkinci Bölgeden (Merkez) 8. ve 9. Avustralya Hafif 

Süvarisinden bir bölük 11–15 Nisan arasında 80 km. uzaktaki Cefcafe’ye bir keşif 

yaptı. Burada artezyen kuyusu açmakla görevli bir Avusturya mühendis subayı ve 33 

esirle geri döndü. Esirlerden başka Türk kayıpları 6 ölü, 5 yaralı idi ve sadece 2 kişi 

kaçabilmişti. Avustralyalılardan bir onbaşı ölmüştü1358. 

Bu arada Kantara’dan Katya’ya doğru standart ölçüdeki hattın inşasına 

başlandı. 10 Mart’ta ilk ray ve traversler Kantara’ya vardı ve 4 haftada 25 km. hat 

döşendi1359. Demiryolu Kanal savunması ileri hattı boyunca geçiyordu. Türk 

saldırısına ve silahlı Bedevilere karşı Mısırlı işçileri korumak için Katya vahasında 

daimi karakollar kurmak gerekli olmuştu. 6 Nisan’da Tuğgeneral E.A. Wiggin XV. 

Kolordudan 5. Süvari Tugayı ile Katya bölgesine komuta etmek üzere atandı. 

Nisan’ın 3. haftasında tüm 5. Süvari Tugayı demiryolu boyunca konuşlandı. 

Karargâh ve Gloucester Hussars Romani’de, Worcester Yeomanry Katya’nın 4 km. 

güneyindeki Hamisah’ta, 52. Tümenin 2. Lowland Sahra Bölüğü de kuyu çalışmaları 

için dâhil birliğe edilmişti. Tugayın topu yoktu ve zemin yumuşak olduğu için araçlar 

                                                 
1357 Powles, a.g.e., p.3-13; Moore, a.g.e., p.16-18. L.C. Wilson-H. Wetherell, History of the Fifth 
Light Horse Regiment 1914-1919, Sydney, Motor Press, 1916, p.60, (Çevrimiçi)  
http://www.anzacs.org/51hr/pages/51hr-history-full-a.html., 21 Nisan 2006; Wawell, a.g.e., p.45. 
1358 MacMunn-Falls, a.g.e., p.160, Gullett, a.g.e., p.113-114; Massey, a.g.e., p.45; Ion L. Idriess, The 
Desert Column, London, Angus & Robertson, 1982, p.55; (Çevrimiçi) http://www.1914-
1918.net/murray_first_despatch.htm., 8 Eylül 2006. 
1359 MacMunn-Falls, a.g.e., p.160. 
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harekette zorlanıyordu ve atlar için su yetersizdi. 21 ve 22 sinde Worcester 

Yeomanry bir bölükle beraber (4 subay ve 60 er) Ugratina vahasına gönderildi. 

General Wiggin’e bunlara takviye emri verilmişti. 19 Nisan akşamından önce Türk 

süvarisi tarafından Warwick Yeomanry’nin bir kolu Hamisah’ta saldırıya uğramıştı. 

Takviye için gönderilen Avustralya Hafif Süvarisi ancak 24 Nisan’da Katya’ya 

varacaktı. 

Katya’nın 21 km. güneydoğusunda Kantara yolu üzerindeki Düveydar vahası 

5. Kraliyet Scots Fusilier’e1360 ait 120 kişi ve birkaç Yeomanry ve Bikanir Deve 

Kolundan 156 kişi tarafından tutuluyordu. Bu karakolun 8 km. arkasında Kanal 

savunmasının ileri hattı olan 70 rakımlı tepede 4. Kraliyet Scots Fusiliers 

bulunuyordu. Demiryolu başı 21 Nisan’da Romani’nin 6 km. batısındaki Bir el-Arais 

yakınındaydı1361. 

General Wiggin 200 kişilik bir Türk kuvvetinin 19 Nisan’da Hamisah’ın 12 

km. güneydoğusundaki Magaybra’da olduklarını rapor aldı ve General Lawrence’nin 

onayı ile bunlara karşı Hamisah’tan hazırlıklara başladıktan sonra 22 Nisan’da 

Hamisah’a vardı. Aynı gece kuvvetlerin düzeni şöyleydi: 

Ugratina’da: Worcester Yeomanry 2 bölüğü (bir takımı eksik) Lowland Sahra 

Bölüğünün 2. bölüğü. 

Katya’da: Gloucester Yeomanry’nin 1 bölüğü ve makineli tüfek alt bölüğü, 

Worcester Yeomanry’nin piyade müfrezeleri ve Deve Ulaştırma müfrezeleri. 

Hamisah’da: Warwick Yeomanry (bir bölük eksik) Worcester Yeomanry’nin 

bir bölüğü ve 1 takımı. 

Romani’de (İhtiyatta): Gloucester Hussars (1 bölük ve makineli tüfek alt 

bölüğü eksik)1362. 

4.1.2. Katya Baskınının İlk Aşaması Olan Ugratina Baskını 
Wiggin 23 Nisan’da şafakta Magaybra’ya vardı ve neredeyse boş bir kamp 

buldu. Burada 8 esir alındı ve kamp imha edildi. Geriye doğru 25 km. yürüdükten 

sonra saat 09.00’da Hamisah’a vardı. Atları yorgun ve susuzdu1363.  

                                                 
1360 Bir liva yani tugaydan oluşuyordu. Ali Rıza, a.g.e., s.10. 
1361 MacMunn-Falls, a.g.e., p.161. 
1362 MacMunn-Falls, a.g.e., p.162. 
1363 (Çevrimiçi) http://www.1914-1918.net/murray_first_despatch.htm., 8 Eylül 2006; MacMunn-
Falls, a.g.e., p.162; Massey, a.g.e., p.46; Gullett, a.g.e., p.82.  
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22/23 Nisan gece yarısı Türk Ana Kolu Ugratina’da mola vermiş, saat 

02.30’da Ugratina, Kebira ve Ugratina Sariri’de düşman bulunmadığı ama son adı 

geçen yerde at izlerine rastlandığına dair gelen rapor üzerine Katya’ya ilerlemeye 

devam etmişti. Ugratina Sariri hurmalığı civarına gelindiğinde saat 05.00 idi. Yoğun 

bir sis vardı ve 20 adım ileriyi görmek dahi zordu. Ardından çevrede önce silah ve 

ardından makineli tüfek ve silah sesleri duyuldu. Tulumba sesleri ve sessiz 

davranmaya dikkat etmeyen erlerin gürültüsü İngilizleri uyarmaya yetmişti. Bunun 

üzerine Kress piyade bölüklerinden birini sağa, diğerini sola yayarak hecinsüvar 

bölüğüne de İngilizlerin sol kanadını ve gerisini kuşatma görevini verdi. Yoğun 

sisten dolayı topçu ve makineli tüfekler kullanılamıyordu1364.  

Bu şekilde mücadele saat 07.30’a kadar sürdü ve sisin dağılmasıyla birlikte 

Türk piyadesi, topçunun devreye girmesine fırsat vermeden İngiliz ordugâhına girip 

kalanları esir etmeyi başarmıştı. Türk resmî yayını Ugratina baskınının sonucunda 

İngiliz kayıpları konusunda verdiği rakamlar şüpheli görünmektedir. Diğer 

kaynaklar, ileride tüm seferin sonuçları başlığında verileceği üzere, ancak tüm 

seferin sonucu olarak bu rakamları vermektedir. Türk resmî yayınının verdiği 

rakamlara göre; 2,5 bölükten oluşan İngiliz kuvvetinden 23 subay -1 albay, 1 binbaşı, 

kalanı yüzbaşı ve teğmen-, 257 er sağlam ve 24 yaralı esir edilmiş, 250’den fazla ölü 

bulunmuştu. Türk yaralılarının yanında İngiliz yaralılarına da ilk tıbbî yardım 

yapılmıştı1365. Ugratina baskınının ardından yaralı, ganimet ve esirleri Birüssebi’ye 

götürmek için 3 bölükle beraber Binbaşı Tiller burada bırakıldı1366.  

İngilizlere göre bu geceki olay şöyle gelişmişti: Saat 04.00’te yoğun bir sis 

vardı ve bu mevsimin erken saatlerinde olağan dışı değildi. Birden kampın 450 m. 

güneydoğusundaki kuyularda tulumba sesini hattın solundaki “D” bölüğünün 

nöbetçileri işitti. Sanıldı ki, “A” bölüğünün bir müfrezesi su kullanıyor. Yine de 

Yüzbaşı E.S. Ward bunu araştırmaya gitti. Kuyuların güneyindeki yaklaşık 60 

Türk’ün neredeyse ortasına düşmüştü. Geri döndü ve siste bulduğu kadar asker 

                                                 
1364 … Sina-Filistin Cephesi …, s.353-354; Kressenstein, a.g.e., s.101. 
1365 Kressenstein, a.g.e., s.101-102; … Sina-Filistin Cephesi …, s.354. Kress, 150 kadar yaralı 
olmayan İngiliz’in esir edildiğini belirtmektedir. Kressenstein, a.g.e., s.102. Yine Kress 23 subay ve 
257 erin esir alınmasının tüm sefer sonunda gerçekleştiğini belirtmektedir. Kressenstein, a.g.e., s.104. 
Kanaatimizce Kress’in verdiği bilgi doğru olmalıdır ve Türk resmî yayınının Ugratina’da alınan 
esirler için verdiği rakamlarda yanlışlık vardır.  
1366 Kressenstein, a.g.e., s.101-102; … Sina-Filistin Cephesi …, s.353-354. 



 386

topladı ve ateşe başladı. Türklere ağır kayıp verdirip geri çekilmeleri için zorladı. 

Ward ilerlemeye devam edince ağır bir ateşle karşılaştı ve küçük bir grup olmadığını 

anlayınca geri çekilmek zorunda kaldı. 

Hemen sonra “A” bölüğü sağdan saldırıya uğradı ve 05.15’te bütün kamp 

kuzeydoğu ve güneydoğudan saldırıya uğradı. İlk saftakiler yaklaşık 45 m. 

mesafeden savaşıyordu. Müfreze komutanı Binbaşı F.S.W. Thomas saldırıya uğrarsa 

geri çekilme emrine rağmen piyadeleri terk etmek istemedi. Savaşarak Katya’ya 

çekilmeyi düşündü. İkinci savunma hattına çekildikleri zaman Türklerin insafına 

kalmışlardı. 07.45’te 11 subay ve 135 er kayıp verilmişti. Yarısı hâlâ ayaktaydı. 

Daha fazla direnme tüm kuvvetin kaybına yol açacağı için kalanlar teslim oldu1367. 

Gullett, Yeomanry’nin kayıplarını ölü, yaralı ve esir olarak 15 subay ve 187 er olarak 

vermektedir1368.  

4.1.3. İkinci Aşama Katya Baskını 
Türkler kısa bir molanın ardından 32. Alayın 1. Taburu, Makineli Tüfek 

Bölüğü ve Dağ Bataryası ile saat 08.00’de Katya’ya doğru yürüyüşe geçti. Saat 

09.00’da Katya vahasının 1 km. güneyinde 30–40 kadar İngiliz çadırı görünüyordu. 

İki taraf arasındaki mesafe yaklaşık 3 km. idi. Etrafta bir İngiliz keşif kolunun 

görülmemesi İngilizlerin sabahın erken saatlerinde Ugratina’daki baskından haberi 

olmadıkları anlaşılıyordu.  

Kurmay başkanı Binbaşı Kadri ile durumu inceledikten sonra Albay Kress 

Katya’ya şu düzende saldırmaya karar verdi: Piyade taburunun 2 bölüğü ile makineli 

tüfek bölüğü birinci hatta diğer 2 bölüğü 300 adım onun arkasında İngilizlere 

saldırmak üzere ilerleyecekti. Dağ bataryası kuzey doğudaki tepe gerisinde 

mevzilenecekti. Türkler bu düzende ilerlerken bile İngiliz tarafında bir değişiklik 

gözlenmiyordu. İngilizlere 1,5. km. yaklaşılmış iken birden birkaç İngiliz süvarisi 

görünmüş ve bunlara ateş açılmıştı. Bu olay baskın imkânını ortadan kaldırmış ve 

İngilizlerin harekete geçmesine neden olmuştu. Bunun üzerine Türk dağ bataryasına 

da ateş açma emri verilmek zorunluluğu doğmuştu. İngiliz mevziine 600 m. yakın 

mesafede karşılıklı ateş başlamıştı. Bu arada hava iyice ısınmaya başlamış, gece 

kumluk arazide yürüyüş ve Ugratina’daki muharebenin yorgunluğu yavaş yavaş 
                                                 
1367 MacMunn-Falls, a.g.e., p.163. 
1368 Gullett, a.g.e., p.84. 
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etkisini göstermeye başlamıştı. Yaklaşık saat 10.00’da Romani’den geldiği sanılan 

birkaç İngiliz süvari bölüğü Türk müfrezesinin sağ tarafında görünmüş ve Türklerin 

gerisini kuşatmaya çalışmıştı. Aynı anda Türk dağ bataryasının isabetli atışları ile 

İngiliz süvarileri geriye püskürtülmüştü ve nedense bütün savaş alanında bir daha 

görünmemişlerdi. Müfrezenin sol kanadında Yüzbaşı Sırrı’nın emrindeki hecinsüvar 

bölüğü de açık ve kumlu arazide ilerlemeyi başaramamıştı. 300. Uçak Müfrezesinden 

Teğmen Seuter bölüğe ilerlemesi için emir götürmüş ve hatta ileri atılarak teşvik 

etmek istemiş ama vurularak ölmüştü. Durum Türkler açısından kötü görünüyordu. 

Dağ bataryasının bir takımı 1.500 m. kadar ileri alınmış ama cephanesi tükenmiş ve 

cephane kolları da yetişmediği için susmak zorunda kalmıştı. Türk müfrezesinin 

elinde savaşa sürecek ihtiyatı kalmamıştı ve buna karşın İngilizlerin takviye alma 

imkânı daha da artmıştı. Bu zor anda dağ bataryasının yeniden şiddetli ateşe 

başlaması Kress’e rahat bir nefes aldırmış ve top ateşinden cesaret alan Türk piyadesi 

saldırıya geçmiş ve sonunda İngilizler daha fazla dayanamayarak saat 15.00 

sıralarında teslim olmak zorunda kalmışlardı1369. Bu aşamada esir alınanlar ile Türk 

kayıp sayısı hakkında bilgi verilmemiştir. Bu arada İngilizler teslim bayrağı çektikten 

kısa bir süre sonra Katya’nın ilerisinden bir uçağın Kanala doğru uçtuğu 

görülmüştü1370.  

İngiliz ve Avustralyalıların bakış açısına gelirsek; Katya’da Gloucester 

Hussars’ın “A” Bölüğü Yüzbaşı L. Baker komutasında 5 subay ve 90 eri 

bulunuyordu. Bir devriye hiçbir şey duymadıklarını rapor etti. Daha sonra küçük bir 

Türk devriyesi yaklaşıp kampa ateş etti ve ardından geri çekildi. Ugratina’dan ağır 

ateş sesleri işitildi ve 06.00’da alınan mesajda saldırının püskürtüldüğü bildiriliyordu. 

Yarım saat sonra gelen mesajda saldırının yenilendiği ve Romani’den gelen haberde 

de Düveydar’ın saldırıya uğradığı bildiriliyordu. Saat 07.45’te başka bir Türk 

devriyesi püskürtüldü. Ugratina’daki ateş kesildi ve sis dağılırken 1 saat sessizlik 

hâkim oldu1371.  

08.45’te Ugratina’ya bir devriye gönderildi. Açık düzende 2 sıra askerin, her 

sırada yaklaşık 300 kişinin 2,5 km. uzaklıkta Katya’ya ilerlediği görüldü. 

                                                 
1369 … Sina-Filistin Cephesi …, s.354-357; Kressenstein, a.g.e., s.102-103. 
1370 Gücüyener, Sina Çölünde …, s.50. 
1371 MacMunn-Falls, a.g.e., p.163-164; Gullett, a.g.e., p.84. 
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Arkalarında daha fazla bir kuvvet ve süvarinin güneydoğuya ilerledikleri 

görülüyordu. 09.45’te bir dağ bataryası Katya’nın kuzeydoğusundaki er-Rabah 

yakınından ateş açtı. İlk 20 tanesi kampın ilerisine düştü. Ama daha sonra isabetli 

atışlarla atların çoğunun ölümüne neden oldu. Bir Türk uçağı çok alçaktan uçarak 

topçuyu hedef aldı. 

Bu arada Hamisah’a varan Wiggin Ugratina’nın teslim olduğunu ve Türklerin 

Katya’ya ilerlediğini öğrendi. Worcester Yeomanry komutanı Yarbay Coventry’e su 

ihtiyacını halledip Katya’ya ilerlemesini emretti. Birkaç küçük çöl kuyusundan 

sulama işi yavaş gidiyordu ve bu sırada Katya’da bombalar patlıyordu.  Coventry 

09.50’de hareket edebildi. Katya’ya yaklaştığında kampın savaş alanı olduğunu 

gördü. Kampın 1.5 km. doğusunda bölüğünü attan indirdi ve Gloucester bölüğüne 

soldan ilerledi. Bu sol kanat üzerindeki Türk baskısını azalttı ve Türkler biraz geri 

çekildi. Ağır topçu ateşi 1 kaç saat sürdü. Atlara büyük zarar verdikten sonra Türk 

topçusu ateşi kesti. Ama tüfek ve makineli tüfek ateşi yoğun olduğu için Türk 

piyadeleri kanattan ve cepheden baskıyı arttırdı1372.  

Wiggin’in kalan bölüğü (Warwick Yeomanry) su ihtiyacını Hamisah’ta 

sağladıktan sonra 10.30’da hareket etti. Çeyrek saat sonra kendisi de yola çıktı. 

Niyeti Katya’nın kuzeydoğusunda Hod um Ugba’da Türklere arkadan saldırmaktı. 

Hamisah ve kamp arasında orta yolda Türklerin yan koluyla uğraştı. 1.5 km. kadar 

çarpışarak ilerledi. Fakat 13.45’te mücadele ağırlaştı ve askerleri ile atları yorgun 

düştü. Ardından Katya kampındaki develer arasında karışıklık ve bazı çadırların 

yandığını gördü. Daha fazla yardım edemeyeceğini düşünerek Hamisah’a geri 

dönmenin en iyisi olacağına karar verdi. Geldiği yerden bir makineli tüfek patlaması 

duydu. Bunun Düveydar’dan çekilen bir Türk kolu ve onları takip eden İngiliz uçağı 

arasında karşılıklı ateş olduğu görüldü.  

Romani’de bulunan Yarbay R.M. Yorke saat 10.15’te 5 asker ve Gloucester 

Hussars’ın makineli tüfek alt bölüğü ile hareket etmişti. Niyeti Katya’yı desteklemek 

değildi ve bunu da işitmemişti. Ama niyeti Düveydar’ın güneydoğusunda düzensiz 

bir şekilde çekildiğini haber aldığı 500 kişilik bir Türk kolunun yolunu kesmekti. 

Romani’den ayrıldıktan kısa bir süre sonra Katya’dan silah sesleri işitti ve Katya 

                                                 
1372 MacMunn-Falls, a.g.e., p.164; Massey, a.g.e., p.47; Gullett,a.g.e., p.85. 
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tepelerine yaklaştığında kampı bombalayan er-Rabah’ın kuzeyindeki Türk topçusunu 

görebildi. Yönünü değiştirdi ve buraya yöneldi. Bunun üzerine topçu ateşi kesti ve 

15 dakika sonra biraz geri çekildi. 10.45’te Yorke’un ileri kuvveti er-Rabah’ın 

kuzeybatısından ateş altında kaldı. Yorke kuvvetini Hod um Ugba’nın güneyindeki 

yüksek tepelere çekilmesini sağladı. Burada Türkler takviye aldı ve ateş öyle 

yoğundu ki, Yorke daha fazla ilerleyemedi. Yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. 

Kendisini izleyen Türkler saat 13.00’de batarya ateşi açtı ama fazla etkili olmadı1373. 

Yorke’nin ilerleyişi Wiggin’in hareketleriyle aynı zamandaydı. Wiggin’in de 

çekildiğinden de habersizdi. Saat 17.30’da Katya’nın Türkler eline düştüğünü 

görünce Romani’ye çekilmeye karar verdi1374.  

Baker kolundaki -kendisi dâhil- 5 subaydan üçü öldü ve diğerleri esir edildi. 

Erlerden 17’si öldürülmüştü. 56’sı kayıptı. Coventry’nin bölüğünden de 1 subay ölü, 

Coventry ve 3 subay esir düştü. 50 er kayıptı. Yaralı olmayan 20 İngiliz kaçmaya 

çalıştıysa da sadece 9’u Türklerden kurtulabildi. Baker’in çekilmemesindeki en 

önemli faktör hem Hamisah’tan hem de Romani’den destek alacağı sözü verilmesi 

yüzündendi1375. Murray’ın 1 Haziran 1916 tarihli raporuna göre, Katya’da bir subay 

ve 60 er Türklerin eline düşmüştü1376. 

4.1.4. Düveydar Hücumu 
Sol Kol komutanı Binbaşı Mülmann’ın Düveydar’a saldırısına gelince: Bu 

müfreze 23 Nisan 1916 sabahı Düveydar’a saldıracaktı. Saldırı başarıya ulaşamazsa 

ve Kantara’dan güçlü İngiliz takviyelerinin gelmesi büyük olası olduğundan,  burada 

fazla vakit kaybetmeden hemen geri dönecekti. Müfreze 23 Nisan sabahı saat 

04.30’da Düveydar’ın güney batısına, hecinsüvar bölüğü, makineli tüfek ve dağ 

topçu takımı güney doğusuna yerleşmişti. Bu bölgede de yoğun bir sis vardı ve 15 

adım ilerisini görmek mümkün değildi. Müfreze bir bölüğünü yan, geri ve develerin 

korunması için geride bırakarak 3 bölükle yaya olarak ilerlemeye başladı. Buradaki 

İngilizler diğerleri gibi çadırda değildi ve alarm durumunda mevzilerinde 

bekliyorlardı. Dolayısıyla Türklerin baskın yapma şansı yoktu. İngiliz mevzilerine 50 

m. yaklaşıldığında aniden ateş başladı. Müfreze verilen kayıplara aldırmadan İngiliz 
                                                 
1373 MacMunn-Falls, a.g.e., p.165; Massey, a.g.e., p.47. 
1374 MacMunn-Falls, a.g.e., p.166. 
1375 Gullett, a.g.e., p.86. 
1376 (Çevrimiçi) http://www.1914-1918.net/murray_first_despatch.htm, 8 Eylül 2006. 
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siperlerine girmeyi başardı. Bu arada İngiliz takviyeleri ulaştığından siperler 

karşılıklı el değiştirmeye başladı. İngilizler çok sayıda el bombası da kullanıyordu. 

Sisin kalkması ve Kantara’dan yeni takviye birliklerin gelmesi Müfrezeyi zor 

durumda bırakmıştı. Çarpışma saat 08.00’e kadar sürmüş ve İngilizlerin güçlü 

takviyeleri karşısında geri çekilme yolunun da kesilmesi tehlikesi karşısında Binbaşı 

Mülmann 3 saatlik bir mücadeleden sonra 08.30’da geri çekilme emri vermişti. 

Düveydar’dan Magaybra’ya kadar çekilen Müfrezeye İngiliz uçakları bomba ve 

makineli tüfek ateşiyle önemli kayıplar verdirmişti. Düveydar’da İngilizlerle cesur 

bir şekilde çarpışmalarına rağmen Araplardan oluşan Medine Mücahid Alayı 

uçakların attıkları bombalardan son derece ürkmüşlerdi. İngilizlerin Sağ ve Sol 

kolların harekâtı sırasında Cenevre Anlaşmalarını çiğneyerek dum dum kurşunu 

kullandıkları doktor raporlarıyla tespit edilmişti1377.  

Düveydar ile ilgili İngiliz ve Avustralya kaynaklarındaki bilgilere gelince; 

Düveydar’da bulunan İngiliz birliği saat 04.00’da Katya ile iletişimin kesildiğini 

gördü. Bir Yeomanry devriyesi güneydoğuya gönderildi ve döndüğünde sisin 

yoğunluğundan hiçbir şey görmediğini söyledi. Saat 05.17’de vahanın güney 

doğusunda aniden büyük bir Türk kolu göründü. Nöbetçiler Türklere ateş açınca 

çekildiler. Türkler 20 ölü ve yaralı bırakarak uzaklaştı. Ateş şimdi sisin dışındaki dağ 

topuyla açılmıştı ama ateş düzensizdi. Çünkü İngilizler gözlenemiyordu. Tüfek ateşi 

arttı ve saat 07.00’de Türkler güneyden yandan çevirmeye giriştiler. Bu girişim, 

İngilizlerin güneydeki kolu tarafından ateşle karşılık gördü. Kısa bir süre sonra 

Türkler “Allah Allah” diye bağırarak güneydoğudan saldırıya geçti. Tekrar savunma 

ateşi karşısında yönlerini değiştirmek zorunda kaldılar ve bazıları 20 m. içinde 

tellerin önünde öldü. Çünkü yetersiz top, makineli tüfek ve tüfekle donanmıştılar1378.  

06.25’te 4. Kraliyet Scots Fusuliers’den Binbaşı H. Thompson 8 km. 

arkadaydı ve 2 bölükle Düveydar’ı takviye emri aldı. “C” ve “D” bölükleriyle 45 

dakika sonra hareket etti. Hurma ağaçlarına yaklaştığında güneydoğu kanadı takviye 

için küçük bir müfreze gönderdi. Türklerin Düveydar-Katya demiryolunun 

güneyinde bir ateş hattı oluşturdukları görüldü. Demiryolunun kuzeyinde görünüşte 

                                                 
1377 … Sina-Filistin Cephesi …, s.357-358; Kressenstein, a.g.e., s.103. Medine Mücahid Alayı Şerif 
Hüseyin’le uzun yazışmalardan sonra Katya baskınına katılmaları sağlanmıştı.  
1378 MacMunn-Falls, a.g.e., p.167. 
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Türk yoktu, en azından o sırada saldırı yoktu1379. Wilson-Wetherell’e göre, 23 Nisan 

saat 07.00’de Lawrence’den alınan emre göre Düveydar’a derhal bir bölüğün, 

ardından da alay kuvvetinde bir birliğin gönderilmesini emretmişti. Kantara’daki 

Karargâh olay hakkında bir kaygısı olmadığı ve konuyu ciddiye almadığı 

anlaşılıyordu. Saat 08.00’de Binbaşı D.C. Cameron komutasında bir bölük 

Düveydar’a doğru yola çıktı. 12.15’te Düveydar’a varan Cameron Türkleri takip 

etmede başarısız olmuş ve Türk artçılarından birkaçı ile geri dönmek zorunda 

kalmıştı1380. Gullett ve Murray, Düveydar’da Yüzbaşı Roberts komutasında 100 

kişinin bulunduğunu, buna karşılık, Türklerin 300 kişi olduğunu, 70 ölü ve 30 yaralı 

bıraktıklarını, İngilizlerin kaybının ise 2 subay ve 18 asker olduğunu belirtir1381.  

Sis dağıldıktan sonra bir İngiliz uçağının bıraktığı mesajda asıl Türk 

kuvvetlerinin geri çekildiğini, ateş hattında şimdilik tahminen 150 kişiden fazla 

olmadığı bildiriliyordu. Öğlen, 5. Avustralya Hafif Süvarisinin bir bölüğü buraya 

ulaştı ve garnizonu Düveydar’da artçı bırakarak güneydoğu yönünde Türklerin ana 

kuvvetini takibe çıktı. Karşılaştığı Türkler kırıldı ve kaçtı. Türkler 2,5 km. takip 

edildi ve birkaç yaralı ile 17 esir ele geçirildi. Kantara’dan gelen 5. Avustralya Hafif 

Süvarisinin kalanı takibe katıldı ve birkaç esir alındı. Bu takipteki toplam esir sayısı 

1 subay ve 31 er ve 75 ölü idi. İngiliz kayıpları 52 ölü deve ve 55 kişiydi. Saat 

21.00’de Wiggin 2 bölüğüyle Düveydar’a vardı ve savunmanın dış hattı şimdi 

demiryolu başı yerine Düveydar olmuştu. Her iki konum takviye edildi ve 2 

Avustralya Hafif Süvari Tugayı ertesi gün demiryolu başına hareket etti. Ama saldırı 

bitmişti ve Türkler geri çekiliyordu. 24. Nisan’da uçaklar geri çekilen Türklere 

bomba atıyor ve makineli tüfekle ateş açıyordu1382.  

Bir Türk saldırısına karşı vahada ciddi bir direniş hazırlamak Tümgeneral 

Lawrence’nin niyeti değildi ve böyle durumlarda General Wiggin’in emirleri 

Düveydar veya demiryolu başına çekilmek olacaktı. Bu emirlerle ilgili güçlük 

karakollarla piyadenin birlikte bulunmasıydı. Ugratina’daki mühendisler neredeyse 

Türk süvarilerine yakalanmadan demiryolu başına kadar 22 km. yürümüştü. 

                                                 
1379 MacMunn-Falls, a.g.e., p.167; Dane, a.g.e., p.253. 
1380 Wilson-Wetherell, a.g.e., p.63; Gullett, a.g.e., p.89. 
1381 (Çevrimiçi) http://www.1914-1918.net/murray_first_despatch.htm., 8 Eylül 2006; Gullett, 
a.g.e., p.88. 
1382 MacMunn-Falls, a.g.e., p.168; Bullock, a.g.e., p.146. 
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Muhtemelen Yeomanry siste sıvışmıştı. Belki de Katya’da kalan piyadelerin varlığı 

Yüzbaşı L. Baker’i geri çekilme konusunda kısa bir süre tereddüde düşürmüş ve bu 

da atlarının imhasına neden olmuştu. Baker, saat 09.00’dan sonra Wiggin ile 

telefonla haberleşiyordu ve çekilmesi emredilmemişti. Hem Wiggin hem de 

Yorke’ye yardım gönderildiği söylenmişti1383. 

4.1.5. Ugratina, Katya ve Düveydar Baskınının Sonuçları 
Ugratina ve Katya’daki İngilizlerin esir düşmesinin detayları 1918’deki 

Ateşkes Antlaşmasına ve savaş esiri oldukları öğrenilinceye kadar bilinemedi. 

Görünüşte devriyeler Ugratina’dan yeterli uzaklıkta değildi ve bu tipte bir süvari 

karakolu düşmanın geleceği yönde yeterli uzaklıkta bulunmalıydı1384.  

25 Nisan’da çölde devriyeye çıkan bir İngiliz kolu ölmek üzere olan bir Türk 

subayı bulmuştu. Subay Düveydar’a saldıran kuvvetin 750 kişi olduğunu 

söylemişti1385.  

Katya olayı toplam 3,5 bölüğün kaybıyla sonuçlanan bir ağıttı. Yoksa 

demiryolunun birkaç gün ilerlemesinin gecikmesi haricinde başka bir etkisi 

yoktu1386. 29 Nisan’da 1 günde 4 tren düzenli olarak demiryolu başına varıyordu. 

Doğuya doğru demiryolu döşemek için özel bir bölük (276. Demiryolu Bölüğü) 

kuruldu. Port Said’den ikinci derecede dar hatlı demiryolu Muhammediye’ye 

ulaşmıştı. 19 Mayıs’ta ana hat Romani’ye kadar trafiğe açıldı. 26 Mayıs’ta 1.125 ton 

gereç, 420 ton mühendislik malzemesi, 960 ton su (215.000 gallon–815.000 Litre) 

150 ton demiryolu malzemesi, 150 ton türlü malzeme ve 60 ton asker taşındı ve 

Romani ile Muhammediye standart bir hatla birleştirilmeye karar verildi. Bu da 9 

Haziran’da tamamlandı. Şimdi, piyade ile Romani’de güçlü bir şekilde durmak, 

yerleşmek mümkündü1387.  

Katya baskınından hemen sonra 24 Nisan’da Chauvel’in 70 Rakımlı Tepenin 

batısındaki bütün askerlerin ve Düveydar’daki piyadelerin komutasını alması istendi. 

O da ilk önce Katya vahasının savunması için gerekli hazırlıkların tamamlanmasını 

emretti. Bir ay önce İngiliz Yüksek Komuta Heyetine Hamisah, Ugratina ve 

                                                 
1383 MacMunn-Falls, a.g.e., p.169. 
1384 MacMunn-Falls, a.g.e., p.169. 
1385 Idriess, a.g.e., p.59. 
1386 MacMunn-Falls, a.g.e., p.169. 
1387 MacMunn-Falls, a.g.e., p.170; Wavell, a.g.e., p.46.     
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Katya’da küçük karakollar kurulmasını tavsiye etmesine rağmen şimdi, günlük güçlü 

keşif kollarıyla vahanın güney ve doğusunu kontrol etmek için Romani’de güçlü bir 

kamp kurmaya karar verdi1388. Ugratina’da 70 İngiliz ve 25 Türk bedeni bulundu ve 

Katya’da Avustralyalılar 33 İngiliz gömmüş, 70 at ve 47 deve ölüsü saymıştı1389. 

Massey, İngiliz hatlarının yakınında ölen 70 Türk gömdüklerini, daha fazlasının da 

geri çekilirken uçakların attığı bombalardan öldüğünü, 26 Nisan’da bir A.L.H. 

devriyesinin Katya’da 200 Türk ölüsü tespit ettiğini iddia eder1390.  

Bu saldırı ve Katya’daki son çatışmalar İngilizlerin bu tarihe kadar bütün 

sefer boyunca uğradıkları en kötü yenilgiydi. Katya felaketi çeşitli suçlamalara yol 

açmıştı. Murray, Yeomanry’yi Türklerin yaklaştığına dair uyarıların çokluğuna 

rağmen, hareketli kalma yerine savunma konumuna geçtikleri için eleştirmişti. 

Sonraki çalışmalar her yerde İngiliz Kraliyet Hava Filosunun Osmanlı kuvvetlerini 

zamanında belirlemede başarısız kaldığını göstermiştir. Ordunun daha yüksek 

kademeleri, havadan alınan uyarıların yerdekilere ulaştırılmasındaki başarısızlıktan 

dolayı yerdekileri sorumlu tutmuştur. Ayrıca Yeomanry’yi de yetersiz iletişim ve 

yanlış yerleşim yüzünden yeterli uzaklığa gözcüler göndermedeki başarısızlığı 

konusunda sorumlu tutmuştur. Sonuçta, olay açıkça istihbarat başarısızlığını 

göstermiştir. Osmanlı planları hakkında İngilizlere güvenilir bilgi ulaşmamıştı. Hava 

gözcüleri saldırıdan önce sadece küçük Türk kollarını görebilmişti ve onların ileri 

keşif kolları olduğunu anlamamışlardı. Buna yanlış algılama da eklenebilir. 

Saldırıdan önceki dönemde Kanalı savunan subaylar saldırı planlarıyla meşgul 

edilmişti. Kafkasya’ya Osmanlı takviyesini önlemek için Akdeniz’de oyalayıcı bir 

operasyonun yerine getirilmesi konusunda Ruslar daha acil taleplerde bulunmuştu. 

14 Nisan 1916 tarihinde Londra’dan Murray’a gönderilen telgrafta “İskenderun 

yakınında bazı eylemlere girmemiz için Ruslar baskı yapıyor. Asya kıyılarına bir 

kara çıkarması düşünüyoruz” deniyordu. Bu yüzden Mısır Karargâhında Katya 

baskını İngiliz aktivitesine bir Osmanlı misillemesi biçiminde yorumlandı1391.  

                                                 
1388 Gullett, a.g.e., p.91; MacMunn-Falls, a.g.e., p.169. 
1389 Gullett, a.g.e., p.92. 
1390 Massey, a.g.e., p.49. 
1391 Yigal, a.g.e., p.201. Bununla ilgili olarak, Nisan ayı içinde “Kıbrıs Projesi” ortaya çıkmıştı. 
İskenderun projesinin rafa kaldırılmasından sonra Nisan boyunca İngiliz Harbiye Nezareti Murray’a 
Rusların Kafkasya’daki Türk birliklerinin dikkatini başka yere çevirmek için, İngiliz Hükümetinden 
İskenderun çevresinde bazı eylemlerde bulunmasını istediğini bildirmişti. Böyle bir politika sadece 
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22 Nisan’daki hava keşfi 1.000 kadar Türk’ün Katya’daki 5. Süvari Tugayına 

saldırıya hazırlandığını bildirmişti. Ama Tugay Karargâhına sadece 200 kişilik bir 

Türk kuvvetinin yaklaşmakta olduğuna dair bilgi ulaşmıştı ve bunu da ileri 

karakollarına iletmeyi başaramamıştı1392.  

Mülmann müfrezesesi başarısızlığa uğramakla beraber, gerideki İngiliz 

kuvvetlerini üzerine çekmek suretiyle bunların Katya’da felakete uğrayan 

arkadaşlarının yardımına gitmelerine mani olmuştur. Hamisah’taki İngiliz kuvveti de 

Mülmann müfrezesinin çıkış noktası olan Magaybra yönünde ilerlemiş ise de burada 

kimseyi bulamayarak geriye dönmüştür1393.  

Sol Kolda bulunan Türk hecinsüvar bölüğünün komutanı Üsteğmen Halet’in 

çarpışma sırasında şehid olması büyük bir üzüntüye sebep olmuştu. Halet 

Galatasaray mezunuydu. Düveydar’da ağır yaralanmış, geriye götürmek istemişler 

ama “bir Türk zabiti tek yara ile ateş hattından çekilmez” diyerek reddetmişti. 

Ardından tekrar yaralanmış ve Namık Kemal’in;  

 “Yâre nişandır tenine erlerin 

 Mevt ise son rütbesidir askerin; 

 Altı da bir üstü de birdir yerin 

 Arş yiğitler vatan imdadına!” dizelerini söyleyerek gözlerini 

kapamıştı1394.  

Katya baskınından önce Sina çölünde bir Fransız uçağı düşürülmüş ve pilotu 

esir edilmişti. Bu pilotun ailesine yazdığı mektubu okuyan Erden şu satırları 

nakletmektedir: “Tayyare düşmüş ve paramparça olmuştu. Türkler tayyarenin 

enkazının altından beni çekip kurtardılar ve çocuk denecek kadar genç bir zabitin 
                                                                                                                                          
Rusların yüküne hafifletmekle kalmayacak ayrıca İskenderun Projesi bahsinde görüldüğü gibi Filistin 
ve Irak’taki Türk kuvvetlerini de büyük oranda etkileyecekti. Murray İskenderun’a karşı bir blöf 
yapmaya karar verdi ve subaylardan oluşan bir piyade taburunu Kıbrıs’a gönderdi. Bunlar adada 
100.000 kişilik bir kuvvet için bir kamp hazırlamaya girişti. Aynı zamanda İngiliz Donanması da 
adanın bazı yerlerine şamandıralar koydu. İngiliz uçakları da müttefik ajanlarına basit şifrelerle 
mesajlar bırakarak onlardan Türk kuvveti ve çıkarma için kıyının uygunluğu hakkında bilgi 
toplamaları istendi. Türkler ve Almanlar bu yeme hemen cevap verdi. Türk uçakları Kıbrıs’taki İngiliz 
çalışmalarını gözledi ve kıyı savunmasına önem verildi. İngilizler Filistin ve Suriye’de daha sonra 
ilerlediklerinde bu konuda yapılan bütün hazırlıkları görmüşlerdi. İngilizlerin bu tip gösteriş 
faaliyetleri devam ederken İngiliz Harbiye Nezareti Murray’a Alman denizaltılarının yardımı ile 4.000 
Türk ve 400 Alman’ın Mısır’ın Batı sınırına çıktığını, Sollum’a ilerlediğini ve hedefin Nil vadisi 
olduğu bildiriyordu. Şüphesiz rapor temelsizdi. Gullett, a.g.e., p.114-115.   
1392 Bullock, a.g.e., p.145. 
1393 Belen, … 1916 yılı hareketleri, s.208; Kressenstein, a.g.e., s.103.  
1394 Erden, Suriye Hatıraları, s.236. 
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çadırına götürdüler. Bu zabit bana ikram etti. Senin gibi, benim gibi Fransızca 

konuşuyordu. Bana kendi çamaşırlarından verdi. Bu zabite minnettarım. Sana 

vasiyetim olsun. Eğer ben ölürsem kalbinde bu meçhul Türk zabitine karşı minnet 

borcunu sakla!” Bu meçhul Türk zabiti Halet idi1395. Halet şehit olunca ona gönül 

vermiş olan bir kabile şeyhinin kızı cesedini bularak ona bir mezar yaptırmış ve o 

mevkiden ayrılmamıştı1396.  

Katya baskınından önce Birülabd yakınlarında ileri karakol görevinde 

bulunan Gücüyener denizde kıyıdan 4–500 m. uzakta bir şişe görmüştü. Bu sırada 

oraya varan ve yüzme bilen Üsteğmen Halet şişeyi denizden çıkarmıştı. Şişenin 

içinde İbranice bir belge vardı. Belge 32. Alay komutanı Yarbay Hasan Basri’ye 

gönderilmiştir1397. Ele geçirilen İbranice belge hakkında bilgi verilmemiştir.   

Sağ Kol (Asıl Kol) Katya’da 3 saat kaldıktan sonra 24 Nisan sabahı 

Birülabd’e gelmiş ve akşam da Birülmezar’a doğru yola çıkmıştı. Müfrezeyi 

Katya’da sanan İngilizler buraya bir hava akını düzenlemişti. 24 Nisan’daki geri 

çekilme sırasında İngilizler birkaç hava akını hariç takip etmemişti. Sol Kol da 

Birülabd’e gelmiş ve Sağ Kolu takip ederek geri çekilmişti. Ugratina, Katya ve 

Düveydar baskınında Türk kayıpları 8 subay ve 146 er şehit, 3 subay ve 171 er yaralı 

ve 1 subay ve 45 er kayıp olmak üzere 374 kişi idi1398. Kress’e göre, 3 subay ve 33 er 

şehid, 79 yaralı olmak üzere 115 kişi idi1399. Erden’e göre ise, 7 subay ve 143 er 

şehid, 4 subay ve 170 er yaralı, 1 subay ve 35 er kayıp olmak üzere 360 kişi idi1400. 

Larcher’e göre, Türklerin geri çekilirken 26 Nisan’daki Türklerin kayıpları 40 ölü ve 

30 kayıp idi. Toplam olarak İngilizlerin kayıpları 57 subay ve 563 asker idi1401. 

Larcher’in 26 Nisan ile ilgili verdiği bilgileri,  Akbay “Birinci Dünya Harbi’nde 

Sarıkamış Taarruzu ve Birinci, İkinci Kanal Seferleri Yapılmalı mıydı?” adlı 

makalesinde toplam Türk kayıpları olarak vermiştir1402.  

                                                 
1395 Erden, Suriye Hatıraları, s.236-237. 
1396 Fuad Gücüyener, Birinci Dünya Harbinde Tanıdığım Kahramanlar, İstanbul, Gücüyener 
Yayınevi, 1956, s.135-136. 
1397 Gücüyener, … Tanıdığım Kahramanlar, s.128-131.  
1398 … Sina-Filistin Cephesi …, s.359.  
1399 Kressenstein, a.g.e., s.104. 
1400 Erden, Suriye Hatıraları, s.238. 
1401 Larcher, a.g.e., p.261-262; Larşer, Büyük Harbde Türk Harbi, s.163. 
1402 Akbay, “… Birinci, İkinci Kanal Seferleri Yapılmalı mıydı?”, s.81. 
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26 Nisan günü İngilizler kasıtlı olarak Birülabd’deki seyyar hastaneye 70 

bomba atarak bombalamışlar, 1 İngiliz ve 2 Türk yaralının ölümüne, 4 Türk ve 2 

İngiliz yaralının tekrar yaralanmasına neden olmuştu1403.  

Konu ile ilgili Türk resmî tebliğinde, toplam 23 subay ile sağlam 258 er ve 

yaralı 24 İngiliz erinin esir düştüğü (tebliğdeki esir ve yaralı rakamları göze iyice 

görünecek şekilde büyük puntolarla yazılmıştır), 25 Nisan sabahı İngilizlerin alınan 

yenilginin acısını çıkarmak için 9 uçakla Birüssebi üzerinde uçarak her türlü işareti 

taşıdığı halde kasıtlı olarak Birüssebi hastanesine 70’e yakın bomba attığı ve bu 

bombaların etkisiyle Türk 2 yaralının şehid olduğu, hastanedeki İngiliz esirlerinden 

birinin öldüğü, 2’sinin yeniden yaralandığı, buna karşılık olarak bir uçağımızın el-

Ariş karşısında bulunan bir İngiliz savaş gemisini bombaladığı, diğer bir uçağımızın 

Port Said limanındaki gemilere, askerlere ve Port Said ile Kantara arasında bulunan 

tüm İngiliz ordugâhlarına bomba ve makineli tüfek ateşiyle saldırıp kayıp vermeden 

geri döndüğü belirtilmiştir1404. Tebliğde 350’den fazla olan Türk kayıpları hakkında 

doğal olarak bilgi verilmemiştir.  

9 Mayıs 1916 tarihinde yayınlanan resmî tebliğde ise alınan ganimetler 

hakkında bilgi verilmişti: 240 at, 120 deve ile 47 deveci, 28 çadır, 220 eğer takımı, 

57 sandık cephane, 100 tüfek, 2 makineli tüfek, 163 kılıç ile birçok kasatura, 

konserve,  eşya ve saire1405. Türk resmî yayını da aşağı yukarı aynı rakamları 

vermektedir: 98 tüfek, 163 kılıç, 21 kasatura, 57 sandık cephane, 120 deve, 47 

Mısırlı deveci, 240 beygir, 2 makineli tüfek, 80 su kabı, 219 eğer takımı, 68 çadır, 

çok sayıda konserve ve hayvan yemi.1406 

Ele geçirilen İngiliz erzakı içinde konserve ve reçel çeşitleri, ekmek, peynir, 

çikolata, limon ve nane şekerleri, sigara, şeker, pirinç erzak çuvalları vardı1407. 

Ganimet alınan 300 at ile iyi donatılmış 100 deve çok memnunluk vermişti. 

Çünkü o vakit beygir ve yük hayvanı sıkıntısı çoktu1408. Katya’daki İngiliz 

                                                 
1403 … Sina-Filistin Cephesi …, s.359. 
1404 15 Nisan 1332 tarihli Tanin, No.2649; Tasviriefkar, No.1759; İkdam, No.6900. 
1405 Tanin, 26 Nisan 1332, No.2660. 
1406 … Sina-Filistin Cephesi …, s.354. 
1407 Gücüyener, Sina Çölünde …, s.54-56. Bir kendi yediklerine bir de İngilizlerin yediklerine bakan 
Gücüyener, kişisel çıkarları yüzünden bir sürü “namussuz ve soysuz iaşeci, komisyoncu, müteahhit ve 
bilmediğim daha birçok isimler altında, sureti haktan görünerek … menzil ve levazım teşkilatımıza 
musallat olmuşlar… cephelerde harp eden Mehmetçiklerin hakları üzerine üşüşmüşlerdi” diyerek 
isyanını belirtir. Aynı yer.  
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ordugâhının ele geçirilmesinin ardından Türk askerleri su tanklarına hücum etmiş ve 

filtre edilmiş Nil suyundan kana kana içmişlerdi1409. 

Bu keşif tam bir başarıyla sonuçlanmıştı. Sefer sonunda İngilizlerin 

direneceği hattı Kanalın doğu tarafına sürdüğü ve Kantara’dan normal genişlikte bir 

demiryolu ile suyolunu Romani’ye uzattığı ve böylece kesin olarak Akdeniz sahilleri 

boyunca Filistin’e saldırmak niyetinde oldukları anlaşılmıştı. Çünkü Kanalın bir 

günlük mesafe doğusundaki bir savunma mevzii için böyle bir demiryolu inşası 

anlamsızdı. Seferin başarısındaki bir diğer önemli sonuç da Türklerle müttefiklerinin 

itibarının müttefikler nezdinde yükselmesi ve Filistin ile Suriye’de bulunan birçok 

İtilaf Devletleri sempatizanının da iyice korkmasıydı1410. Aslında Kress’in 

İngilizlerin hazırlıkları ile ilgili olarak kara keşfiyle ulaştığı bu sonuçlara 300–400 

askerî kayba gerek kalmadan 1–2 uçağın keşif hareketiyle ulaşabileceği iddia 

edilebilir.  Ama Türk Genelkurmayının bunun için askerî bir kara keşfinde ısrar ettiği 

yukarıda belirtilmişti. 

Katya zaferi üzerine 1 Mayıs’ta Başkomutanlık Vekâleti IV. Orduya bir 

kutlama telgrafı göndermişti. Telgrafta alınan zaferden dolayı Ordunun tebrik ve 

takdir edildiği, bu zaferin yakın gelecekteki zaferlere bir başlangıç olması dileği 

ifade edilmekteydi1411.  

Gücüyener, Katya baskınından sonra Türk erlerin İngiliz şapka, çizme ve 

ceketlerini aldıklarını ve giydiklerini belirtiyor1412. Ama bunun Bedevilerin yaptıkları 

gibi ölü soygunculuğu yapmadıklarını ve ölü İngilizleri soyarak değil de ortalıkta 

bulunan İngiliz eşyalarını toplayarak kullandıklarını düşünüyoruz.  

Katya’da esir edilen İngiliz esirler Hanyunus’a getirildiklerinde bütün gece 

yürümenin etkisiyle de yorgun, uykusuz ve toz ve toprak içindeydiler. Esirlerin 

gözetimine verilen Türk subayı Şerif (Güralp) Bey subayları konik çadırlara, eratı 

portatif çadırlara yerleştirmişti. Esir mevcudu 23 subay ve 300’den fazla er idi. 100 

kadar da yaralı vardı. Subayların sakalları uzamıştı. Bunların tıraşı yapılmış, banyo 

yapmaları sağlanmıştı. Esir İngiliz Alay Komutanı Türk kantininden parayla çamaşır 

                                                                                                                                          
1408 Kressenstein, a.g.e., s.104. 
1409 Kressenstein, a.g.e., s.104; Gücüyener, Sina Çölünde …, s.55. 
1410 Kressenstein, a.g.e., s.104; Erden, Suriye Hatıraları, s.238. 
1411 Erden, Suriye Hatıraları, s.239. 
1412 Gücüyener, Sina Çölünde …, s.54. 
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alınmasını söylemiş, Şerif Bey ses çıkarmamış, Türk subaylarına haber göndererek 

temiz çamaşırları varsa İngiliz subaylarına hediye verilmek üzere göndermelerini 

istemişti. Temiz çamaşırlar İngiliz komutanına verilince, esir Alay komutanı 

borçlarının ne kadar olduğunu sormuş, Şerif Bey de bunların Türk subaylarının birer 

hediyesi olduğunu, diğer masraflarını da devletin karşıladığını söylemiştir. Ardından 

birlikte Türk ve İngiliz yaralıların yan yana kaldığı yaralı çadırı gezilmiş ve İngiliz 

subayı yaralıların gördüğü güzel muameleden memnun kalmıştı. Hanyunus’ta 48 saat 

kalan İngilizlerin yaralıları, esirleri güzel bir muamele gördükten sonra Birüssebi’ye 

gönderilmiştir1413. Buna rağmen Gullett, Türklerin yaralı İngilizleri Bedevi vahşetine 

terk ettiklerini iddia etmiştir1414. Görülüyor ki Güralp’in hatıraları bunu 

yalanlamaktadır.  

Harp Mecmuasının 12. sayısında Katya’da esir edilen bazı İngiliz askerlerinin 

resimleri yer almaktadır1415. 10 Mayıs 1916 tarihli Tanin gazetesinin haberine göre 

Katya’da esir alınan 21 İngiliz zabiti 9 Mayıs’ta Beyrut’a getirilmişlerdi1416.  

Güralp’e göre, İngilizlerden ele geçirilen 450–500 kadar atın çoğu Sefer 

Kuvveti Karargâhındaki kalabalık Alman subayları tarafından yağma edildi. Oysa ki 

bunlarla mükemmel bir alay oluşturup hecinsüvarlarla birlikte bir süvari tugayı 

meydana getirebilirdi. Bu kuvvetlerle ilerde görüleceği üzere çöl ortasında yaşanan 

büyük felaketler önlenebilirdi1417.  

Katya takibi sırasında İngiliz sağlık yetkilileri içme amaçlı suyu klorladılar. 

Askerlere verilen küçük cam şişelerdeki tabletlerin suyu temizlemek için verildiği 

düşünülüyordu. Bir tablet matarada çözülüyordu ve içindeki bütün mikropları 

öldürdüğü garanti ediliyordu1418.  

Katya baskının amacı İngilizleri kaygılandırıp Mısır’daki kuvvetlerini başka 

yerlere göndermelerini engellemekti. Katya baskının yapıldığı sırada Fransa 

cephesinde Şubat sonlarında başlamış olan Verdün çarpışmaları bütün çetinliğiyle 

sürüyordu. Katya baskını İngilizler üzerinde fazla bir etki yapmamış ve Mısır’daki 

kuvvetlerin büyük kısmını Fransa’ya göndermelerini engellememişti. Baskın başarılı 
                                                 
1413 Şerif Güralp, Çanakkale Cephesinden Filistin’e, İstanbul, Güncel Yayıncılık, 2003, s.75-78. 
1414 Gullett, a.g.e., p.87. 
1415 Harb Mecmuası, Ağustos 1332, S.12, s.180-181. 
1416 Tanin, 27 Nisan 1332, No.2661. 
1417 Güralp, a.g.e., s.48. 
1418 Wilson-Wetherell, a.g.e., p.65. 
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olmakla beraber Osmanlıları Kanalı tehdit edecek konuma getirmemişti. Bundan 

sonra yapılacak denemeler ise yaz sıcaklarına ve kuraklığına rastlayacağı için 

İngilizler için daha az endişe yaratacak gelişmeler olacaktı1419.  

Sürpriz veya baskın savaşta en etkili ve güçlü bir silahtır. Sürprizin asıl değeri 

23 Nisan’daki Katya baskınında ortaya çıktı1420. Düveydar’daki baskın ise başarısız 

oldu. Çünkü sürpriz yoktu1421.  

İngilizlerin Katya’daki Türklere karşı operasyonları koordineli değildi ve bu 

yüzden sonuçsuz kaldı. Kress, seferin taktiksel bir başarı olduğunu iddia edebilirdi 

ama seferin stratejik etkileri olmadı ve Batı cephesine asker gönderilmesi ile ilgili 

programına engel olamadı. Takviye kuvvetlerin gelmesinden az önce Türkler 

saldırının zamanlaması konusunda ya iyi istihbarat toplamıştı ya da şanslıydılar. 

Yeomanry’nin felaketi yanlış konum ve yetersiz keşif nedeniyleydi. Gösterdikleri 

yiğitlik kurtulmalarına yetmedi ve daha öğrenecek çok şeyleri vardı1422.  

Murray Londra’ya gönderdiği telgrafta kötü haberleri aşama aşama 

bildirmişti. İlk önce Düveydar’daki başarılı direnişlerini zikretmiş, ardından 

Katya’da 3.000 Türk tarafından saldırıya uğradıklarını ve kuvvetlerinin birkaç 

çarpışmadan sonra Düveydar ve Romani’ye çekildiğini bildirmişti. İlk raporunda 

Ugratina’da olanları zikretmemişti. Hemen kötü haberleri göndermek istememişti. 

Bu tarihlerde Londra Irak’ta Kut’un her an düştüğü haberini bekliyordu. 25 Nisan’da 

Kitchener Murray’a “az veya çok Kut’u kurtarma umudu” olmadığını ve bu yüzden 

“gelecek birkaç gün içinde alacağınız başarılar çok önemli” diye bildiriyordu1423. 

Nitekim İngiliz resmî yayınına göre, 29 Nisan 1916’da Kutülamara’da kuşatılmış 

olan 13.309 İngiliz ve Hint askeri Türklere teslim olmayı kabul ediyorlardı1424. 

Irak’taki Kutülamara zaferinin büyüklüğü, Katya başarını gölgede bırakmış ve bunun 

iyice sömürülmesine fırsat vermemişti.  

                                                 
1419 Bayur, a.g.e., C.3, K.3, s.200.  
1420 Kearsey, a.g.e., p.63. 
1421 Kearsey, a.g.e., p.68. 
1422 Wavell, a.g.e., p.44-45. 
1423 Gullett, a.g.e., p.94. 
1424 F.J. Moberley, The Campaign in Mesopotamia 1914–1918, Vol.2, London, The Imperial War 
Museum, 1997, p.459. İngilizleri esir alan Halil Paşaya göre, 13 general, 481 subay ve 13.300 subay 
idi. Halil Paşa, İttihat ve Terakki’den Cumhuriyet’e Bitmeyen Savaş, Haz. Taylan Sorgun, 
İstanbul, Kum Saati Yayıncılık, 2003, s.131. 
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Gelibolu’dan hemen sonra Irak’ta İngilizlere karşı alınan Kut zaferiyle 

birlikte yükselen Türk yıldızına Katya zaferinin de eklenmesi Türkler için önemli 

politik ve moral bir değere sahipti1425. Katya zaferi Türk birliklerinin morali üzerinde 

büyük bir etki yapmıştı1426.   

4.2. Katya Baskını ve Romani Savaşı Arasındaki Süreç 

4.2.1. Türklerin Hazırlıkları 
Katya baskınından sonra Birülabd’de Türk keşif kolu olarak 32. Alay I. 

Taburun 2. Bölüğü ile Bölüğün iaşesi için 6 deve yükü su, erzak, kazan, doktor, 

birkaç sıhhiye neferi ve telefoncu bırakılmıştı. Ancak Arap doktor can korkusundan 

bir yolunu bulup oradan ayrılmıştı1427. Bölük Birülabd’de geçirdiği 12  gün boyunca 

Bölükten her gün 5 asker ve 5 deve el-Ariş’e su getirmek üzere gönderiliyordu1428. 

Bölüğün Birülabd’de olduğu Nisan sonunda bir gün 15 İngiliz uçağı 100–150 m. 

kadar alçaktan uçarak bölüğün üzerine bombalar yağdırmış, ardından makineli 

tüfeklerle ateşe başlamıştı. 300 kişilik bölüğün üstüne 100–150 bomba ve binlerce 

mermi atılmasına rağmen Türklerin kaybı sadece hafif bir yaralı olmuştu1429.  

Ara sıra Katya yakınına kadar İngilizlerin faaliyetini gözetlemek üzere ikişer 

üçer kişilik keşif kolu gönderilmişti. Gücüyener’in komuta ettiği bölükte bulunan ve 

50 yaşını geçmiş Erzincanlı Oğuz Amca yanında bir kişi ile beraber yaptığı bir keşif 

sırasında rastladığı 12 kişilik bir İngiliz keşif kolunun 5’ini öldürmüş, biri subay olan 

7’sini esir ederek geri dönmüştü1430.  

Katya baskınından sonra Türk ordusu çekilince Katya’da kalan İngiliz ölüleri 

İngilizlerce gömülmeden önce üzerindeki eşyalar donlarına kadar oradaki Bedeviler 

tarafından alınmıştı1431.  

2 Mayıs 1916’da Başkomutanlık Vekâleti IV. Ordudan bir tümen istemiş, 

aynı gün verilen cevapta sadece 14. Tümenin verilebileceği bildirilmişti. Ardından 

Başkomutanlık Vekâleti II. Orduyu güçlü bulundurmak amacıyla Türk askerlerinden 

oluşan bir tümenin daha 2 ay içinde hazırlanmasını istemişti. Cemal Paşa bunun 
                                                 
1425 Gullett, a.g.e., p.88. 
1426 Cemal Paşa, a.g.e., 224. 
1427 Gücüyener, Sina Çölünde …, s.61-66. 
1428 Gücüyener, Sina Çölünde …, s.90. Bölük 5 Mayıs 1916’da dönmüştür.  
1429 Gücüyener, Sina Çölünde …, s.76-83. 
1430 Gücüyener, … Tanıdığım Kahramanlar, s.93-94. 
1431 Gücüyener, … Tanıdığım Kahramanlar, s.134. 
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Kanal Seferini imkânsız hale getireceğini, İngilizlerin Katya’nın batısında önemli 

hazırlıklar yaptığını, bir yandan Kanala saldırırken, geri ile irtibatı sağlamak 

açısından el-Ariş’te de güçlü bulunmak gerektiğini, 2 tümenin ayrılması ile beraber 

Birinci Sefer Kuvvetinin takviye imkânının kalmayacağını ama yine de bir tümen 

hazırlanacağını bildirmişti. Yeni oluşturulan tümene 53. Tümen adı verildi1432. 

Böylece İkinci Kanal Seferinin Temmuz-Ağustos 1916’da daha büyük bir kuvvetle 

yapılması gibi beklenenin aksine sadece bir tümenle yapılmasının sebebi bu 

gelişmelerdi.  

24 Mayıs 1916’da 14. Tümenin 42. ve 55. Piyade alayları Hicaz’a 

gönderilmişti. Tümenin geri kalanı da Halep-Diyarbakır üzerinden Kafkas 

cephesindeki II. Ordu emrine gönderilmişti. IV. Ordunun oluşturduğu 53. Mürettep 

Tümen de 14 Haziranda II. Ordu emrine gönderilmişti. Diğer taraftan Başkomutanlık 

Vekâleti “Kanala karşı Kanalı ele geçirmek, mümkün olmasa bile orada İngilizleri 

aldatıp tehdit ederek, onları Mısır’da büyük kuvvetler bağlamaya mecbur etmek” 

amacıyla Kanala saldırı düzenlenmesini istiyordu. IV. Ordu Birinci Kanal Seferinden 

sonra her türlü hesabı yaparak İkinci Kanal Seferinin başarılı olması için çalışmalar 

yapmıştı. Ama seferin başarısı plana uygun olarak yeterli kuvvet verilmesine 

bağlıydı. Eldeki kuvvet de bir kolordu değil, sadece çok sayıda topçu, makineli tüfek 

ve birkaç uçakla takviyeli bir tümen idi. Bu nedenle,  IV. Ordu Kanal Seferini artık 

eldeki kuvvete uygun olarak az sayıda ve fakat vurucu niteliği iyi olan bir kuvvetle 

yapmak zorunda kalacaktı1433.  

IV. Ordu, Mayıs başlarında Kanal bölgesindeki İngilizlere ait şu bilgilere 

sahipti: 

Kanalın doğusunda 2 tahkimat hattı vardır. Biri bütün Kanal boyunca ve 

Kanalın yakınında; diğeri Kanalın 20–30 km. doğusundadır. Bu hatlar bitişik 

olmayıp grup halindedir. Hava keşiflerine göre Kanalın hemen doğusundaki hatta 4 

tahkimat grubu vardır: Kantara’nın doğusunda, sol kanadı bataklık; el-Ferdan’ın 

doğusunda, İsmailiye’nin kuzey doğusunda, Timsah Gölünün güney doğusundan 

başlayarak Serapyum’un doğusuna kadar hemen bitişik bir halde uzanan grup. 

Göllerin doğusunda tahkimat görülmemiştir.  

                                                 
1432 Erden, Suriye Hatıraları, s.255-257. 
1433 … Sina-Filistin Cephesi …, s.360-361. 
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Birinci hat kuzeyde Muhammediye’den başlayıp Romani doğusu-Katya’nın 

kuzey batısına kadar uzanmaktadır. Düveydar gayet kuvvetli bir şekilde tahkim 

edilmiştir. Bu tahkimat Kanalı topçu ateşiyle kapatmak için Türk topçusunun alandır. 

Düşmanın kati muharebeyi bu sahada kabul edeceği anlaşılmaktadır. 

İngilizlerin Birinci Dünya Savaşının bütün kural ve gereklerine uygun bir 

müstahkem mevki inşa ettikleri ve savunma düzeninin Flandre ve Fransa’daki 

cephelerde elde edilen tecrübelere göre yapıldığı, mevzilerde her tarafa karşı kapalı 

ve tel örgüsü çevrilmiş birçok tabyalar bulunduğu anlaşılmıştır. Bütün tahkimatta 5-6 

m. genişliğinde tel örgüsü vardır. 

Siperler kum torbalarıyla yapılmış bazı yerlerde siperler ve hendekler 

tahtalarla çevrilmiştir. Kanalın doğusunda köprübaşlarında havuzlar yapılmış olup 

Nil suyu bu havuzlara akıtılmış ve mevzilere tatlı su boruları döşenmiştir.  

Kantara’dan Düveydar’a normal genişlikte demiryolu ve suyolu yapılmıştır. 

Bu demiryolu Düveydar’dan Muhammediye iskelesine kadar uzatılmıştır. 

Muhammediye bir hareket üssü olacak demektir. Bundan amaç, İngilizlerin ileri 

hareketimizi haber alır almaz Port Said’den piyade ve topçu kıtaatını gerek 

şimendifer gerek gemi ile süratle sevk edebilmekti.  

Kanaldan itibaren tahkimat sahalarına kadar dar demiryolu dekovil 

yapılmıştır ve ayrıca Kanaldan mevzilere doğru ve mevziler içinde birçok yollar 

yapılmıştır.   

Port Said ile Kantara arasında mevcut su taşırılmasından başka Bardavil 

gölünün icabında taşırılması için Muhammediye’nin doğusunda denize doğru 

kanallar açılmıştır. 

Haziran başında Kanalın doğusunda 50.000, Kanalın batısında Port Said-

İsmailiye ve Süveyş’de toplam 50.000, İskenderiye ve Kahire’de 50.000 toplam 

olarak 150.000 kişi vardır1434.  

30 Mayıs 1916’da IV. Ordu Komutanı Cemal Paşa Irak Cephesinden dönen 

Enver Paşa ile Halep’te görüşmüş ve kendisine “Başkomutanlığın isteğine uygun 

olarak Temmuz 1916’da Birinci Kuvve-i Seferiye ile Kanala karşı ileri harekâta 

başlanacağını ve ilk hedefin Katya’nın batısındaki Romani olacağını, bunun için, 

                                                 
1434 Erden, Suriye Hatıraları, s.258-259. 
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Birinci Sefer Kuvveti için istenen piyade ve dağ topçu cephanesinin gönderilmesine 

öncelik tanınması lüzumunu” bildirmişti1435.  

Üçüncü bölümde, 5 Aralık 1915’te Alman Genelkurmayının da onayı ile 

Kanaldan geçişin topçu ateşiyle sürekli kesilmesi stratejisinin benimsendiği 

belirtilmişti. Ancak İngilizlerin Romani’de güçlü savunma mevzileri inşa etmesiyle 

bu strateji de değişikliğe uğramak zorunda kalmıştı. Halep görüşmesi ile artık ilk 

hedef Romani’deki İngiliz mevzilerine saldırmak stratejisi ortaya çıkmıştı. Bu strateji 

ile Kanalın Türkler tarafından sürekli tehdit altında tutulduğu izlenimi verilecek ve 

bu sayede İngilizler de burada büyük kuvvetler tutmaya devam edecekti1436.  

19 Mayıs 1916’ta Birülabd’de şüpheli bir Bedevi yakalanmış ve üzerinde 100 

altın bulunmuştu. Yapılan sorgulamasında bir casus olduğu anlaşılmıştı. 100 altın 

kendisini yakalayan Kara Salih Çavuş’a ödül olarak verilmişti. O da bir tanesini 

kendisine ayırarak diğerlerini bölüğündeki parasız ve fakir arkadaşlarına 

dağıtmıştı1437. 

Kanala saldırı güzergâhı olarak el-Ariş-Katya-Kantara yolu seçildi. Burada su 

ve ikmal nakliyatı nispeten iyi idi1438. 

Mayıs sonunda Cemal Paşa Şelale, el-Ariş, Birihasana ve Kuseyme üzerinden 

Hafir’e gelmişti. Kress kendisini bundan sonra bütün kuvvetlerin Kanala karşı 

yapılacak büyük girişimin hazırlıklarına ayrılması gerektiğine ikna etmeyi 

başardığını söyler. Hatta Cemal Paşanın çölde yapılmakta olan faydasız şose 

inşaatının tamamen ve demiryolu inşasının hiç olmazsa şimdilik durdurulacağını 

söylemişti. Ama Kress bunun yerine getirileceği konusunda ciddi tereddütleri vardı. 

Diğer yandan Cemal Paşa kötü haberler de vermişti. Ordu emrinde hiç er kalmadığı 

için Kanal Seferi için oluşturulmaya çalışılan deve kollarına sürücüler 

bulunamıyordu. Ayrıca Ordu ambarlarında buğday ve arpa da kalmamıştı ve yeni 

ürün alınıncaya kadar erzak gönderilmeyecekti. Kress Kanal Seferi için ambarlarda 

toplamayı başardığı erzak ile yaşamaya çalışacaktı. Daha sonra Cemal Paşaya erzak 

hakkında çeşitli telgraflar göndermesine rağmen karın doyurmayan boş vaatler 

                                                 
1435 … Sina-Filistin Cephesi …, s.361. 
1436 Erden, Dünya, 13 Ekim 1955. 
1437 Gücüyener, … Tanıdığım Kahramanlar, s.142-146. 
1438 Sanders, a.g.e., s.167. 
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almıştı. Yetersiz ve kötü beslenme sonucu askerler arasında hastalıklar artmıştı. 

Haziran sonuna kadar 200 kolera vakası olmuş ve 70’i ölümle sonuçlanmıştı1439.   

21 Haziran 1916’da Cemal Paşa Başkomutanlık Vekâletine yazdığı yazıda 

Temmuz sonunda Katya batısında İngilizlerle ilk ciddi çarpışmaların olmasının 

mümkün olduğunu, İngilizlerin el-Ariş’e bir çıkarma yapmasına karşı denizaltıların 

Port Said çevresinde eyleme geçmesini istediğini ve Suriye ve Filistin sahillerinde bir 

deniz altı üssü kurulmasının gerekli olduğu inancında olduğunu bildirmişti. 30 

Haziranda buna verilen cevapta, Port Said-el-Ariş çevresine denizaltı 

gönderilmesinin coğrafî şartlardan dolayı mümkün olmadığını, özellikle adı geçen 

yerlerdeki kıyının sığ olmasının denizaltı harekâtına engel olduğu bildirilmiştir1440.  

Nitekim Temmuz sonu ve Ağustosun ilk yarısında Süveyş bölgesinde 

harekâtta bulunan bir Alman denizaltısı, bir Japon vapuru ile bir Yunan yelkenlisini 

batırmış, bu arada, kıyının sığ olması nedeniyle, Kanala karşı harekâtta bulunacak 

kuvvetlerle birlikte çalışmanın imkânsız olduğunu bildirmişti1441.  

Hicaz isyanından önce Birüssebi’ye günlük nakliyat 120’şer tonluk 4 tren 

yani günde 480 tondu. Hicaz isyanı çıktıktan ve Hicaz cephesi açıldıktan sonra 

Medine’ye günde bir tren göndermek gerekti. Sina cephesine günlük nakliyat 2 trene 

yani yarı yarıya indi. 1915 yazında Suriye’de çekirge afeti olmuş ve yeşillik adına ne 

varsa yemişlerdi. Çekirgeler o kadar çoktu ki lokomotiflerin ezdiği çekirgelerin 

yağlarından trenler bazen yoldan çıkmıştı1442.  

Haziran 1916 sonunda IV. Ordunun para ihtiyacı üzerine Enver Paşa her 

kapıyı çalarak 50.000 Liralık altını bulup göndermeye çalışacağını bildirmişti1443. IV. 

Ordunun aylık masrafı 350.000 liraya ulaşmış ancak para bulmaktaki sıkıntılar 

nedeniyle Maliye Nezareti 40.000 liralık ödenek dahi bulmakta zorluk çekmişti1444.  

15 Temmuz’da Başkomutanlık Vekâleti IV. Ordu Komutanlığına “vaziyet-i 

umumiye sefer kuvvetinin sürat-ı mümküne ile ileri harekete başlamasını icap 

ettirmektedir” yazısı göndermişti. “Vaziyet-i umumiye” Batı Cephesindeki durum idi. 

orada İtilaf orduları tarafından Almanlara karşı büyük saldırlar yapılmaktaydı ve 
                                                 
1439 Kressenstein, a.g.e., s.106-108. 
1440 Erden, Dünya, 15 Ekim 1955. 
1441 … Deniz Harekâtı, s.342. 
1442 Erden, Dünya, 15 Ekim 1955. 
1443 BOA, DH. ŞFR, 65/88. 
1444 BOA, DH. ŞFR, 65/104. 
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Mısır’dan Batı cephesine önemli birlikler gönderilmekteydi. Bu kuvvetlerin 

gönderilmesi engellenmeliydi. Bu da IV. Ordunun göreviydi. Bu durumda IV. Ordu 

en elverişsiz şartlar altında yani, en sıcak mevsimde, Hicaz’daki isyanın Ordunun 

ikmal durumunu son derece güçleştirdiği sırada, Kanalın doğusunda kuvvetle tahkim 

edilmiş bir mevzideki sayıca üstün düşmana karşı, Kanal Seferi için gelmiş olan 14. 

Tümenin Kafkas cephesine gitmesinden dolayı zayıflamış bir Sefer Kuvveti ile İkinci 

Kanal Seferini yapacaktı1445.  

Aynı tarihte (15 Temmuz’da)  Başkomutanlık Vekâleti Hicaz harekâtının ne 

zaman başlayabileceğini IV. Ordudan şifre ile sorduğu zaman IV. Ordudan 2 farklı 

yöndeki hedefe karşı aynı anda 2 saldırı yapması talebi ortaya çıkmıştı. IV. Ordu 15 

Temmuz tarihli şifre ile Başkomutanlık Vekâletine verdiği cevapta, Hicaz hattının 

maalesef iki cephenin nakliyatını aynı anda kaldıramayacağını, hattın Sina için 

Hafir’e günlük ancak 240 ton ve Medine’ye ancak 100 ton nakletmeye müsait 

olduğunu, en uygun şartlarda Medine yönüne günlük bir trenin gönderilebileceğini, 

erzak ve askerlerin nakliyatına tahsis edilmesi şartıyla toplanmanın 70 günde 

sağlanacağını bildirmişti1446.  

İkinci Kanal Seferinin başlamasından çok az önce, 13 Temmuz 1916’da 

Kress, Cemal Paşaya çektiği telgrafta Sefer Kuvvetinin iaşesi konusunda uzun ve 

haddini aşan bir telgraf çekmişti. Telgrafta, düzenli erzak nakliyatı yapılacağından 

emin olmadan 13 Temmuz’da çöle doğru yola çıktığını, söz verilen bir aylık ihtiyat 

erzaktan da vazgeçerek en asgari miktarda erzak ile yetindiğini, bu miktarın da 

zamanın da gönderilmediğini, Hafir’e her gün 20 vagon gelmesi gerekirken bugüne 

kadar bir defa bile nakliyatın yapılmadığını, bunun Hicaz için yapılan nakliyattan 

kaynaklandığını, “iaşe hususu temin edilmemiş bir teşebbüse başlayarak Almanya ve 

Avusturya-Macaristan İmparatorlarının askerleriyle kıymetli malzemelerini felakete 

sürüklemekten” adı geçenlere karşı önce Cemal Paşanın sonra da kendisinin sorumlu 

olduğunu,1447 3 gün içinde vaat edilenlerin Hafir’e naklinin düzenli olarak 

                                                 
1445 Erden, Dünya, 16 Ekim 1955. 
1446 Erden, Dünya, 16 Ekim 1955. 
1447 Erden, Dünya, 16 Ekim 1955. Mareşal Robertson’a göre, Sina’da bulunan sular Bedevi ve hatta 
Türkler için içilebilirse de Avrupalı hayvanlara iyi gelmiyordu. Kress’in bu ifadeleri kendilerini 
Bedevi ve Türklerden daha nazlı sayan Roberson’un ifadesiyle aynı anlayışı göstermektedir. Buradaki 
örnekte Kress yiyecek eksikliği yüzünden ölecek olan Türk erlerini hiç anmamakta ve yalnız Alman 
ve Avusturya-Macaristan erlerine önem vermektedir. Bunu da sıkılmadan Komutanı olan Cemal 
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sağlanmadığı takdirde görevden çekileceğini, 1,5 sene hazırlandıktan sonra sadece 

20.000 kişinin iaşe sorunun çözülememesi nedeniyle Kanal Seferinin iptal 

edilmesinin dünyaya karşı nasıl bir etki bırakacağını ve tarihin nasıl bir hüküm 

vereceği anlatılmıştı1448.   

Cepheye yetersiz erzak verilmesinin sebebi o yıl çekirgelerin yol açtığı 

felaketinin kötü sonuçları ve zahire satın alma komisyonunun gerektiği gibi 

çalışamamasından kaynaklanıyordu1449. Erzak tedariki için Ordu Komutanlığının 

oluşturduğu Komisyonun iyi çalışmadığı ve zahire karaborsacılarının Suriye’de en 

parlak devirlerini yaşadıkları duyuluyordu. Sefer için ihtiyaç artınca zaten yüksek 

olan fiyatlar daha da artıyor ve istenen ölçüde erzak sağlanamıyordu. Bu gelişmelere 

karşı Cemal Paşanın enerjisi ile iyi niyeti bile etkili olmuyordu1450.  

Cemal Paşa Demiryolları Askerî Komiseri Süleyman Şevki Bey (daha sonra 

Prag elçisi) ve Ordu Menzil Müfettişi Yarbay Kazım Bey (Dirik) ile durumu 

incelemiş ve sonuçta, Medine’de isyancıları takip için yeterli kuvvet toplandığı 

düşünülerek buraya asker nakline son verilmesi, Medine’ye yalnız erzak için gerekli 

                                                                                                                                          
Paşaya bildirmektedir. Hâlbuki sefer Kuvvetinde bunların sayısı Türklerden çok az olduğu gibi, saldırı 
sırf Fransa cephesinde Alman yükünü hafifletmek için yapılmaktaydı. Bayur, a.g.e., C.3, K.3, s.311-
312. Moore da İngilizlerin atlarını çölün tuzlu suları ile sulamada zorluk çektiklerini, atlar daha sonra 
az çok bunu içmeye alıştılarsa da doya doya içemediklerinden yakınır. Moore, a.g.e., p.23.  
1448 Erden, Dünya, 16 Ekim 1955. Kress hatıralarında erzak tedariki konusunda şiddetli taleplerinden 
bahsederken yaptığı ukalalıklardan bahsetmemektedir. Kressenstein, a.g.e., s.114-115.  
1449 Kressenstein, a.g.e., s.115. Savaş süresince Lübnan ve Beyrut’ta açlıktan birçok insan ölmüştü. 
Sebebi, Cemal Paşa değil, coğrafya ve İtilaf devletlerinin ablukasıydı. Özellikle İngiltere’nin 
stratejisiydi. Lübnan’da hububat yetişmiyordu. Erzak uzaklardan ve karadan getiriliyordu. Bu 
coğrafyadaki insanlar yiyecek bulabilecekleri yerlere göç etmişler ve kendilerine gelir getirecek amele 
taburlarına katılmaktan çekinmişlerdir. İngiltere isyana teşvik ettiği Hicazın sahillerini ablukadan 
istisna etmiş ve Müslüman Bedevilere her çeşit yiyeceği ucuz fiyatlarla göndererek Arapların 
sempatisini kazanmaya çalışmıştı. Diğer yandan, İngiltere Hıristiyan Lübnan halkı için İspanya 
Kralının bir vapur buğday göndermesine bile izin vermemişti. İngiltere’nin Lübnan sahillerine yönelik 
ablukası çok katıydı ve Lübnan halkının iaşesi için Suriye’nin diğer sahillerinden erzak taşıyan 
mavnaları ve yelkenlileri batırmaktan çekinmemişti. İspanya kralı buğday göndermek için Cemal 
Paşadan izin istemiş o da vermişti. Hatta garanti olsun diye, buğday dağıtım komisyonunda Kızılhaç 
temsilcileri, Papa’nın Beyrut vekili ve 1-2 Amerikalının da bulunmasını teklif etmişti. Cemal Paşanın 
onayı üzerine İspanya kralı İngiltere’ye başvurmuştu. Fakat İngiltere buna izin vermemişti. İngiltere 
gönderilecek buğdayın Türklerin Lübnan’a yerine özellikle Sina cephesinde İngilizlerle çarpışan Türk 
ordusuna gönderileceğini düşünmüştü. Erden, Suriye Hatıraları, s.240-241; Şekip Arslan, a.g.e., 
s.152-153; Cemal Paşa, a.g.e., s.379-381. Birinci Dünya Savaşının başından başlayarak İkinci Kanal 
Seferine kadar olan süreçte Hicaz’daki zahire sıkıntısı ve bunu çözmeye çalışan IV. Ordunun 
faaliyetleri hakkında bkz. Süleyman Beyoğlu (Yatak), “Birinci Dünya Harbi Başlarında Hicaz’da 
Zahire Buhranı, Türk Dünyası Araştırmaları, S.83, Nisan 1993, s.173-183. 
1450 Kressenstein, a.g.e., s.107; Belen, … 1916 Yılı Hareketleri, s.209. 
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olan miktarın yani 60 tonun nakline ve diğer nakliyata son verilmesine karar 

verilmişti1451.  

Kress 17 Temmuz’da Cemal Paşaya bir telgraf daha göndermişti. Telgrafta, 

iaşe konusunda gönderdiği telgrafa cevap alamadığını, Birüssebi’ye 300 ton yerine 

13 Temmuz’da 3 vagon, 14 Temmuzda 4 vagon ve 15 Temmuz’da ise 7 vagon 

ulaştığını, bunlarla istenen Kanal Seferinin yapılamayacağını, bu kadar az bir erzak 

ve cephane ile Romani’ye ancak kısa bir zaman için ileri harekât yapılabilirse de 

sürekli düşman karşısında kalmanın mümkün olmadığını, bu şartlar altında hâlâ 

Kanal Seferi yapılmak isteniyorsa kendisinin bu görevden af edilmesini, erzak 

eksikliği nedeniyle düşman karşısında alınacak sonuçların sorumluluğunu 

reddettiğini, ayrıca nakliyat konusunda vaatlerin yerine getirilmediğini Alman ve 

Avusturya-Macaristan ataşemiliterlerine bildireceğini belirtmiştir. Cemal Paşa da 

aynı tarihte gönderdiği şifreli cevapta, 3 gün önce yazdığı telgrafı aldığını ve erzak 

nakliyatı konusunda bizzat ilgilendiğini, ama telgrafına bir kolordu komutanının 

Ordu komutanına uygun olmayan bir dil kullandığı için cevap vermediğini, 

gönderilen Alman ve Avusturya-Macaristan birliklerinin Kress’in emrine değil 

Padişahın emrine verildiğini, Padişahın da bu birliklerin yönetimini kendisine 

bıraktığını, Sefer Kuvveti komutanı olduğu halde sadece Alman ve Avusturya-

Macaristan birliklerinden bahsetmesinin uygun olmadığını, her hareketinin Ordu 

Komutanı olarak kendisine karşı sorumlu olduğunu, adı geçen ataşemiliterlerle 

haberleşmeye yetkisinin olmadığı ve demiryolunun kapasitesinin en üst düzeye 

çıkarılması için var gücüyle çalıştığından şüphe etmemesi gerektiğini bildirmiştir1452.  

Cemal Paşa 18 Temmuz’da Başkomutanlık Vekâletine Kress’in 2 telgrafını 

ve verdiği cevaplarla birlikte Medine için uygulamaya konan tren programını 

anlatmış ve Kress’in askerî nezaketi unutarak kendisine karşı sert bir dil kullanmaya 

başladığını ve şımarıklığına daha ne dereceye kadar dayanacağını bilmediğini arz 

etmiştir1453. Cemal Paşanın Kress’e verdiği cevabî telgraflar ulaşamadığı için 2. 

telgrafının mealinde bir telgrafı daha Kress 19 Temmuz’da Cemal Paşaya göndermiş 

ve 20 Temmuzda da Cemal Paşa daha önce verdiği cevaba yakın bir cevap vermişti. 

                                                 
1451 Erden, Dünya, 16 Ekim 1955. 
1452 Erden, Dünya, 17 Ekim 1955. 
1453 Erden, Dünya, 17 Ekim 1955. 
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Bu arada Kress ile Cemal Paşa arasındaki yaşanan sorunlara son noktayı koyacak 

olan 22 Temmuz 1916 tarihli Başkomutanlık Vekâletinin telgrafında, “vaziyet-i 

umumiye strateji Kanal harekâtının devamını emrediyor. ‘Paşa’ (Kanal) Seferinin 

kesilmemesi ve Birinci Sefer kuvvetinin iaşesi için her şeyin yapılmasına fevkalade 

ehemmiyet veriyorum. … Sina çölü nakliyatı bitmeden evvel Hicaz’a nakliyata 

başlanmayacaktır”1454 deniliyordu. 

4.2.2. İngilizlerin Hazırlıkları 
Katya baskını İngilizlere büyük bir ders olmuştu. Bunun için önce çölde 

imkânları elverdiği ölçüde yoğun bir keşif faaliyetine başladılar. Ardından çölde 

demiryolu ve tatlı su borusunun döşemeye ve güçlü direnek noktaları oluşturmaya 

giriştiler. 

Katya baskınından sonra ANZAK Tümeninden 2 tugay 2. A.L.H. ve Yeni 

Zelanda Tugayı doğuya doğru demiryolunu koruma ve vahanın çevresini devriye 

etmek görevini aldı1455. Yeni Zelandalılar çölde 30 km. kadar keşif faaliyetlerine 

katıldılar ve ilk defa susuzluluğun ne olduğunu öğrendiler. Bu dönemde bir saatin 20 

dakikası at sırtında, 10 dakikası yürüyüş olarak keşif yapıldı. Fakat bu uygulama hem 

süvarileri hem de atları olumsuz etkilediği için terk edildi1456.  

Çöle gönderilen İngiliz keşif kolları için su ve erzak deve kolları ile 

sağlanıyordu. Su Fanatis1457 denilen ve her biri 12–15 galon (45–60 Litre) su alan 

metal tanklarla taşınıyordu. Güneş altında yapılan keşiflerde tanklardaki su kaynar 

hale geliyordu1458.  

Katya baskınından sonra İngilizler her sabah yeni bir baskına uğramamak için 

saat 03.00’te kalkıyordu. Alman uçakları günlük keşfe çıktığı zaman çöldeki İngiliz 

süvarileri ileride bıraktıkları gözcülerinin haber vermesiyle atlarına binip çöle 

kaçıyorlardı1459.  

Devriyeler, karakollar, keşifler, siper kazımı, sayısız uçuşlar, güneş ve kum. 

İngilizlerin çöldeki doğal yaşamını bu kelimeler özetliyordu. Askerlerin birçoğu 

                                                 
1454 Erden, Dünya, 18 Ekim 1955.  
1455 Wavell, a.g.e., p.45. 
1456 Moore, a.g.e., p.21-22. 
1457 Fantasse çoğulu Fanatis Arapça bir kelime olup İngilizlerce benimsenmişti. Fantasse küçük bir 
metal tanktı ve her deve 2 tane taşırdı. MacMunn-Falls, a.g.e., p.193 
1458 Moore, a.g.e., p.26. 
1459 Idriess, a.g.e., p.63; Wilson-Wetherell, a.g.e., p.66. 
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güneş çarpmasından etkileniyordu. Belirtisi kusmayla başlıyor ve ardından etkisi 

bütün bedene yayılıyordu1460.  

11 Mayıs’ta İngiliz uçakları Düveydar’ın 30 km. ilerisindeki 462 rakımlı 

tepede bir Türk kolunun bulunduğunu ve burada bazı şeyler gömdüğünü bildirdi. 

Saat 08.00’de A bölüğü yola çıktı. B bölüğü de artçı olarak 4 saat sonra arkadan yola 

çıktı. Yapılan keşifte ne Türkler ne de gömülen malzeme bulundu. Bu yanlış bilgi ve 

alarmlar İngilizlere uykusuz gecelere neden oluyordu1461. Yanlış alarmlara birkaç 

örnek daha verirsek; 19 Mayıs’ta ahmak bir havacı 2.000 Alman ve 17.000 Türk’ün 

Düveydar’a yürüdüğünü bildirdi. Gece 02.00’de silah başı yapılmış, birkaç saat 

beklenmiş ve Türkler gelmemişti. Yine başka bir uçak 15.000 Türk’ün demiryolu 

başına hareket ettiğini bildirmişti. Tabii ki yine yanlış alarmdı1462.  Bir et-Maler’de 

Yeni Zelanda Tugayı benzer bir yanlış alarm almıştı ve gece geç vakte tetikte 

beklemişti1463.  

16 Mayıs’ta gölgede 52 derece ölçülmüştü. Bu tarihte Biri Bayud’a yapılan 

bir keşiften sonra geri Katya’ya ulaşan alaylardan 160 kişi sıcaktan telef olmuştu. 

Suyu tutumlu kullanmaları gerekirken çoğu mataralarındaki suyu tüketmiş ve 

arkasından kusma ve çöküntü başlamıştı. 34’ü hemen Kantara’ya gönderildi. 500 at 

da kullanılmayacak derecede etkilenmişti. Bu olayla ilgili olarak Katya’daki 6. L.H. 

Alayında görevli olan doktorun raporunda özetle şu bilgiler yer alıyordu: “34 

hastanın ata binecek veya yürüyecek hali yoktu ve sedyelerle götürüldüler. Bazıları 

tümüyle bilinçsiz, bazıları da yarı bilinçsizdi. Daha önce görmediğimiz garip 

belirtiler gösteriyorlardı. Dil ağızdan çıkarılmış bir taraftan bir tarafa çalışıyordu. 

Gürültülü bir şekilde dudaklarını şapırdatıyorlardı. Muhtemelen hayalinde bir damla 

suyun düşmesini canlandırıyorlardı. Su veya çay içirilmesi bu hali sona 

erdirmiyordu. Bir sıhhiye eri ıhlamur suyu önerdi. Bu yolla susuzlukları biraz 

hafifledi. Aynı gün başka bir olayı anlatmaya değerdir. Katya ve Romani’deki 

kuyulara dönmeye çalışan bazı askerler hızla atlarından atlamışlar ve elleriyle 

dizlerinin üstünde yürüyerek atlar gibi kişneyerek ve yalaklarda birlikte hayvanlar 

gibi su içmişlerdi. Çoğunluğu normal bilince sahip değildi. Hepsi hayvanlar gibi su 
                                                 
1460 Idriess, a.g.e., p.65. 
1461 Idriess, a.g.e., p.66-67. 
1462 Idriess, a.g.e., p.71. 
1463 Moore, a.g.e., p.28. 
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içiyordu.”1464 İngiliz resmî tarihi bu olayı kısaca geçiştirmiştir1465. Daha önce 29 

Mart’ta keşfe çıkan bir piyade kolu da susuzluktan perişan olmuştu. Bir subayın 

kafayı yediği işitilmişti. Daha sonra susuzluktan perişan olan bir asker su toplayan 

dilini arkadaşlarına göstermişti1466.  

31 Mayıs’ta 1. A.L.H. ile desteklenen Yeni Zelanda Tugayı tarafından 

Romani’nin 35 km. doğusunda bir Türk karakolunun bulunduğu Salmana’ya yapılan 

baskındaki Türk kayıpları 2 esir 15 ölüydü. İngiliz uçaklarının geri çekilen Türklere 

attığı bombalarla da 8 Türk hayatını kaybetmiş ve 20 deve öldürülmüştü1467. 1 

Haziran sabahı bir Türk uçağı misilleme olarak Romani’deki 3. Alayı bombalamış, 

10 ölü ve 15 yaralıya sebep olmuştu. 34 at da ölmüştü. Makineli tüfek ateşinden 

dolayı atlar çöle kaçmış ve çoğu ancak Katya’da yakalanabilmişti1468. Türk resmî 

tebliğinde, olayın 29 Mayıs’ta olduğunu, başarılı bir hava saldırısı ile İngiliz asker ve 

hayvanlarına önemli zararlar verildiği belirtilmişti1469.  

10 Haziran’da L.H. tarafından Magaybra, Bayud ve Ceffeir’e genel bir keşif 

yapıldı ama Türkler görünmedi. 22 Haziran’da bir bölük Yüzbaşı Wright 

komutasında Ceffeir’e Türk devriyelerini ele geçirmek için yola çıktı ama burada 

kimseyi bulamadı. 30 Haziran’da Birülabd’e yapılan keşifte 2 Türk devriyesi 

görüldü. 2 Temmuz’da bir uçak 50 Türk ve 170 devenin Ceffeir’de görüldüğünü 

bildirmişti. Düveydar’dan yola çıkan 5. L.H. Alayı Daba’ya kadar yürümüş ve saat 

03.45’e kadar yapılan keşifte ne asker ne de deve görülmüştü. Bir İngiliz uçağı 

bıraktığı mesajda Türklerin 3 km. ötede olduğunu bildiriyordu. Uçak bir yandan 

                                                 
1464 R.M. Downes, The Australian Army Medical Services in the War of 1914-1918, Melbourne, 
Australian War Memorial, 1938, p.571-572; Gullett, a.g.e., p.110. Moore’e göre 90 kişi güneş 
çarpmasından etkilenmişti. Moore, a.g.e., p.27. 
1465 MacMunn- Falls, a.g.e., p.178. 
1466 Idriess, a.g.e., p.53. 
1467 (Çevrimiçi) http://www.1914-1918.net/murray_first_despatch.htm, 8 Eylül 2006; MacMunn- 
Falls, a.g.e., p.178; Moore, a.g.e., p.29; Powles, a.g.e., p.22-23; Gullett, a.g.e., p.112. Salmana baskını 
ile ilgili olarak Türk kaynaklarında bir bilgi yoktur. 
1468 Idriess, a.g.e., p.72; Powles, a.g.e., p.23. Downes, 8 kişi ölü ve 22 kişi yaralı rakamını verirken, 
Downes, a.g.e., p.572; Bullock, biri subay 8 kişi ölü, 22 yaralı ve 36 ölü at rakamını verir. Bullock, 
a.g.e., p.143.  
1469 Tanin, 21 Mayıs 1332, No.2685. 
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Türklerin yerini göstermeye devam ederken diğer yandan üzerlerine bomba 

bırakıyordu. Sonuçta 5 bedevi ve 109 deve ele geçirildi1470.  

Murray Mayıs başında Chauvel’in önerdiği Romani’de güçlü bir kamp 

kurmayı, Katya çevresinde güçlü devriyeler oluşturmayı ve Türkleri Romani’de 

hazırlanacak güçlü mevzilerde karşılamayı kabul etti. Fransa ve Irak için Mısır’dan 

tümen çekilmesi üzerine 3 Mayıs’ta Murray Harbiye Nezaretine Kanalın 

doğusundaki operasyonlar için kuvvetinin 50.000 tüfekten oluşan 3 piyade tümeni ve 

süvarilerinin bu sayıdan aşağı düşürülmemesini öneriyordu1471. 

Mayıs ayı içinde Cemal Paşanın Kanala saldırmaya niyetlendiği hakkında bir 

rapor alındı. Türk saldırılarının Katya vahasına veya daha güneyde Kanala karşı 

yapılacağı tahmin edildi. Murray bu yüzden Kanalın doğusundaki konumu takviye 

etti. Sina’nın Merkez rotasından Kanalın Birinci ve İkinci Bölgelerine doğru olan su 

kaynakları yoğun bir şekilde gözlem altına alındı1472.  

Sina’daki Bedeviler şüphesiz Türk taraftarıydı ve Katya baskını sırasında 

İngilizlere Türk görmediklerini söylemişlerdi. Bunlar da düşman kapsamına alındı. 2. 

L.H. Tugayına Bedevilerden mümkün olduğu kadar çok sayıda yakalaması ve cephe 

gerisine göndermesi emredildi. Sina’da 20–30.000 Bedevi vardı ve dağınık bir halde 

yaşadıkları için bunların toplanması zor bir işti. Bedevilerden sadece birkaç yüz kişi 

yakalanabilmişti. Çoğu İngiliz askerlerinden uzak durmayı başardı ve Türklere de 

İngilizlerin yaklaştığını zaman zaman işaretlerle bildirmeyi ihmal etmediler1473.     

Haziran 1916’da Alay makineli tüfek bölüklerinden makineli tüfek bölükleri 

oluşturuldu. 12 Maxim ve Vicker makineli tüfeklerinden oluşan her makineli tüfek 

bölüğü 2 makineli tüfekli 6 bölük, 226 asker ve 304 at olarak yapılandırıldı. Amaç 

Maximlerin yerine Vickerleri ikame etmekti ama bunlar hemen elde mevcut değildi 

ve hafif süvari tugaylarının hiçbirisi 6 Vickerden fazlasına sahip değildi. Maximler 

eskiydi ve çoğunluğu Gelibolu’da kullanılmıştı. Yeniden yapılanmanın bir parçası 

olarak hafif süvari alayları 3 Lewisle donatıldı. Makineli tüfeklerin ilk asıl denemesi 

                                                 
1470 Wilson-Wetherell, a.g.e., p.70-71. Gullett 26-27 Haziran  tarihini ve 20 Bedevi ve 105 deve 
rakamını vermektedir. Gullett, a.g.e., p.119. Türk kaynaklarında böyle bir olaydan 
bahsedilmemektedir. 
1471 Gullett, a.g.e., p.95-98. 
1472 Gullett, a.g.e., p.100. 
1473 Gullett, a.g.e., p.102-103. 
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Ağustostaki Romani savaşında yapıldı. Bu savaş Vickerlerin oldukça güvenilir 

olduğunu kanıtlarken hafif süvari için Maxim’in ağır olduğunu gösterdi1474.  

11 Mayıs–4 Haziran 1916 arasında 52. Tümen (Lowland) Romani’ye 

gönderildi. Sol kanadı denizde sağ kanadı Romani’deki yeni demiryolu başına kadar 

uzanıyordu. Hem Kantara’dan ana hatla hem de Port Said’den Muhammediye’ye dar 

hatlı demiryolu ile ihtiyaçları sağlanıyordu. 15 cm.lik boru hattı ana demiryolu 

boyunca döşenmişti. Ama Kanal savunmasının ağır boru talepleri yüzünden önemli 

ölçüde demiryolu başının gerisinde kalmıştı. 4 Haziran itibariyle Kantara’dan çöle 

doğru 27 km. bu borudan döşenmişti. Bu yüzden Romani’deki kuvvetlerin su ihtiyacı 

hâlâ ya Kantara’dan araçlarla ya da develerin taşıdığı demir su tanklarıyla takviye 

edilmek zorundaydı. Bölgedeki su tuzlu olduğu için lokomotif kazanlarında 

kullanılamadığını 30 Temmuz’da Murray Harbiye Nezaretine bildiriyordu. Ayrıca 

Romani’deki her damla suyun Nil’den geldiğini, 15 cm. borunun şimdi yetersiz 

kaldığını ve 30 cm. boru gerektiğini söylüyordu. Buna Harbiye Nezareti 3 ay sonra 

ilk partinin Mısır’a ulaşacağına söz veriyordu1475. Piyade ve süvari tümenleri için su 

ihtiyacı şöyle belirlenmişti:1476 

Süvari Tümeni 8.000 asker ve her asker için 9 litre Toplam  72.000 

   10.000 at ve her at için 23 litre Toplam 230.000 

        Toplam 302.000 

Piyade Tümeni 20.000 asker ve her asker için 9 litre Toplam 180.000 

   8.000 at ve her at için 23 litre Toplam 184.000 

        Toplam 364.000 

Romani, Katya ve Ugratina’da yerleştirilen İngiliz süvarileri bölgedeki kuyu 

sularıyla idare ediyordu. Ama aşırı yaz sıcaklarının yaklaşmasıyla durum değişti. 

İngiliz askerleri şimdi tuzlu suyla yürüyemiyor ve savaşamıyordu. Atlar sık sık bu 

suyu içmeyi reddediyordu. Eğer içerlerse hemen halleri değişiyordu1477.  

                                                 
1474 Ross Mallet, The Interplay between Technology, Tactics and Organisation in the First AIF. 
M.A. Thesis, Australian Defence Force Academy, 1999, p.139 (Çevrimiçi) 
http://www.unsw.adfa.edu.au/rmallet/Thesis/Chapter6.html. , 22 Mayıs 2006; Gullett, a.g.e., p.120. 
1475 MacMunn-Falls, a.g.e., p.175; Mallet, a.g.e., p.138. 
1476 Mallet, a.g.e., p.136. 
1477 MacMunn-Falls, a.g.e., p.175. 
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İngilizler savunma hazırlıkları yanında birliklerinin seyyar yeteneğini 

artırmak için 10.500 deve ayırmışlardı1478.  

Romani’deki savunma konumu, Muhammediye’den güneye doğru yumuşak 

kumların olduğu yüksek tepeler çizgisi boyunca uzanıyordu. Bu doğal savunma 

çizgisinin doğusu daha alçak tepelere iniş meydana getiriyordu ve kum burada biraz 

daha sertti. Burada hareket daha kolaydı. Romani tepelerinden Katya vahasını 

oluşturan hurma ağaçları görünüyordu. Bu konumun en önemli noktası, çevresindeki 

tepelerden 30 m. yükseklikte güneydeki Katib Ganit diye bilinen kum tepesiydi. 

Katib Ganit ile beraber Bardavil gölünün batı ucu arasında, Romani tepelerinin doğu 

ucunda ilk hatta 685 m. arayla Sağ veya Güney kanadı korumak için 12 

direnek/tabya noktası vardı. Bu direnek noktaları 40–170 arasında silahlı askerlerle 

tutuluyordu. Lewis toplarına ek olarak her birine 2 Vickers topu dağıtılmıştı. Sağ 

kanat hariç Romani savaşına kadar aralarındaki mesafe tel örgülerle 

çevrilmemişti1479.  

Mayıs ortasından sonra Sina’da sıcaklık çok yüksekti ve Haziran ortası ile 

Temmuz sonu arasında daha şiddetli oluyordu. Geceleri de genellikle soğuktu. Bu 

şartlarda ray döşenmesi saat 10.00’dan sonra yapılamazdı. Güneşten daha kötüsü 

Hamsin olarak bilinen ve ortalığı kum taneleriyle hafif bir karanlığa gömen güney 

rüzgârıydı. (Bedevilere göre Hamsin, 50 günde bir kere eser. Bazen birkaç saat, 

bazen de birkaç gün sürerdi.) Bu süre içinde önemli bir Türk saldırısı olmadı. Türkler 

Sina’da İngilizlerin yetişemeyeceği yerlerde küçük garnizonlara sahipti. Ama havada 

önemli eylemler vardı. Türk uçakları Mayıs boyunca Kanalda 2 kez göründüler. Port 

Said’e atılan bombalar sadece asker ve sivil 23 kayba neden olmuştu. 18 Mayıs’ta ilk 

Türk saldırısına karşılık olarak el-Ariş havaalanı ve kasabası karadan ve denizden 

bombalandı. 22’sinde İngiliz uçakları Kanala paralel 72 km. ötede Türk kamplarını 

bombaladı1480.  

Haziran ayı boyunca Kanal savunmasının İkinci Bölgesinde 1915’teki ilk 

saldırı sırasında Türklerin kullandığı ve Küçük Acı Gölün doğusunda bulunan İkinci 

Habra ve Harabi’deki büyük su kaynağını Türklere bırakmamak için bir operasyon 
                                                 
1478 Wavell, a.g.e., p.48; Nedim, a.g.e., s.31. 
1479 MacMunn-Falls, a.g.e., p.176; Wavell, a.g.e., p.46. 
1480 (Çevrimiçi) http://www.1914-1918.net/murray_first_despatch.htm. 8 Eylül 2006; MacMunn- 
Falls, a.g.e., p.176-177. 
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yapıldı 9. ve 10. A.L.H.’dan oluşan bir kuvvet ve bir müfreze mühendisle Yarbay 

T.J. Todd komutasında 9 Haziran’da İkinci Habra’ya doğru yola çıkarken, Middlesex 

Yeomanry’den1481 bir müfreze de Harabi’ye yürüdü. 3 günlük bir çalışma sonunda, 

patlayıcılar da kullanılarak 5.000.000 galon su (19 milyon litre) boşaltıldı ve 

kurutuldu. Bunun bir sonucu olarak Türklerin Sina’nın Merkez rotasını kullanmasını 

pratik olarak imkânsız hale getirdiler ve ciddi bir Türk saldırısını karşılamak için 

hazırlıkların yapıldığı Akdeniz kıyı kesimine doğru alan daraltıldı1482. Böylece 

Türklerin Sina’nın Merkez rotası boyunca büyük kuvvetlerle ilerlemesine imkân 

bırakılmamış oldu. 

4.2.4. Bölgede Hava ve Telsiz Faaliyetleri 
Mısır’a Hava kuvveti takviyesi 24 uçaklı 2 bölükle (14. ve 17. bölükler) 

Kasım 1915’te başladı. 14. Bölük Kanal savunmasında kullanılmak üzere 

görevlendirildi. Bu takviyeler Maxwell’i memnun etmemişti. O yerleşik kabileler ve 

Araplar üzerinde büyük moral etkiye yol açacak ve hem Doğu hem de Batı 

sınırlarında hava istihbaratı boşluğunu dolduracak ek uçaklar istiyordu. Kanal 

savunmasına ayrılan bölgelerin karargâhlarına yakın uçaklar verildi. Ocak 1916’da 2 

uçak gemisi Anne ve Raven ile Ben-my-Chree ve 11 uçağı ile beraber Empress 

Mısır’a vardı. Mısır, bu sayının ikiye katlanmasını, uçakların daha güçlü motor ve 

yeterli yakıtlarıyla daha uzak menzile uçabilecek şekilde olmasını istiyordu. Her uçuş 

sonunda gerekli bulgular telsizle gemiden Port Said’deki istihbarat merkezine ve 

oradan ilgili yerlere ulaştırılıyordu. Genellikle 2 uçak gemisi Sina-Filistin ve Suriye, 

3. Akabe-Aden arasında Kızıldeniz’de ve 4. Anadolu kıyılarında dolaşıyordu. Şubat 

sonu ve Mart 1916 ortalarında Kanala saldırı için bir Osmanlı hazırlığı şüphesi ile 

ilgili yanlış bir alarm üçünü bir araya getirdi. Bunlar birlikte uçaklarını el-Ariş-İbin 

çizgisinden Tulkerim ve Nablus rotasında keşfe çıktılar. Bu uçuşlardan elde edilen 

bilgilere göre herhangi bir saldırı hazırlığı yoktu1483.  

Fransız uçakları Mayıs başında Malta’ya yöneldi. Geçen 18 ay boyunca 118 

uçuş yapılmıştı. Türk ateşiyle 2’si kaybedilmişti. Bazıları kaza yaptı ve 1 pilot 

                                                 
1481 Kitchener Taburları olarak kurulan redif (ihtiyat) taburlarından birisidir. Ali Rıza, a.g.e., s.13.  
1482 (Çevrimiçi) http://www.1914-1918.net/murray_second_despatch.htm., 8 Eylül 2006; 
MacMunn- Falls, a.g.e., p.178; Dane, a.g.e., p.253-254; Massey, a.g.e., p.44; Gullett, a.g.e., p.116-
117.  
1483 Yigal, a.g.e., p.184-187; Bullock, a.g.e., p.156. 
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öldürüldü. Bundan sonra Mısır tümüyle İngiliz uçaklarına kaldı. Bu dönemde, hava 

keşfinin güvenirliliği açısından kokpitin dışında uçağa monte edilmiş bir kamera ile 

keşiflere devam edildi. Osmanlılar İngilizlerce yapılan hava keşiflerinin zararlarının 

farkındaydı. Korunma için saklanma yollarını buldular. Örneğin, tepe veya kum 

tepelerinin yanında kamp yapma, siper kazma ve çalılarla gizleme, araziye uygun 

biçimde çadırları boyama ve uçakları görünce sessiz kalma gibi. Türk askerlerinin 

karanlıkta daha az dikkatli olacakları düşüncesiyle gece uçuşlarına da başlandı. Ama 

İngilizler kendi askerlerinin aksine Türklerin geceleyin de uyanıklılıklarını 

korudukları sonucuna vardılar1484.  

Osmanlı-Alman hava gücü 1915 sonunda Çanakkale cephesinde doğmuştu. 

Almanya’da yapılan ve PAŞA 1’in bir parçası olarak Fliegerabteilung 300,  Filistin’i 

takviye amacıyla kuruldu. Birüssebi’nin kuzeyinde havaalanı yapımı için hazırlıklar 

ilerlerken öncü olarak 3 uçaklı Abtcilung Mart sonunda buraya vardı. 1 ay içinde 

Birüssebi’de 7 Alman uçağı çalışıyordu. Şubat’ta İngiliz istihbaratı bu uçakların 

vardığını öğrendi. El-Ariş üzerinde uçan uçaklar bir hangar tespit ettiler. Bu gelişme 

üzerine Murray acilen savaş uçakları istedi. Alman uçaklarının varmasından az önce 

bir İngiliz keşif uçağı Birüssebi’deki havaalanının fotoğrafını çekmişti. Alman 

uçakları varmalarından 1 hafta sonra 16 Nisan 1916’da tespit edildi. Özellikle son 

kanıt 2 uçağın Anne’ye saldırması oldu. Yeni Alman uçaklarının gelmesiyle hava 

gücü dengesi değişti. Özellikle Alman uçaklarının hız, tırmanış ve donanım 

açısından üstünlüğü belli oldu. Alman Rumpler C uçağının maksimum hızı (bu 

cephedeki ilk Alman uçağı) saatte 170 km. iken İngiliz BE-2C uçağı 130 km. ve 

İngiliz deniz uçaklarının hızı saatte 90 km. idi. Bu nedenle İngilizler havada fazla 

risk almamaya çalıştı. İngilizlerin aleyhine olan denge Mayıs sonunda 3 Martinsyde 

gözlem uçağı ve 3 De Havilland savaş uçağının gelmesiyle biraz düzeldi. Her ne 

kadar Almanlarınki kadar iyi değilse de ve başka yeni uçaklar gelmediyse de 50 adet 

uçaktan hizmet verebilen 1/3’ni kullanarak Temmuz’da Romani’ye doğru Sina’da 

Osmanlı güçlerinin keşfi ve büyük ölçekte saldırı şüphesiyle kara ve demiryollarında 

hava keşfi arttı. Teknik üstünlüklerine rağmen 5 Alman uçağı Mayıs ortasından 

itibaren İngiliz hava keşiflerini engellemede başarısız oldular. Bu da gösterdi ki, 

                                                 
1484 Yigal, a.g.e., p.188-189. 
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teknik üstünlük sayısal üstünlükten üstün değildir. İngilizler Romani savaşına kadar 

en azından günde bir defa kuzey Sina rotasında keşif yaptılar.1485. 

Alman uçaklarının Nisan’da el-Ariş’e varması sadece Kress’i memnun 

etmemişti. Ayrıca yerli halk üzerinde de önemli bir etki bırakmıştı. Şimdi Kress 

İngilizler hakkında uzun mesafeden bilgi alabilecekti. Almanlar İngilizler gibi 

havadan fotoğraflar da çekebiliyordu1486.  

IV. Ordu komutanı Mısır’a karşı daha aktif ve daha enerjik hareket edebilmek 

ve düşmanı devamlı olarak baskı altında tutarak Mısır’a karşı saldırıdan 

vazgeçilmediğini göstermek amacıyla hava faaliyetinin arttırılmasını istiyordu. Hava 

saldırıları için en önemli askerî hedeflerden birisi Kanal içinde ve çevresindeki 

tesisler ve aynı zamanda Kanaldan yapılan ulaştırmanın felce uğratılmasıydı. Bu 

hedeflerin tahribi ve ulaştırmanın felce uğratılması için düşmandan daha fazla hava 

kuvvetine sahip olmak gerekiyordu. Bu ihtiyaç için Cemal Paşa 300. Uçak 

Bölüğünün 1/2 oranında takviye edilmesini sebepleriyle birlikte Başkomutanlık 

Vekâletine bildirdi. İstanbul, IV. Ordunun bu teklifini yerinde bularak Almanya’ya 

yeni uçak sipariş edilmesini kabul etti ve yapılan siparişten IV. Orduya bilgi 

verdi1487.  

Bölgedeki hava harekâtı hakkında Türk resmî yayınında geniş bilgiler yoktur. 

Bölgedeki Hava harekâtı, basında yer alan Türk resmî tebliğlerinde oldukça bol 

miktarda bulunmaktadır. Hava harekâtı ile ilgili Türk resmî yayınında basınla örtüşen 

sadece 2 olay vardır.  

17 Nisan 1916’da İngilizlerin Suriye ve çöl kıyısında bir uçak ana gemisi ve 2 

torpido muhribi görülmüştü. Uçak ana gemisinden kalkan bir İngiliz deniz uçağı 

Şelale’deki Türk ordugâhı üzerinde keşif yaptığı sırada 300. Bölüğün 2 uçağı 

tarafından önlenmiş ve hava muharebesine zorlanmak istenmişse de savaşı kabul 

etmeyerek süratle Gazze önünde bulunan gemisine dönmüştü. Düşmanı takip eden 

uçaklar uçak gemisine bomba ve makineli tüfek ateşleriyle hücum etmişlerdi1488.  

                                                 
1485 Yigal, a.g.e., p.190-191; Bullock, a.g.e., p.138-139; MacMunn-Falls, a.g.e., p.203; F.M. Cutlack, 
The Australian Flying Corps, Sydney, Angus and Robertson, 1923, p.33-38. 
1486 Bullock, a.g.e., p.181,  
1487 … Türk Hava Harekâtı, s.113. 
1488 … Türk Hava Harekâtı, s.112. 



 417

7 Mayıs 1916 tarihli resmî tebliğe göre, 3 Mayıs 1916 öğleden önce Birüssebi 

üzerinde görünen bir İngiliz uçağı buranın kuzeyinde yere düşürülmüş ve ekibi esir 

alınmıştı. Yanına gelen Bedevilere İngiliz pilot kendisini kaçırırlarsa para vereceğini 

teklif etmişti1489. 8 Mayıs 1916 sabahı 2 Türk uçağı Port Said’deki İngiliz ordugâhı, 

gemi tamir havuzları ve petrol depolarına bombalar bırakıp kayıp vermeden geri 

dönmüştü1490.   

13 Mayıs’ta 6 İngiliz uçağı el-Ariş’i bombalamış, 3 bomba da bir piyade 

koluna atmış ve bazı kayıplara sebep olmuştu1491.  

21/22 Mayıs 1916’da 2 uçak Port Said limanını bombardıman etmişti. Bu 

bombardıman sonunda kıyı ile şehrin alevler içerisinde bulunduğu km.lerce uzaktan 

görülmüştü. Yapılan bu akında uçaklara limanda bulunan İngiliz gemilerinden 

şiddetli uçaksavar ateşi açılmasına rağmen Türk uçakları kayıp vermeden geri 

dönmüştü1492.  

27 Mayıs 1916 tarihli resmî tebliğ de ise el-Ariş’e bir İngiliz torpidosu 

yaklaşmış, bir İngiliz uçağının attığı bombalarla halktan 7 kişi yaralanmıştı. 2 Türk 

uçağı el-Ariş karşısındaki İngiliz uçak gemisine bomba ve makineli tüfek ateşiyle 

karşılık vermişti1493.   

1 Haziran 1916 tarihli Murray’ın raporuna göre, 8 ve 21 Mayıs’taki Türk 

hava saldırılarında maddi bir hasar olmamıştı. İlk olayda 3 sivil yaralanmış, ikinci 

olayda da 2 sivil ölmüş, 5 asker ve 14 sivil yaralanmıştı. Her iki olaya İngiliz 

uçakları beklemeden, başarılı bir şekilde ve dengiyle karşılık vermişti1494. 

Türk uçakları 11 Haziran 1916’da Romani ve Kantara’ya bomba ve makineli 

tüfek ateşiyle saldırmıştı1495. İngilizlere göre, 11 Haziran’da saat 14.45’te 

Kantara’daki İngiliz uçak hangarlarına 9 bomba atılmış, 15 asker ve katır ölmüştü. 

Hemen ardından havalanan İngiliz uçakları Türk uçağını izlemeye başaramamıştı1496.  

                                                 
1489 Tanin, 24 Nisan 1332, No.2658. 
1490 Tanin, 27 Nisan 1332, No.2661; … Türk Hava Harekâtı, s.113. 
1491 Bullock, a.g.e., p.135. 
1492 … Türk Hava Harekâtı, s.113; Tanin, 10 Mayıs 1332, No.2674. 
1493 Tanin, 18 Mayıs 1332, No.2686.  
1494 (Çevrimiçi) http://www.1914-1918.net/murray_first_despatch.htm., 8 Eylül 2006. 
1495 Tanin, 1 Haziran 1332, No.2696. 
1496 Bullock, a.g.e., p.144. 
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17 Haziran tarihli resmî tebliğde, 2 İngiliz uçağının 13 Haziran’da el-Ariş’e 

birkaç bomba attığını, Türk uçaklarının karşılık vermesi üzerine bunların geri 

dönmek zorunda kaldığı ve diğer Türk uçaklarının başarılı bir şekilde İngiliz uçak 

karargâhına etkili bir şekilde bomba ve makineli tüfekleriyle saldırdığı ve kayıp 

vermeden geri döndüğü bildirilmiştir1497.   

Kress Kanala olan mesafeyi kısaltmak üzere Birüssebi’deki havaalanı yerine 

el-Ariş’i tercih etmişti. 18 Haziran’da 11 İngiliz uçağı buraya saldırmıştı. 9 İngiliz 

uçağı daha fazla bomba taşımak için gözlemci almamıştı. Sürpriz avantajını ele 

geçirmek için 11 İngiliz uçağı deniz üstünden el-Ariş’i geçti ve karaya dönerek 

güneydoğudan hedefe yaklaştı. Kress’e göre, 2 Türk uçağı zarar görmüş, 1 pilot ağır 

ve 8 er hafifçe yaralanmış ve buna karşılık 3 İngiliz uçağı zarar görmüştü. İngilizlere 

göre ise 2 Türk uçağı ile 10 hangardan 2’si yakılmış ve diğerleri bombayla 

vurulmuştu. İngiliz uçakları ayrıca Türk askerlerine bomba ve makineli tüfekle ateş 

açmıştı. Ağır ateş altında kalan İngiliz uçaklarından üçü düşürülmüştü. Bunlardan 

birisi denize düşmüş, pilot Türkler yetişmeden uçağı yakmış, üçüncü uçağın pilotu 

yere inen başka bir İngiliz pilot tarafından kurtarılmıştı. Türk uçaklarının 

havalanması üzerine İngiliz uçakları çekilmiş ve Türk uçaklarınca takip edilmişti. 

Kress’e göre, İngilizlerin uçak kaybı Türklerden fazla ise de uçak sayılarının fazla 

olması, pilot ve yedek parça ve malzeme konusunda sıkıntı çekmemeleri nedeniyle 

kayıpların etkisini Türklere göre daha az hissetmişlerdir1498.  

Mayıs ayındaki Türk saldırıları üzerine Mayıs sonunda savunma amaçlı 

olarak Port Said’de bir havaalanı yapıldı. Havaalanı Romani’ye telsiz ve telefonla 

bağlandı. Böylece en azından sınırlı erken uyarı sağlanacaktı. 11 Haziran’daki Türk 

uçakları Kantara ve Romani’yi bombaladıktan sonra 18 Haziran’da karşılık olarak 

İngiliz uçakları el-Ariş’teki havaalanını bombaladı. Bu dönemde ve daha sonraki tüm 

                                                 
1497 Tanin, 4 Haziran 1332, No.2699. 
1498 Kressenstein, a.g.e., s.109; MacMunn-Falls, a.g.e., p.176-177; Bullock, a.g.e., p.148; Buchan, 
a.g.e., Vol.3, p.123. (Çevrimiçi) http://www.1914-1918.net/murray_second_despatch.htm., 8 Eylül 
2006. Konu ile ilgili yayınlanan resmî tebliğlerde olay çok farklı değildir. El-Ariş’e 9 İngiliz uçağının 
bombalar ve makine tüfekle saldırdığı, hava saldırısının 2 saat sürdüğü ve sonuçsuz kaldığı, hiçbir 
zarar ve kayba neden olmadığı 3 İngiliz uçağının düşürüldüğü, birisinin denize düştüğü, ikincisinin 
pilot ve gözlemcisinin başka bir pilot tarafından kurtarıldığı, üçüncüsünün ise gözlemcisinin yandığı 
ve pilotun esir edildiği ifade edilmiştir. Tanin, 8–9 Haziran 1332, No.2703-2704. 



 419

Dünya Savaşı boyunca İngilizlerin karşılık verme politikası atılan bombanın 2 katı 

fazla bomba atmak olacaktı1499.  

2 Temmuz tarihli resmî tebliğde, 28 Haziran 1916’da Katya civarında bir 

İngiliz uçağı ile Türk uçağı arasında 15 dakika süren mücadele sonunda İngiliz 

uçağının kaçmaya mecbur olduğu ve Katya ile Kanal arasında bir yere inmekle Türk 

takibinden kurtulabildiği bildirilmiştir1500.   

Telsiz faaliyetlerine gelince, İngilizler Kasım 1914’te Kahire’deki Osmanlı 

Yüksek Komiserinin İstanbul’daki Sadrazam ve Harbiye Nezareti ile yazışmalarında 

kullandıkları şifreleri ele geçirdiler. Ama Aralık ortasına kadar Osmanlı kodlarını 

çözemediler. Birinci Kanal Seferinden dersler çıkaran IV. Ordu 1915’te bir sinyal 

sistemi kurmuştu. Bu Şam’dan Birüssebi ve Hafir’e kadar uzanıyordu. 3 sabit telsiz 

istasyonunu ana karargâhlar olan Şam, Birüssebi ve Medine’de Haziran 1915’te 

açmıştı. Ordu 2 seyyar verici ve 3 seyyar alıcı ile –ki menzili 100 km. kadar 

mesafeydi- donatılmıştı. Yine de 1915’te sabit istasyonlardan az yararlandılar ve 

Sina’daki sınırlı eylemlerinde seyyar sistemlerini kullanmadılar. Haziran başında 

İngilizler, yılsonuna doğru 26 Alman seyyar telsiz alıcısının yakında Osmanlı 

ordusuna dağıtılacağını ve Şam’da bir telsiz istasyonu faaliyete geçtiğini öğrendiler. 

Bununla beraber, 1915 yılı boyunca İngilizlerin Osmanlı askerî telsiz trafiğini 

engelleyebildiklerine dair bir kanıt yoktur. Ama Amiral Souchon ile Almanya 

arasındaki telgrafları çözebilmişlerdi. Şubat 1916’dan itibaren Suriye ve 

Anadolu’dan gönderilen Osmanlı askerî telsiz trafiği İsmailiye’den gelişigüzel 

yüksek frekans bandından engellenebilmişti. Bu arada ajanlar da, Lübnan’da 4 

seyyar istasyon gördüklerini, Hanyunus ve Şam’da telsiz istasyonlarının kurulduğunu 

rapor ediyordu. 1916 ortasında Alman 105. Telsiz Bölüğü 4 alıcıyla beraber Filistin’e 

vardı ki, Romani’ye saldıran 3. Türk Tümenine dâhildi. Telsiz mesajından ilk 

kaydedilen bilgi, Romani savaşı sonunda İngiliz takibinde olan Kress’in el-Ariş’e 

doğru çekilme kararıydı1501. Türk kaynaklarında Yigal’ın Türk telsiz faaliyetleri 

hakkında verdiği bu bilgilere rastlanmamaktadır.  

                                                 
1499 Bullock, a.g.e., p.147. 
1500 Tanin, 19 Haziran 1332, No.2714. 
1501 Yigal, a.g.e., p.221-224. 
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İngilizler Telsiz’i ilk defa 1916 yılında Bir Cefcefa’ya bir uçuş sırasında 

kullandı. Telsiz uçakla yerdekiler arasında 15 km.lik bir mesafede çalışabiliyordu. 

Yılın ikinci yarısında sistem daha da geliştirildi ve iyice oturdu1502.  

4.2.5. Mekke Şerifi Hüseyin’in İsyanı ve İkinci Kanal Seferine 

 Etkisi 
Osmanlı Devleti tarafından İtilaf devletlerine karşı Cihad ilan edildikten sonra 

hem İtilaf hem de İttifak devletleri Mekke Şerifi Hüseyin’i kazanmanın önemli 

olduğunu görmüştü. Üçüncü Bölümde Almanya’nın Şerif Hüseyin ile ilgili 

çabalarına değinilmişti.  

İtilaf devletleri kendi politikaları açısından Şerifin 2 noktadan önemli 

olduğunu düşünüyordu. Birincisi, Osmanlı Devletine isyan ettiği takdirde 

Arabistan’da bulunan Osmanlı kuvvetlerinin kuzey-güney yönünde bağlantısını 

keserek imha edebilirdi. İkincisi de Peygamber soyundan gelmekle Araplar nezdinde 

sahip olduğu hürmet ve prestijdi1503. Buna Arapların Osmanlı Devletine karşı isyan 

etmesiyle Cihad ilanının etkisinin zayıflatılacağı düşüncesi de eklenmelidir.  

Şerifin bu konumunun farkına varan İngilizler isyanı halinde İngiltere ve 

müttefiklerine zafer yolunu açacağı, diğer Arapların da buna olumlu karşılık 

vereceğini ve bunun da mümkün olacağını düşünüyordu1504. Hicaz’ın bağımsızlığını 

düşünen Şerif Hüseyin daha Dünya Savaşının başlamadan Şubat 1914’te oğlu 

Abdullah’ı İngilizlerle ittifak yapmak için Mısır’a göndermişti. Türkiye savaşa 

girdiği gün İngilizler Şerif’in savaşta İngilizlere yardım etmesi halinde genel olarak 

Arapların ve Şerif’in bağımsızlığını destekleyeceklerini Abdullah’a bildirdiler. Buna 

cevap olarak, Şerif’in temsilcisi Aralık 1914’te Kahire’ye geldiğinde Şerif’in 

İngiltere’ye karşı düşmanca bir politika izlemeyeceğini bildirdi1505.  

1915 ortalarındaki görüşmelerde Şerif Hüseyin İngiltere’den kuzeyde Mersin-

Adana hattından başlayarak doğuda İran körfezine, güneyde Hint Okyanusuna ve 

batıda Kızıldeniz’e ve Akdeniz kıyılarından Mersin’e kadar ulaşan büyük bir alanda 

bağımsız bir Arap krallığı istemişti. Fakat Mısır Yüksek Komiseri McMahon 

                                                 
1502 Yigal, a.g.e., p.196. 
1503 Hülagü, a.g.e., s.128-129. 
1504 Lawrence, a.g.e., s.9. 
1505 MacMunn-Falls, a.g.e., p.213-214. 
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Osmanlı ordusunda büyük bir Arap kitlesinin savaşması nedeniyle henüz sınırların 

detayı hakkında konuşmanın erken olduğunu bildirdi. Ekim 1915’te hem McMahon 

hem de Maxwell İtilaf devletleri safında savaşa girmesi için Araplara yeterince geniş 

bir garanti verilmesinden yanaydı. İngiltere Hükümeti ise Mersin, İskenderun, Şam, 

Hama, Humus ve Halep’in batısındaki bölgelerin saf Arap olmadığını, bunun dışında 

talep edilen bölgelerde Arapların bağımsızlığını tanımayı kabul ettiklerinin Şerif’e 

bildirilmesini istedi1506. İngilizler Şerif ile ittifak görüşmeleri yaparken diğer yandan 

gizlice Fransa ile Orta Doğuyu nüfuz bölgelerine ayıran Sykes-Picot anlaşmasını 

Mayıs 1916’da imzalıyordu. 

Mayıs 1915’te Şerif’in diğer oğlu Faysal (Birinci Dünya Savaşından sonra 

Irak Kralı olacaktır) İstanbul’da bulunduğu sırada ailesinin bağlılığını ve planlanan 

İkinci Kanal Seferi için Hicaz kuvvetlerine komuta etmeye hazır olduğunu 

bildirmişti. Şam’a döndüğünde Cemal Paşaya Kanal Seferi için 1.500 kişilik kuvvet 

göndermeye söz vermişti1507. Temmuz’da Şerifin diğer oğlu Ali Bey İkinci Kanal 

Seferine katılmak ve Medine’ye gelmek için hazırlık yaparken Başkomutanlık 

Vekâleti bunu uygun bulmayarak Medine’ye gelmesinin engellenmesini ve sadece 

Faysal’ın 1.500 kişiyle Kanal Seferine katılmasının sağlanmasını Hicaz 

Kumandanlığından istemişti1508.  

1915 Eylül ortasında Şerif IV. Orduya göndereceği 100 kadar hecinsüvar 

birliği için aylık 4.500 lira ile 1.500 tüfek istemişti. Ama Medine muhafızı Basri Paşa 

(Çantay) kendisini oyalayarak sadece 150 tüfek vermişti. Bundan hoşlanmayan Şerif 

5.000 tüfek ve Mücahidlerin nakli için de 50.000 lira istemişti. IV. Ordu da sadece 

Faysal ve Mücahidlerin Kudüs’e gelebilmesi için 10.000 lira göndermişti. Sürekli 

silah ve para sızdırmaya çalışan Şerif Mücahidleri göndermekte ağır davranıyordu. 

Sonunda Şerif kazanacak vakti olmadığını anlayınca istenen birliği yavaş yavaş 

göndermeye başladı. Faysal ve 40 kişilik ekibi 25 Kasım 1915’te Kudüs’e doğru yola 

çıkmıştı1509.  

                                                 
1506 MacMunn-Falls, a.g.e., p.215-217; Hülagü, a.g.e., s.130-131. 
1507 Kressenstein, a.g.e., s.111; McKale, a.g.e., p.110-111; Yatak, “… Mekke Emiri Şerif Hüseyin”, 
s.76. 
1508 Yatak, “… Mekke Emiri Şerif Hüseyin”, s.77, Erden, “Çölde Son Türk Destanları”, Dünya, 5 
Ekim 1955. 
1509 Yatak, “… Mekke Emiri Şerif Hüseyin”, s.77, Erden, Dünya, 6-7 Ekim 1955. 



 422

Şubat 1916’da Sina’yı teftiş eden Enver Paşa, Cemal Paşa ve Faysal ile 

birlikte Mart başında Medine’ye geldiler. Enver Paşanın Medine seyahatinde Şerif ile 

yüz yüze bir görüşme olmadığı anlaşılıyor. Burada Şerif Hüseyin tarafından Enver ve 

Cemal Paşalara Faysal aracılığıyla birer altın kılıç, Ordu Kurmay Başkanına da bir 

altın hançer hediye edildi. Enver Paşa da Şerif Hüseyin’e iletilmek üzere altın ve 

gümüş imtiyaz madalyaları verdi. Medine’deki ziyaret tamamlandıktan sonra Şam’a 

dönüldü1510.   

Baharla birlikte İngiltere Şerif’e söz verdiği silah ve cephaneyi sağlamaya 

başladı. McMahon ayaklanma için tamamen donatılıncaya kadar Şerif’in hareketini 

geciktirmesinde ısrar ediyordu1511.  

Arap Bülteni’nin∗ 1917’deki bir nüshasına göre, Mart 1916’da Şerif 

Hüseyin’in üçüncü oğlu Faysal bir propaganda filmi izlemek için Şam’da bir 

sinemaya gitti. Film İngiliz bayrağı bulunan piramitler manzarası ile başladı. Çöl 

kumları üzerinde Avustralyalı askerler, Mısırlı erkekleri dövüp, kadınlara tecavüz 

ediyordu. Bu arada küçük bir kız yalvarmak için diz çökmüştü. Birden en iyi 

Amerikan Western tarzı filmlerini andıran şekilde Türk piyadesi belirdi. ANZAK’lar 

tüfek ateşi ve kılıçlarla yok edildiler. Göndere üzerinde Hilal bulunan Osmanlı 

bayrağı çekildi. Gürültülü piyano sesleri ile sinema hikâyesi sona ererken kalabalık 

şükrediyordu1512.  

                                                 
1510 Erden, Dünya, 8 Ekim 1955; Erden, Suriye Hatıraları, s.180-183. Lawrence hatıralarında çeşitli 
Arap kabile şeflerinin Enver ve Cemal Paşayı öldürmek istediklerini ama Faysal’ın Arap 
geleneklerine göre konukların canını korumak önemli bir görev olduğu için suikasta izin vermediğini, 
hatta Paşaların canını korumak için elinden geleni yaptığını iddia etmiştir. Lawrence, a.g.e, s.51. 
1511 MacMunn-Falls, a.g.e., p.220. 
∗ Bülten Arap Bürosunun yayın organıydı ve ilk sayısı 6 Haziran 1916’da yayınlanmıştı. Her sayıdan 
sadece 27 adet basılıyordu. Arap Bürosu hem Osmanlı Devleti’nin hem de İngiliz İmparatorluğunun 
Müslüman bölgelerindeki gelişmeler hakkında bilgi toplamak ve yaymak ve Türklerin ve Almanların 
yıkıcı ve kışkırtıcı eylemleri yanında Pan-İslam eğilimlerle uğraşmak, Orta Doğudaki politika ve 
eylemleri koordine edecek bir sisteme olan şiddetli ihtiyaçtan dolayı İngilizler tarafından Kahire’de 
Şubat 1916 başlarında kurulmuştu. Yigal, a.g.e., p.128-131; Lawrence, a.g.e., s.67-68; B. Westrate, 
The Arab Bureau: British Policy in the Middle East 1916-1920, Pennsylvania, The Pennsylvania 
State Universty Press, 1992, p.xııı vd; Fromkin, a.g.e., s.215 vd.; R.D. Adelson, “The Formation of 
British Policy towards the Middle East 1915-1919”, Doktora tezi, Washington, Washington 
University, 1973, p.254 vd; B.C. Busch, Britain India and the Arabs 1914-1921, Berkeley, 
Universty of California Press, 1971; Elie Kedourie, In the Anglo-Arab Labyrinth: The McMahon-
Husayn Correspondance and its Interperatations 1914-1939, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1976.  
1512 Winstone, a.g.e., s.352. 
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Enver Paşanın Medine’yi ziyaretinden sonra da Şerif’in can sıkıcı talepleri 

devam etmişti. 21 Nisan’da Şam’da bir çeşit rehin olarak bulunan oğlu Faysal’ın geri 

dönmesini istemiş1513, Cemal Paşa da Kanal Seferinin yapılacağı bir sırada bunun 

mümkün olmadığını kendisine bildirmişti. 18 Mayıs 1916’da Kanal Seferine 

katılacak Hicaz Mücahid Birliği Mekke’den Medine’ye gelmiş, Faysal da Medine’ye 

giderek kardeşini ve Mücahidleri Kudüs’e getirmek istediğini, bunun da mücahidler 

üzerinde iyi bir etki bırakacağını söyleyerek Cemal Paşadan Medine’ye gitme izni 

istemişti. Faysalın bu talebi şüpheli görünmekle beraber Şerif’in bu konuda yeni 

taleplerde bulunmasını engellemek üzere gitmesine izin verilmişti. Bu amaç için 

Cemal Paşa kendisine 60.000 altın vermişti1514. Kress’e göre, Şerifin isyan belirtileri 

çok açık bir hale geldiği halde bu kadar büyük paranın kendisine gönderilmesi 

anlaşılmaz bir davranıştı1515.  

Haziran başında Arap Bürosunun yöneticisi D.G. Hogarth ve Bürodan bazı 

subaylarla Şerif’in bir temsilcisi ile görüşmek üzere Cidde’ye hareket ettiler. 

Abdullah ile karşılaşmayı beklerken Şerif’in diğer oğlu Zeyd ile karşılaştılar. Bu 

arada isyan da başlamıştı. Hogarth dönüşünde, her ne kadar gelişigüzel ve cahilce 

metodlarla başarı şansı tehlikede olsa da isyanın samimi ve kaçınılmaz olduğunu 

rapor ediyordu1516.  

Şerif İngilizlerden para, yiyecek, cephane ile birlikte 10.000 tüfek ve özellikle 

Mısırlı personeliyle birlikte dağ bataryası istedi. Türklere karşı Mısırlı askerleri 

Araplara yardıma göndermek riskli bir iş gibi görünse de Sudan Genel Valisi R. 

Wingate yardım gönderme konusunda tereddüt etmedi. Gecikmeden Mısırlı Subay 

Seyyid Ali Bey komutasında 2 dağ bataryası ve 6 makineli tüfek, 300 tüfek, cephane, 

büyük miktarda arpa, un, pirinç ve kahveyi 3 gemi ile 27 Haziranda gönderdi. Bunlar 

ertesi gün Cidde’ye vardı1517.  

                                                 
1513 Erden, Dünya, 9 Ekim 1955.  
1514 Cemal Paşa, a.g.e., s.330; Erden, Dünya, 10 Ekim 1955; … Hicaz, Asir, Yemen Cepheleri ve 
Libya Harekâtı 1914–1918, s.155-156. Cemal Paşa Faysal’a izin verdikten sonra Kurmay Başkanı 
Ali Fuad Erden’e dönerek “pek yakın bir zamanda bir Hicaz ihtilali karşısında kalacağımıza emin 
olunuz! Şerif Faysal benim elimden kurtulduğundan dolayı hissettiği sevinci örtemeyecek kadar 
heyecanlandı” demişti. Bu fikre Erden de katılmıştı ve o zaman için başka türlü hareket etmenin 
mümkün olmadığını onaylıyordu. Cemal Paşa, a.g.e., s. 331. 
1515 Kressenstein, a.g.e., s.112. 
1516 MacMunn-Falls, a.g.e., p.220-221. 
1517 MacMunn-Falls, a.g.e., p.221. 
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2 Haziran 1916’da Medine’de bulunan Fahrettin Paşa Cemal Paşaya 

gönderdiği telgrafta, 2 gün önce Kanal Seferine katılacak Mücahidlerin bulunduğu 

yere Şerif Ali ve Faysal’ın kendisini davet ettiği, beraber yemek yiyip Bedevilerin 

oyunlarını izledikleri ve Kanal boyunda İngilizlere vuracakları darbelere dair 

heyecanlı kasideler okunduğu, bunların 2 gün içinde Dera’ya sevk edilmeye karar 

verildiği ancak bu sabah Ali Beyin kendisine bıraktığı mektupta Mücahidlerin 

Filistin’e sevkinin ertelendiği ve onlarla beraber Mekke’ye dönmeye karar verdiği 

anlatılıyordu1518. 

Şerif Hüseyin 27 Haziran 1916 tarihli beyannamesinde isyan hareketini haklı 

göstermek amacıyla 1915 sonunda Fransız konsoloshanesinde bulunan evraklara 

dayanarak Divan-ı Harb’de1519 yargılanarak idam edilen 12 Arab’ın idamlarını 

Osmanlı Devleti’ne karşı isyanının sebeplerinden biri olarak gösteriyordu. Bundan 

başka, Türkiye’nin Meşrutiyetten bu yana kötü yönetildiğini, Genç Türklerin içine 

girdikleri savaşlarla özellikle Hicaz halkının sefalete maruz bırakıldığını ve Türk 

basınında Peygambere karşı kullanılan dilin kabul edilemeyeceğini, askerleri 

Ramazan orucundan muaf tutmak için savaşın bahane edildiğini, Halifenin Hicaz 

emirliğinin haklarına dayanan hak ve yetkilerini değiştirdiğini ve Osmanlı 

Devleti’nin Padişah tarafından değil de Enver, Talat ve Cemal Paşalarla yönetildiğini 

vs. delil olarak gösteriyordu1520.  

Osmanlı Devleti de Şerif’in isyanına askerî tedbirlerin dışında karşı 

propaganda olarak Suriye’de eş-Şark ve İstanbul’da Abdülaziz Çaviş’in çıkardığı el-

Alemü’l-İslamî adlı yayın organları ile isyanın etkisini azaltmaya çalışmış, isyanın 

Halife’ye ve İslamî bütünlüğe karşı olduğunu ve isyanın İngilizlerce çıkarıldığını ve 

desteklendiğini anlatmaya çalışmıştı1521.  

                                                 
1518 Cemal Paşa, a.g.e., s.333-334 
1519 Yargılamalarla ilgili olarak şu eser yayınlanmıştı: Aliye Divan-ı Harbi Örfisi: Osmanlı 
İmparatorluğunda Ayrılıkçı Örgütler, Haz. Ayşe H. Aydın, İstanbul, Arba Yay., 1993.  
1520 Beyanname için bkz. Hülagü, a.g.e., s.133-137, Cemal Paşa, a.g.e., s.336-338. 
1521 Hülagü, a.g.e., s.132; Hasan Kayalı, Jön Türkler ve Araplar, Çev. Türkan Yöney, İstanbul, 
TVYY, 2003, s.221-223. Eş-Şark Gazetesinin kuruluş süreci hakkında Emir Şekip Arslan şu bilgileri 
vermiştir: Türkler Almanların etkisiyle Şam’da büyük bir gazete çıkarmaya karar vermişler ama bu 
projeyi uygulayacak doğru adamı bir türlü bulamamışlardı. Başlangıçta kendisine yapılan teklifi kabul 
etmemiş ama Cemal Paşa, Hulusi Bey ve yakın arkadaşı Alman Oppenheim’in ısrarı ile gazete 
yönetimiyle ilgilenmemek ve sadece başyazıyı yazmak şartıyla kabul etmişti. Şekip Arslan’ın 
gazetedeki görevi birkaç ay sürmüş ve İstanbul’dan müdür olarak gönderilen Hikmet Nihad ile 
anlaşamadığı için istifa etmişti. Diğer yandan, bağımsız bir gazete niyetine rağmen, Devletin gazeteye 
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Şerif Haziran 1916’da isyan edinceye kadar 1,5 yıl Osmanlı Devleti’ni 

oyalamak zorunda kalmıştı. Bu tarihe kadar doğrudan cephe alamamıştı. Osmanlı 

Devleti de kendisiyle bir problem yaşamak istemediği için kendisini idare etmişti. 

Şerif’in birçok kez iyi niyetli olmadığı anlaşıldığı halde cezalandırma yoluna 

gitmemesi büyük bir hataydı1522.  

Türkler ve Almanlar, Türkler ve Şerif arasındaki bağları yanlış anlamıştı. 

Berlin ve İstanbul ayrıca Şerifin İngilizlerle olan ilişkilerinin değerini anlamakta 

başarısız olmuşlardı. Yine Alman ve Türklerin Şerif Hüseyin politikası istihbarat, 

kararsızlık ve eksik hazırlıklar nedeniyle sıkıntı çekmişti1523.  

İsyan sadece Mekke’deki Şerif Hüseyin ve etrafındaki Bedevi kabileleriyle 

sınırlı kalmıştı. Ne Irak, ne Suriye, ne Lübnan ne de Araplarla meskûn olan başka bir 

yerde rağbet görmemişti. Hatta Afganistan ve Hindistan Müslümanları tarafından 

ihanet olarak algılanıp şiddetle eleştirilmişti. Osmanlı ordusundaki Arap birlikleri 

Hüseyin’e katılmadı. Osmanlı Devleti’nin politik veya askerî Arap kişilikleri 

kendisine katılmadı. Arap isyanına katılacağı umulan güçlü gizli askerî örgüt ortaya 

çıkmadı. Hüseyin’in ordusu İngiliz parasıyla desteklenen birkaç bin aşiret 

mensubundan ibaretti. Düzenli bir ordusu yoktu. Hicaz ile komşu aşiretler dışında 

Arapça konuşan dünyada Şerife herhangi bir destek göze çarpmıyordu. Dolayısıyla 

İngilizlerin önemli bir rol oynadığı isyan başlangıçta genişleme imkânı bulamayarak 

sınırlı bir alanda kalmıştı. Yemen’e hâkim olan İmam Yahya ve kuzey 

Arabistan’daki İbn Reşid Devlete sadık kalmıştı. Şurası eklenmelidir ki başlangıçta 

Şerif Hüseyin’in adamları Türk kuvvetleriyle her karşılaştıklarında kaçmışlar ve 

Hicaz’da bulunan İngiliz ve Fransız temsilcileri her an Mekke’nin Türklerin eline 

geçeceği kaygısı içinde yaşamışlardı. Örneğin Eylül’de Kahire’den gelen raporlardan 

Hicaz isyanının tahmininden daha çabuk çökmekte olduğunu anlayan Sykes, 

Hüseyin’e derhal askerî destek gönderilmesinden yanaydı. MacMahon ve Wingate 

de bu planı desteklemekteydiler. Ama çabaları boşunaydı. Genelkurmay Başkanı 

Robertson Batı cephesinden asker kaydırmayı reddediyordu. 1916 yaz sonu ve 
                                                                                                                                          
el atması ve bazı yayınlara karşı çıkması da bunda etkili olmuş görünüyor. Kâğıt sıkıntısı nedeniyle 
başlangıçta sekiz sayfa çıkarken, bu daha sonra dört, ardından iki sayfa çıkmaya başlamıştır. Şekip 
Arslan, a.g.e., s.108-109. 
1522 Yatak, “… Mekke Emiri Şerif Hüseyin”, s.79. 
1523 McKale, a.g.e., p.178. D.M. McKale, “German Policy toward the Sharif of Mecca 1914-1916”, 
The Historian, Vol.55, Winter 1993, p.303-314. 
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sonbaharı Şerif için umutsuz günlerdi. Mark Sykes’ın hazırladığı gizli bir raporda 

İngiliz yardımı kısa zamanda yetişmediği takdirde Şerif’in isyanının 1917 başlarında 

ezileceği belirtiliyordu1524. Haziran başında Arap isyanının başlamasının bir sonucu 

olarak Murray ciddi olarak el-Ariş’e ilerlemeyi düşünüyordu. Ama Genelkurmay 

Başkanı Robertson Ekim’den önce böyle bir ilerlemenin mümkün olacağını 

düşünmüyordu1525.  

Başlangıçta Şerif Hüseyin’in isyanına katılanların sayısı tam olarak 

bilinemese de, Haziran sonlarında 50.000 kişi olduğu tahmin edilmektedir. Bu 

rakamın çoğunda tüfek yoktu ve modern tüfek sayısı da çok azdı. Ayrıca isyanın bu 

aşamasında topçu ve makineli tüfek bakımından da çok zayıf idiler1526. 

Doğal olarak 1916 yılında Suriye, Lübnan ve Irak’ta Osmanlı idaresi ve 

askerî gücü güçlü bir şekilde bulunduğu için buralarda Osmanlı Devleti’ne karşı bir 

isyanın oluşması imkânsızdı.  

Şerif Hüseyin’in isyanına karşı askerî tedbirlerden başka politik açıdan etkili 

olmak için Mekke Emirliğine Meclis-i Ayan Reisi Şerif Ali Haydar Paşa 2 Temmuz 

1916’da atandı. 28 Temmuz’da Medine’ye gelen Ali Haydar’ın etkisi görülmüş ve 

başlangıçta etraftaki bazı Arap kabileleri kendisine itaat etmişti. Aynı zamanda 

Necid’e hâkim olan ve İngilizlerle iyi ilişkileri de olan fakat Arabistan’da bölge 

hâkimiyeti için mücadele eden ve Şerif Hüseyin’in rakibi İbni’s-Suud da Şerif Ali 

Haydar’a Hüseyin’e karşı beraber bir harekât yapılmasını teklif etmişti1527.  

İsyanın ardından İstanbul’daki Alman Askerî Heyeti Arap isyanının Kanal 

Seferini etkileyeceğinden endişe etmişti. Alman Genelkurmay Başkanı Falkenhayn 

İmparatordan isyanın bastırılması için hazineden her ay 50.000 Türk Lirası değerinde 

paranın ayrılmasını istemişti1528.  

                                                 
1524 Hülagü, a.g.e., s.141-142; Fromkin, a.g.e., s.212-218. Bayur, a.g.e., C.3, K.3, s.312-315. 
1525 MacMunn-Falls, a.g.e., p.178. 
1526 H. Toker, “Birinci Dünya Savaşı’nda Mekke Emiri Şerif Hüseyin’in İsyanı”, Beşinci Askerî 
Tarih Semineri Bildirileri, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1996, s.200. 
1527 Süleyman Yatak, “Şerif Ali Haydar’ın Mekke Emirliğine Tayini”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 
S.60, Ocak 1991, s.47-51; Hülagü, a.g.e., s.153-154; Sarısaman, a.g.e., s.62; Hülagü, a.g.e., s.153-
154. Ali Haydar Mekke’nin ele geçirilememesi yüzünden faaliyetlerine Medine’de devam etmiştir. 
Mart 1917 ortasında Medine’nin boşaltılmasına karar verilmesi üzerine Şam’a dönmüş, 21 Eylül 
1918’de de İstanbul’a dönmüştür. 
1528 McKale, a.g.e., p.181. 
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Cemal Paşa, bir yandan Medine’nin ve diğer yandan Medine’den Maan’a 

kadar olan birliklerin iaşesi, cephane vs. yetiştirilmesi için Hicaz’a verilen yoğun 

ilginin, doğal olarak, Sina ve Filistin’e verilmesi gereken ilgiyi % 50 oranında 

azalttığı ve Sina cephesinde istendiği gibi güçlü bulunmaya engel olduğu 

inancındadır1529. Kress de, Hicaz’daki Arapların İngilizlerin yönetiminde ve hatta 

İngiliz silahlarıyla da olsa modern bir savaşta verimli olamayacağını ama Sina 

cephesi için gerekli Tük kuvvetlerini Medine’de bağlayabileceğini, bunlara cephane, 

erzak ve savaş malzemesi ulaştırmanın gerekeceğini bunun da Hicaz demiryolu hattı 

ile yapılacağını ama bu hattın kolayca tahrip edilmeye gayet açık olduğunu, bunu 

korumak için çok sayıda birliğin tahsis edilmesi gerektiğini, diğer yandan bu hattan 

yapılan nakliyatın Sina cephesine yapılacak olan nakliyatı önemli oranda azaltacağını 

kabul eder1530.  

Şerif’in isyanı nedeniyle Hicaz hattı ve diğer demiryolları üzerinde yoğun bir 

ulaştırma yapmak mecburiyeti doğmuş, IV. Orduyu bıktıracak kadar Medine’nin 

beslenmesi ön plana çıkmıştı. Kanala sefer yapacak olan Birinci Sefer Kuvvetinin 

iaşesi ve her türlü ikmal bu yüzden sıkıntıya düşmüştü. Bundan başka Sefer 

Kuvvetinin takviyesi ve Kanala daha çok kuvvet sevk imkânı da ortadan kalkmış ve 

Sefer Kuvveti 3. Piyade Tümeniyle sınırlı kalmıştı1531.  

Cemal Paşaya göre, 2 Haziran 1916’daki Şerif’in isyanı Kanal Seferine büyük 

bir darbe indirmişti1532. Yine, “Şerif Hüseyin’in haince isyanı olmasaydı ben 

İngilizleri fiilen Mısır’dan kovamasaydım bile Filistin ve Suriye içerisine bir adım 

atmalarına izin vermez ve yüz binlerce İngiliz askerini Mısır’da bağlamaya muvaffak 

olurdum” demiştir1533.  

İsyanın Kanal Seferinin nasıl etkilediği yönündeki diğer en belirgin ayrıntıları 

yukarıda Sefer Kuvvetinin erzak sıkıntısının giderilmesi konusunda değinilmişti. 

Arap isyanının askerî olaylara ait etkisi asıl İngilizlerin Filistin ve Suriye’ye doğru 

ilerlemeleri ile kendisini daha ağırlıklı olarak hissettirecektir. Bu isyan Osmanlı 

Devleti’nin kendi sınırları içinde yeni bir cephe ile karşılaşmasına neden olduğu gibi, 

                                                 
1529 Cemal Paşa, a.g.e., s.224 
1530 Kressenstein, a.g.e, s.110. 
1531 … Sina-Filistin Cephesi …, s.360. 
1532 Cemal Paşa, a.g.e., s.220. 
1533 Cemal Paşa, a.g.e., s.185. 
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günümüze kadar “Araplar bizi arkadan vurdu” düşüncesinin yaşamasına ve Araplara 

karşı bir antipatinin oluşmasına neden oldu. Bu aynı zamanda Cihad ilanına da karşı 

önemli bir darbe idi.  

4.3. İkinci Kanal Seferi veya Romani Savaşı 
Birinci Kanal Seferinden sonra yapılması düşünülen İkinci Kanal Seferi 1916 

baharında çölün yağmurlu mevsiminde yapılması gerekirken Almanya’dan gelecek 

malzemeler nedeniyle yaz mevsimine kalmıştı. Bu geçen sürede İngilizler Üçüncü 

bölümde gördüğümüz ve bu bölümde devamını aktaracağımız çalışmalarla Kanal 

savunmasını tamamladığı gibi Kanal doğusunda Romani’ye kadar Türklerin Kanala 

yaklaşmasını engelleyecek güçlü mevziler ve tesisler meydana getirmişti. Bu durum 

artık Kanalın topçu ateşiyle uzun süre kapatmak düşüncesine imkân tanımıyordu. Bu 

durum Cemal Paşaya anlatıldığında, Paşa, “İngilizlere Kanalın Türkler tarafından 

sürekli olarak baskı altında bulunduğunu ve bu yüzden Kanalla Mısır’ı elde tutmak 

için buraya büyük kuvvetler bağlamak zorunda olduklarını anlatmak gerektiğini” 

savunmuştu1534. Savaş boyunca Almanların asıl amacı olan İngilizlerin Mısır’da 

büyük kuvvetler bulundurmasını sağlama düşüncesi Dünya Savaşının en önemli 

taktiklerine uygun bir amaç idi1535.  

Ancak Almanya’nın Ağustos ayı içinde ısrarla bir Kanal Seferi istedikleri 

hakkında çalışmamızda yer alan kaynaklarda çok açık bir bilgi yoktur. Fakat bu, 

Türklerin kendi başlarına İkinci Kanal Seferine atıldıklarını göstermez. Bilakis 

Almanların yaz aylarında acilen Kanal Seferinin icrasında ısrarcı oldukları 

muhakkaktır. Aksi halde eldeki imkânlarla ve yaz sıcaklarında bir sefer icrası 

yapılamazdı.  

Sanders, Kress’in ileri hareketten 10 gün kadar önce 4 Temmuz’daki 

raporunda İngilizlerin son bir ay içinde büyük çabalar harcayarak Kanalın doğusunda 

güçlü bir savunma sistemi kurduğunu ve kuvvetinin kat kat üstünde güçlü birliklerle 

beklediklerini, ama savaşta bazen umut verici olmayan girişimlerde bulunulması 

gerektiğini, sorumluluk duygusunun bu zorunluluğu kendilerine yüklediğini 

                                                 
1534 … Sina-Filistin Cephesi …, s.361. 
1535 Boğuşlu Mahmut, Birinci Dünya Harbinde Türk Savaşları, İstanbul Kastaş A.Ş. Yayınları, 
1990, s.122. 
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belirtmektedir1536. Rapor büyük bir ihtimalle Alman Askerî Heyeti Karargâhına 

gönderilmiştir. Kress’in hangi zorunluluktan bahsettiği gayet açıktır. O da Mısır’daki 

İngiliz kuvvetlerini Türk askerlerinin kanıyla meşgul etmek.  

Haziran 1916 sonunda el-Ariş’te denize yakın ama denizden görünmeyen 

daha çukur bir yerde Birüssebi’den gelen ve sayıları 5–6’yı geçmeyen Alman 

uçakları için derme çatma bir hangar yapıldı. Bu arada İngiliz keşif uçakları da el-

Ariş ve Birüssebi üzerindeki keşif uçuşlarını arttırmıştı. Bu uçaklara yerden ateş 

açıldığı halde uçaklar bomba atmamışlardı1537. 

28 Haziran 1916’da Ordu Komutanlığı Birinci Sefer Komutanlığına Kanala 

yapılacak sefer için özetle şu emri vermişti: Mısır’daki İngiliz kuvvetlerinin 200.000 

kişi olduğu tahmin edilmektedir. İngilizlerin Kanal doğusunda Kantara ile Kanal 

batısı ve Süveyş’teki tahkimli mevzilerden başka Kanalın genel olarak 15 km. 

doğusu boyunca da mevziler hazırladıkları ve Katya bölgesinde ayrıca tahkimat 

yaptıkları, bu mevzilerle Kanal arasında demiryolu veya dekovil ve suyolu inşa 

ettikleri öğrenilmiştir. Sefer Kuvveti asıl kuvvetleriyle Kantara genel istikametinde 

ilerleyecektir. Amaç İngilizleri mevzilerinden atmak, asıl Mısır Seferinin başladığı 

izlenimi vermektir. İngiliz asıl kuvvetlerine saldırıp saldırmamak Sefer Komutanının 

takdirine bırakılmıştır. Ancak Sefer kuvveti kendi felaketine yol açabilecek bir 

tehlikeye atılmayacaktır. Sefer Komutanı geriden ciddi bir takviye alamayacağını 

göz önünde tutmalıdır. Buna karşılık Sefer Kuvvetinin Kanal bölgesi sınırları içinde 

ve mesela Katya’da hazırlanacak tahkimli bir mevzide sürekli kalabilmesi istenir.  

Sefer kuvvetinin geriye çekilmesi yalnız zorunlu ve olağanüstü sebeplerle ve Ordu 

tarafından verilecek emirle olacaktır. İngilizlerin saldırısı halinde Sefer Kuvveti 

Komutanı bu mevzide kalmanın bir felakete sebep olacağına ve Ordudan sormaya 

imkânı yoksa Sefer Kuvvetini ancak geri çekebilir. Gerek demiryoluyla gerekse Çöl 

Menzil işleriyle Sefer Kuvvetinin Kanal bölgesinde kalışını sağlamak için her türlü 

çaba sarf edilmekle beraber, diğer taraftan da İngilizlere sonbahar ve kış aylarında 

asıl Türk kuvvetlerinin taşınmasına başlanacağı izlenimi verilmeye çalışılacaktır1538. 

Emir, “makul, hakimane hayal ve hülyadan arî idi. Ordu komutanlığı Sefer 
                                                 
1536 Sanders, a.g.e., s.168. 
1537 Gücüyener, Sina Çölünde …, s.107. 
1538 … Sina-Filistin Cephesi …, s.362-363; Erden, Dünya, 13-14 Ekim 1955; Dirimtekin, a.g.e., 
s.44. 
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Komutanından imkânsız bir şey istemiyordu. Hedef mevcut kuvvet ve vasıta ile 

münasipti.”1539  

Cemal Paşa ise yukarıdaki yazışmaların aksine, teklifin Kress’ten geldiğini, 

birliklerinin uzun süredir beklemekten sıkıldığı bahanesiyle Romani’ye saldırmak 

istediğini, kendisinin de Filistin’i savunacak tek kuvvet olan Sefer kuvvetini 

tehlikeye atmamak şartıyla buna izin vereceğini söyleyerek olayı hayli hafife 

indirgemektedir1540.  

Sanders’e göre, Sefer Kuvveti’ne verilen emre göre, Sefer Kuvveti deniz 

ulaşımını uzun menzilli toplarla mümkün olduğu kadar taciz edebilecek kadar Kanal 

yakınına sokulacaktı. Bu emir anlaşılır gibi değildi. Çünkü top tehdidi ile Kanal ne 

kadar süre kapalı tutulabilirdi ve İngilizler bu kapalılığa ne kadar tahammül edecekti 

ve Türk-Alman birlikleri bunu ne kadar sürdürebilirdi? Bunlara verilecek cevaplar 

olumsuzdu. Verilen emir “parmaklarını ıslatmadan el yıkamaya benziyordu.”1541 

Sanders’in emir konusunda açıkça yanıldığını belirtmek gerekir. Kanalın topçu 

tehdidiyle uzun süre kapatılması stratejisi 1916 Baharına kadar olan dönemde söz 

konusuydu. Şimdi ise Romani’de güçlü bir şekilde yerleşen İngilizlerin bu 

mevzilerinden atılması stratejisi benimsenmişti. 

Sefer Kuvveti su ve ikmal bakımından elverişli olan kıyı yolunu izleyecekti. 

Birinci Kanal Seferinde Ana Kol bu yolu izlememişti. Çünkü bu yolun birçok 

kısımları denizden görüldüğü gibi savaş gemilerinin ateşine maruzdu. Kanala karşı 

ilerleyen birliklerin geri ile irtibatını kesebilirdi. Erden’e göre, hâlâ denizlere hâkim 

olan İngiliz donanmasına rağmen Sina’nın kuzey rotasının izlenmesi bu kez bir 

tehlike oluşturmuyordu. Ama geçen sürede çok şey değişmişti ki o da Çanakkale 

Zaferiydi. Düşmanın büyük ölçüde bir çıkarmaya girişeceği umulmuyordu ve 

Türkler Çanakkale’de İngiliz donanmasına alışmışlardı. Küçük girişimler daima 

mümkündü ama bunlara karşı da tedbir alınacaktı1542.  

Türk kaynakları ve Kress niçin 1 yıl boyunca Sina’nın Merkez rotası boyunca 

hazırlıklar yapıldıktan sonra İkinci Kanal Seferinde Sina’nın sahil rotası takip 

edildiğini yeterince açıklamamaktadır. Erden’in verdiği bilgi de yetersiz 
                                                 
1539 Erden, Dünya, 14 Ekim 1955. 
1540 Cemal Paşa, a.g.e., s.225.   
1541 Sanders, a.g.e., s.168. 
1542 Erden, Dünya, 14 Ekim 1955. 
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görülmektedir. Kanaatimizce asıl sorun İkinci Habra’daki su kaynaklarının 

İngilizlerce tahrip edilmesi ve bu güzergâhın önemli bir kuvvetin geçmesine imkân 

bırakmaması yüzündendi. Diğer yandan İngilizlerin Romani’ye kadar güçlü bir 

şekilde yerleşmeleri, artık Kanala zarar vermek yerine, Romani’deki İngilizleri önce 

etkisiz kılmak ve sonra Kanala zarar vermek düşüncesi etkili olmalıdır. Romani 

etkisiz kılınmadığı takdirde Filistin de tehlike altında olacaktı. Filistin’e doğru 

ilerleyen düşman tehdidi bertaraf edilmeden daha ileri harekât anlamsız olmalıdır. 

Romani’de bir Türk subayının ele geçen günlüğünde, Cemal Paşanın 1 

Temmuz’da Birüssebi’den hareket eden Sefer Kuvvetine şu teşvik edici hitabı yer 

alıyordu: “Cesur askerler, çöle gidiyorsunuz. Sizden sabır ve metanet istiyorum. 

Elleriniz yukarda zafer içinde döneceksiniz veya bedenlerinizi çölde bırakacaksınız. 

Çölde her şey kötüdür. Açlık, çıplaklık, kir ve her türlü yoksunluk. Bu yüzden sizden 

cesaret ve metanet istiyorum.”1543  

28 Haziran tarihli emir üzerine Sefer Komutanı Kress 4 Temmuz’dan itibaren 

birliklerini el-Ariş’e göndermeye başlamış ve kendisi de 13 Temmuz’da buraya 

gelmişti. Sefer kuvvetinin bütün birlikleri 14 Temmuz akşamına kadar burada 

toplanmıştı. 

El-Ariş’te toplanan kuvvetler şu birliklerden oluşuyordu: Birinci Sefer 

Kuvveti ve 3. Tümen Karargahları, 31., 32., 39. Piyade Alayları ve 32. Alayın 

Makineli Tüfek Bölüğü, 3. Tümen Dağ Topçu Taburu (4 çabuk ateşli batarya), 

Hecinsüvar Bölüğü, İstihkam Bölüğü ve Sıhhiye Bölüğü, Avusturya-Macaristan Dağ 

Obüs Taburu (altışar toplu 2 batarya), 210 mm.lik 1. ve 2. Ağır Havan Bataryaları 

(bunlar el-Ariş’te bırakıldı) 2 uçaksavar top takımı (ikişer toplu), 100 mm.lik uzun 

top bataryası, 150 mm.lik Obüs bataryası, Ağır Makineli Tüfek Taburu (8 bölüklü), 

1. ve 2. Hafif Piyade Havan (bomba) Müfrezeleri, Lağımcı Müfrezesi (mayıncı), 

Ordu telgraf müfrezesi, hafif telsiz müfrezesi, muhabere müfrezesi (telefon), Kuyucu 

müfrezesi, 1., 2. ve 3. Ekmekçi müfrezeleri, 1-6. Seyyar hastaneler, hastane nakliye 

kolları (kakule) 1-6. Malzeme Kolları, uçak müfrezesi (300. Bölük)1544.  

                                                 
1543 Idriess, a.g.e., p.145; Wilson-Wetherell, a.g.e., p.82. 
1544 … Sina-Filistin Cephesi …, s.364-365;  Erden, Dünya, 13 Ekim 1955. 
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10.000’ni savaşçı olan bu kuvvetin en büyük eksikliği seri kıtaların 

bulunmaması idi. Kuvvetin sadece 1 süvari bölüğü vardı1545.  

Bu toplanma yapıldığı zaman Akıncı Alayı ve Gönüllü Bedevi hecinsüvar 

bölüğü Birülmezar’a sürülerek harekât yönünde bir güvenlik perdesi kurulmuştu. 

Bundan başka Sefer Komutanı, harekât için kıtaların uymaları gereken iaşe, giyecek 

ve donatım, sıhhiye ve veteriner işleri ile düşman uçaklarının yürüyüş kolları ve 

ordugâhlar üzerindeki uçuşları sırasında davranışlarını ve haber alma işlerini 

düzenleyen ayrıntılı bir talimat vermişti1546.  

14 Temmuz 1916 akşamına kadar yapılan keşif ve haber alma sonuçlarına 

göre, Kantara’dan Romani’ye kadar karayolları yapılmış ve demiryolu ağı 

döşenmişti. Romani’nin kuzeyindeki Bardavil gölünün kıyısında bulunan 

Muhammediye mevzii doğu ve güney doğuya karşı iyice tahkim edilmişti. Romani 

mevzii ise doğusunda birçok direnek noktaları ile kilit durumunda bulunan 

Katibgannit (Wellington Sırtı) büyük direnek noktasından oluşuyordu. Bunun sol 

kanadında (kuzey) top mevzileri de vardı. Gerek Romani gerekse Muhammediye 

mevzilerinde 16’sı ilerde 2’si sol kanat derinliğinde olmak üzere 18 direnek noktası 

yapılmıştı ve hepsi de tel örgülerle kuşatılmıştı. Düveydar’da da pekiştirilmiş bir 

mevzi bulunuyordu.  

Kanaldaki asıl mevzilerin Kanala uzaklığı Kantara doğusunda 10, İsmailiye 

doğusunda 20 km. arasında değişiyordu. Savunma birleşik bir hat halinde değil 

aksine birtakım tahkimat gruplarından oluşuyordu. Tel örgü engelleri hemen hemen 

her yerde bol miktarda yapılmıştı. Buna uygun olarak kuvvetler de büyüklü küçüklü 

gruplar halinde bu tahkimatlara dağıtılmıştı. Tahkimli bölgelere çabuk takviye için 

birçok yollar yapılmıştı. Tüm Kanal boyunca beş yerde kuvvetli tahkimat vardı. 

Birincisi, Kantara doğusunda, İkincisi Balah kuzey-doğu mevzi, Üçüncüsü, Balah 

güney-doğu mevzii, Dördüncüsü İsmailiye kuzeydoğu mevzii ve Beşincisi İsmailiye 

ve Serapyum’un doğusunda Büyük Acı Göl mevzii idi. İlkine hem kara hem de 

demiryolu ile bağlantı sağlanmış, diğerlerinde sadece karayolu bağlantısı vardı.  

Hepsi siperler ve tel örgülere sahipti.  

                                                 
1545 Dirimtekin, a.g.e., s.44. 
1546 … Sina-Filistin Cephesi …, s.365. Ama eserde bu ayrıntılı talimata yer verilmemiştir. 
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Mısır’daki İngiliz kuvveti 250.000 kişi sanılıyordu. Bu kuvvetin 2/3’ünden 

fazlası eğitim kamplarında idi. Kanal savunma kuvveti en iyi 50–60.000 arasında 

tahmin ediliyordu. Kanalda ve Kanal batısında yerleşmiş birçok İngiliz birliği vardı. 

Bunun yanında Mısır sınırının batısında Senusilere karşı da bazı İngiliz kuvvetleri 

bulunuyordu1547.  

Mısır’daki İngiliz kuvveti hakkında Sefer Kuvvetinin hareketinden önce IV. 

Ordu Karargâhında tahmini bilgiler şunlardı: Mısır’dan Fransa’ya önemli kuvvetler 

gönderilmiştir ve gönderilmektedir. Mısır’da 11. ve 42. Tümenler, Birinci ve İkinci 

hat Teritoriala1548 mensup toplam 20.000 kişi tahmin olunan münferit taburlar, 1-2 

Tümen tahmin olunan Hint askerleri, 2–3 Avustralya atlı piyade Tümeni, 12 süvari 

tugayı ile 4 münferit süvari alay ki yaklaşık 30.000 atlı, Kraliyet donanma tümeni, 

toplam olarak 150–200.000 kişi bulunduğu tahmin edilmektedir1549.  

Romani ve Muhammediye bölgelerinin ANZAK Süvari Tümeni ve biraz da 

piyadeler tarafından tutulduğu sanılıyordu. Mısır’daki İngiliz askerlerinin maddî ve 

manevî güçleriyle disiplinin iyi olmadığı bunların büyük savaşlara henüz elverişli 

olmadığı söyleniyordu. Bazı İngiliz kıtalarında isyan çıktığı haber alınmıştı. Gerekli 

takviyeleri alma fırsatı verilmeden İngilizlerin ciddi bir saldırı karşısında hemen 

teslim olacakları sanılıyordu. Bu konuda Nisan’daki Katya baskını bir örnek olarak 

görülüyordu. Mayıs ayı sonunda Yüzbaşı Sırrı komutasındaki Türk Hecinsüvar 

Bölüğü bir düşman süvari alayına 4,5 saat saldırarak bu alayı geri çekilmek zorunda 

bırakmıştı1550. Bu nedenle İngilizler daha çok tahkimata dayanıyor ve savaşı tahkimli 

mevzilerde kabul ederek ancak direnebiliyordu. Akdeniz kıyısındaki İngiliz 

mevzilerinin donanma tarafından destekleneceği kabul ediliyordu. Ancak gemilerden 

atılacak mermiler çöl kumlarında etkisini kaybedecekti1551.   

İkmal işi şöyle yapılacaktı: Rayak’tan Hafir’e kadar demiryolu ile Hafir’den 

40 km. ilerideki Magdaba’ya kadar dekovil ile Magdaba’dan el-Ariş’e ve el-Arişten 

sonra deve kolları ile. Magdabe’den sonra ikmal işleri için çeşitli deve taburları ve 

yüzlerce deve kolu teşkil edilmişti ki bunların deve mevcudu 25.000 idi. Çöl Menzil 
                                                 
1547 … Sina-Filistin Cephesi …, s.365-367. 
1548 Redif yani ihtiyat demektir. Ali Rıza, a.g.e., s.6. 
1549 Erden, Dünya, 13 Ekim 1955. 
1550 İngiliz kaynakları böyle büyük bir olaydan bahsetmediği gibi Türk resmî yayını dışında buna dair 
bir bilgiye de rastlamadık. 
1551 … Sina-Filistin Cephesi …, s.367-368. 
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Müfettişliğinin 28 Mayıs 1916 tarihli kuvvet çizelgesinde deve sayısı 31.246 olup 

bunun 6.000’ni Sefer Kuvveti nezdinde, kalanı Çöl Menzil Müfettişliği emrindeydi. 

Cesur Beyrut ve Yafa kayıkçıları düşman savaş gemilerinin sıkı gözetlemeleri ve 

rastladıkları mavnaları batırmalarına rağmen el-Ariş’e kadar nakliyat yaparak erzak 

taşımışlardı1552.  

4.3.1. Sefer Kuvvetinin İleri Yürüyüşü ve İlk Hedefine Varışı 
İleri yürüyüş çizgisinde Yüzbaşı Doktor Range 3 takımlı bir kuyu inşaat 

bölüğü ve bir de yedek kol oluşturmuştu. Bu 3 takımdan her biri develer üzerinde 

belirli sayıda kuyuların inşasına yarayacak alet ve edevatı, keresteleri, tulumba 

malzemesini ve ağaçtan yalakları taşıyordu. Diğer kolda da birçok yedek kuyu inşaat 

malzemesi taşınıyordu. İleri yürüyüşte bu bölük öncüye dahil edilecek ve öncü yeni 

bir mıntıkayı ele geçirir geçirmez bölük burada mümkün olduğu kadar çok sayıda 

kuyu açacaktı. Büyük kuyular yerine çeşitli küçük Bedevi kuyularının yapımına 

karar verilmesi sadece fenni sebeplerden değil aynı zamanda su bölgelerinde 

kaçınılması mümkün olmayan insan ve hayvan toplanmalarını önlemek içindi. İleri 

yürüyüş başlayıncaya kadar kuyu inşaat bölüğü bu gibi Bedevi kuyularından yaklaşık 

300 tane yapılmıştı1553.  

İlk hedef Birülabd-Biribayud hattı; ikinci hedefi Ugratina olarak belirlenmişti. 

Belirlenen hedeflere varmada su sağlanmasındaki zorluklar nedeniyle Sefer Kuvveti 

3 kademe halinde ve kolları da kendi içinde kademelere ayrılarak el-Ariş’ten şu 

şekilde ilerleyecekti: Albay İbrahim Bey komutasındaki Öncü kuvvetin birinci 

kademesi 31. Alay Komutanıyla 15 Temmuz’da, ikinci kademesi 31. Alay 3. Tabur 

Komutanıyla 16 Temmuz’da hareket edecekti. Birinci yürüyüş günü için erzak el-

Ariş ambarından, sonraki günler için Birülmezar ve Birülabd ambarlarından 

alınacaktı. Asıl kuvvet olan 3. Tümenin birinci kademesi Avusturyalı Binbaşı Marno 

komutasında 17 Temmuz’da, ikinci kademe 32. Piyade Alay Komutanıyla 16 

Temmuz’da, üçüncü kademe 39. Piyade Alay Komutanıyla 21 Temmuz’da, 

dördüncü kademe İstihkâm Depo Bölük Komutanıyla 22 Temmuz’da, beşinci 

kademe İhtiyat Alay komutasında 23 Temmuz’da, altıncı kademe 39. Alay 4. Tabur 

                                                 
1552 Erden, Dünya, 14 Ekim 1955. 
1553 Kressenstein, a.g.e., s.113-114; Erden, Dünya, 14 Ekim 1955. 
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Komutanıyla 25 Temmuz’da hareket edecekti1554. 17 Temmuz öğle vakti el-Ariş’e 

keşfe çıkan İngiliz uçaklarına karşı bölgeye henüz ulaşmış olan uçaksavar bataryaları 

ile karşılık verilmişti1555.  

Sefer Kuvvetinin mevcudu hakkında farklı rakamlar verilmektedir. 

Kress’e göre, Sefer Kuvvetinin iaşe kuvveti 16.000 insan, 5.000 deve ve 

1.750 beygir idi1556. Erden, Birinci Sefer Kuvvetini (Menzil teşkilleri hariç olmak 

üzere) 11.897 insan, 3.293 muharebe hattında tüfek, 56 makineli tüfek ve 30 top 

olarak verirken1557, Cemal Paşa 10.000 savaşçı olarak verir1558. Larcher’e göre, Sefer 

Kuvvetinde toplam 153 Alman subayı ve 2.500 Alman er dâhil toplam kuvvet 

yaklaşık 20.000 iaşe mevcudu, 10.000 muharipti1559.  

Romani’de fiilen savaşa katılan İngiliz kuvveti ANZAK Atlı Piyade Tümeni 

ile 52. Piyade Tümenidir ki en az 15.000 tüfek olarak kabul edilmesi gerekir1560. 

Moore, Romani’de savaşa katılan İngiliz kuvvetlerinin 20.000’den fazla olmadığını 

iddia eder1561.  

Alman piyade havan bölükleri ve Alman telefon müfrezeleri tam zamanında 

gelmediklerinden sefere katılamamıştı. Bunlardan özellikle telefon müfrezesinin 

gelmemesi kendisini fena halde hissettirmişti. Çünkü eldeki tek Türk muhabere 

bölüğünün er ve malzemesi ihtiyaçlara cevap veremiyordu. 21 cm.lik havan toplarını 

derin kumlardan geçirmek imkânsız olduğu anlaşılmıştı. Bunları düşmanın her 

ihtimale karşı yapacağı bir çıkarma hareketini önlemek üzere el-Ariş’te geride 

bırakılmıştır ki, buraya Sefer Kuvvetinin hareketinden sonra Ordu Komutanı 

tarafından 27. Tümenin 81. Alayı –komutanı Vasıf Beydi (Kara Vasıf Bey)- ile bir 

sahra topçu taburu gönderildi1562.  

Sefer Kuvveti 3 kola ayrılmıştı. Sağ Kol 3. Tümen Komutanı Albay Refet 

komutasında 31 Piyade Alayı, 601. ve 604. Makineli Tüfek Bölükleri, bir dağ 

                                                 
1554 … Sina-Filistin Cephesi …, s.368-370. Verilen 16 Temmuz tarihinde bir yanlışlık olmalıdır ve 
18-20 Temmuz arasında bir tarihte olmalıdır. 
1555 Kressenstein, a.g.e., s.114. 
1556 Kressenstein, a.g.e., s.115. 
1557 Erden, … 4. Ordu Mücmel Tarihçesi, s.17. 
1558 Cemal Paşa, a.g.e., s.225.  
1559 Larcher, a.g.e., p.262; Larşer, Büyük Harbde Türk Harbi, s.165. 
1560 Erden, … 4. Ordu Mücmel Tarihçesi, s.17. 
1561 Moore, a.g.e., p.12. 
1562 Kressenstein, a.g.e., s.115-116; Erden, Dünya, 14 Ekim 1955.   



 436

bataryası, 100 mm.lik uzun menzilli top bataryası, 150. mm.lik obüs bataryası ve bir 

istihkâm bölüğü; Merkez Kol Albay İbrahim Komutasında, 32. Piyade Alayı, 602. ve 

605. Makineli Tüfek bölükleri, bir dağ bataryası, Avusturya Macaristan Dağ Obüs 

Taburu ve istihkâm bölüğü; Sol Kol 39. Alay 1. Tabur Komutanı Binbaşı Kamil1563 

komutasındaki 39. Piyade Alayı, 603. ve 606. Makineli Tüfek Bölükleri, bir dağ 

bataryası ve istihkâm bölüğünden oluşuyordu. Sağ Kol Birülabd’den kıyı rotasından 

Ugratina’ya yürüyecek ve karargâhını Hodelnega’da kuracaktı. Merkez Kol 

Birülabd’den yürüyerek karargâhını HodelMasya’da kuracaktı. Sol Kol da 

Biribayud’dan Magaybra’ya yürüyecek ve orada karargâh kuracaktı.  Bir hecinsüvar 

akıncı alayı da Binbaşı Bischof komutasında Magara dağlarından geçerek 

İsmailiye’ye karşı bir gösteriş saldırısı yapacaktı. Alay bunun için Sina’nın Merkez 

rotasından İsmailiye yönünde yola çıkmıştı1564. Yürüyüşler her zamanki gibi gece 

yapılıyordu. Bu da gündüzün sıcağından ve İngiliz uçaklarının keşfinden koruyordu. 

Güralp, kendilerinden önce Yavuz Sultan Selim’in Sina’nın kuzey rotası boyunca 

Mısır’ı fethe giderken içinde bulunduğu durum ile 400 yıl sonra kendilerinin içinde 

bulunduğu durumu kıyasladıktan sonra şu tespiti yapıyordu: “Biz ise kaplumbağa 

yürüyüşüyle ve bir Alman Sergüzeştçisinin peşinde arı kovanını karıştırmaya giden 

çocukların çekingenliği ile hareket ediyorduk.”1565  

Sefer Kuvvetinin lojistik desteği konusuna gelince; Birülabd menzil noktası 

sürekli olarak geriden stoklanmaya devam edilecek, birlikler yiyecek, yem ve su 

ihtiyaçlarını doğrudan kendi araçları ile alacaklardı. Ancak her kıta insan başına 4, 

hayvan başına 2 günlük yiyeceği kesinlikle yanlarında bulunduracaktı. Toplanma 

bölgesi olan Ugratina-Hodelmasya-Magaybra hattında ise en önemli mesele su idi. 

Kuyucu Bölüğü komutanı Yüzbaşı Range’nin tavsiyelerine göre yeni kuyular 

açılarak suyun azalmasına veya su sıkıntısının oluşmasına karşı tedbirler alınacaktı. 

Birliklere su bölgeleri de verilmişti. Aynı zamanda Birülabd’den itibaren bütün 

vahalardaki Bedevi kuyularından başka hurmalıklardan 50–100 m. mesafede huni 

biçiminde yeni kuyular kazılacak ve bunlara tulumba konularak hayvan sulamak 
                                                 
1563 Sefer yürüyüşünden hemen önce 39. Alay Komutanı Yarbay Nureddin Bey geride menzil 
komutanlığına atanmıştı. Yerine 23. Tümenden Binbaşı Kamil atanmıştı. Gücüyener, Sina Çölünde 
…, s.108. Şerif Güralp ise Nureddin Beyin hastalanıp Cebeli Lübnan’a gittiğini yazar. Güralp, 
a.g.e.,s.89.  
1564 … Sina-Filistin Cephesi …, s.371-372, Kressenstein, a.g.e., s.116; Güralp, a.g.e., s.91. 
1565 Güralp, a.g.e., s.94. 
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üzere yalaklar da yapılacaktı. Birülabd’den ikinci hedefe ilerlerken birlikler bütün 

mataralarını, yanlarındaki su kaplarını ve fıçılarını tümüyle dolduracaktı. 

Cephane Sağ ve Sol Kolların mevzilerine savaş ağırlıklarından 90.000 piyade 

mermisi sevk edilerek depolanacak ve savaş ağırlıkları derhal Birülabd’deki cephane 

deposundan sağlanacaktı. Bundan başka birliklerin cephane tasarrufuna son derece 

dikkat etmeleri özellikle emredilmişti. Diğer teşkillere gelince, hamal bölüğü, bir 

piyade, bir makineli tüfek cephane kolu, bir dağ obüs cephane kolu, Birülabd’de 

Sefer Kuvvetinin seyyar cephane ihtiyatını teşkil edecekti. Bundan başka 213. 

Seyyar hastanenin yarısı, istihkâm depo bölüğü ve 2. seyyar hastane de Birülabd’de 

kalacaktı. 5. Seyyar Hastane ve 212. Seyyar Hastanenin yarısı ile yarım sıhhiye 

bölüğü, 1. kakule kolu, Sağ Kol için Hodennaga’ya 212. Seyyar hastanenin diğer 

yarısı ile 3. Seyyar Hastane Merkez kolu için Hodelhilal’e ve Hodelbaheyra’ya, 

yarım sıhhiye bölüğü ve 6. Seyyar Hastane Sol Kol için Magaybra’ya ileri sürülecek 

ve 2. kakule kolu şimdilik Ebu Afin’de kalacaktı1566.  

Her askerin taşıdığı yük, bir silah, 200 mermi, bir kaput, hurma ve 

peksimetten ibaret 5 günlük yiyeceği ile bir matara suydu. Öncü keşif kolları birinci 

gece Birülmezar’a vardığında gündüz İngiliz uçakları bombalar atmıştı. Ama en ufak 

bir zarar verememişti. İkinci gece yürüyüşü sonunda Birülabd’e gelinmiş ve gündüz 

İngiliz uçakları yine etkisi olmayan bombalar atmıştı. Üçüncü gece Katya 

hurmalıklarına girilmişti. Burada bir telefon makinesi, ağızları açılmış ama henüz 

yenmemiş konserve kutularından bir İngiliz keşif kolunun henüz kaçtığı 

anlaşılıyordu. Buradan ileri sürülen keşif kolları ile İngiliz keşif kolları arasında ufak 

tefek çatışmalar yaşanıyordu1567.  

Türk öncüleri İngilizlerin ileri kollarıyla kısa bir muharebeden sonra 19 

Temmuz’da Ugratina-Magaybra hattını eline geçirmişti. İzleyen günlerde Türk ve 

İngiliz ileri kolları arasında her gün küçük çarpışmalar oluyordu. Bu arada Alman 

Topçu Teğmen Anders verilen şiddetli emirlere rağmen bir Bedevi kuyusundan 

kaynatılmamış su içmiş ve birkaç saat sonra koleradan ölmüştü1568.  

                                                 
1566 … Sina-Filistin Cephesi …, s.372-373. 
1567 Gücüyener, Sina Çölünde …, s.109-112. 
1568 Kressenstein, a.g.e., s.116 



 438

21 Temmuz’da piyadenin büyük kısmı tamamen plan gereği Birülabd-

Biribayud hattına ulaşmıştı. Ağır topçunun ilerlemesi büyük zorluklarla 

karşılaşıyordu. Develer bataryalara gereken kalın kalasları taşıyordu ve bunlar yokuş 

yukarı yerlerde kumların üzerine uzatılıyordu. Tek bir kum tepesinin yokuşunu 

aşabilmek için çoğunlukla birkaç saat gerekiyordu. Toplar 12 manda tarafından 

çekiliyordu. Geçilmesi zor olan yerlerde 20 manda gerekiyordu. Fakat sonuçta yine 

insan kuvvetine ihtiyaç duyuluyor ve topçu erleriyle, yardım için topçulara ayrılmış 

piyadeler topları bu zor yerlerden geçirmeye yardım ediyordu. Bu nakliyat esnasında 

gerek subayların gerekse erlerin sıkıntılı gecelerde, en sıcak yaz günlerinin müthiş 

sıcağı altında ve sınırlı miktardaki suya rağmen gördükleri iş ve çektikleri sıkıntılar 

her türlü övgünün üstündeydi. Yine de ağır topçu 4 günlük bir gecikmeden sonra 

Birülabd’e ulaşabilmişti1569.  

24 Temmuz 1916’dan itibaren Birinci Sefer Kuvveti hedeflerinde belirlenen 

hatlara yerleşerek tahkimata başlamıştı. 23 Temmuz’da ileri sürülen keşif birlikleri 

İngilizlerle temasa geçmişti. 24 Temmuz’da İngiliz topçusu öğleden sonra saat 16.00 

sıralarında Ugratina mevzilerine ateş açmıştı. Ayrıca Ugratina’nın kuzeyinde Türk 

hecinsüvariyle güçlü İngiliz keşif kolları arasında öğleden önce saat 08.00’de 

başlayan ve 1 saat süren çarpışmada İngilizler önemli kayıplar vermiş, Um Ukba’nın 

İngilizlerin elinde olduğu ve topçularının da Um Ukba ile Hodeburoda arasında 

bulunduğu tespit edilmişti. 25 Temmuz günü İngilizler çok hareketli bir keşif 

faaliyeti göstermiş Hoderraşafat-Hodebudarem hattında birçok İngiliz gözetleme 

postaları bulunduğu anlaşılmıştı. Bunun üzerine Kress 27/28 Temmuz gecesi 

Hoderraşafat-Hodgirgafe hattını baskınla işgale karar verdi1570.  

Kress, İngilizlerin kuvvetli cephesine karşı yapılacak bir saldırıdan kesin 

sonuç alamayacağını takdir ederek İngiliz mevziinin kuzey kısmını, güçlü topçu ve 

zayıf piyade ile oyalayarak, geri kalan kuvvetlerini İngilizlerin güney kanadına ve 

gerisine sürmek ve kendi Sol kanadı ile gerisinin, Düveydar yönünden gelebilecek 

sürprizlere karşı, güvenliği sağlamak içinde ihtiyatlarını Sol kanadında 

kademelendirmek suretiyle tertibat almaya karar vermişti. Bu amaçla 27/28 

baskınına karar vermişti ve baskın sonuçta istenilen mevzilerin ele geçirilmesiyle 

                                                 
1569 Kressenstein, a.g.e., s.116-117; Güralp, a.g.e., s.95. 
1570 … Sina-Filistin Cephesi …, s.373. 
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sonuçlandı. Ayrıca Sağ Kolun emniyet kıtaları da Um Ukba’yı ele geçirmeyi 

başarmıştı1571.  

29 Temmuz’da başlanan hazırlıklar ile 2/3 Ağustos’a kadar er-Rabah-Katya-

Hamisah-Biributayla hattı kolayca ele geçirilmiş ve tahkimata başlanmıştı. Bu hat 

üzerinde Birinci Grup 31. Piyade Alayı, İkinci Grup 32. Piyade Alayı, Üçüncü Grup 

39. Piyade Alayı ve Dördüncü Grup İhtiyat Piyade alayı olmak üzere 4 saldırı grubu 

kurulmuştu. Bu gruplandırma yapıldıktan sonra Kress, 30 Temmuz 18.00’de “çok 

gizlidir, ateş hattına götürülemez” uyarısıyla hem İngilizlerin durumu hem de kendi 

saldırı planını açıklamıştı. İngilizlerin kuvveti ve konumu hakkında alınan bilgilere 

göre; Muhammediye-Romani-Birietmale’de düşman ordugâhlarının bulunduğu ve 

bunların yalnız ANZAK süvarisiyle bir kısım topçu ve makineli tüfekten ibaret 

olduğu sanılmaktaydı. Düşmanın tahkimatı adı geçen ordugâhların doğusunda basit 

avcı siperleriyle tel örgülü zayıf direnek noktalarından oluşan tahkimat hattının 

güney kanadı, Katipgannit’tin güneybatı ucundaydı. Düveydar mevzii düşman 

tarafından işgal edilmişti1572. Alman denizaltıları Port Said ile el-Ariş arasındaki 

kıyıyı gözetlemekteydi. Görevlendirilen keşif kolları Kantara’dan Romani’ye uzanan 

demiryolunu çeşitli yerlerinden tahrip etmeye çalışacaktı.  

Saldırı planına göre; Sefer Kuvveti 4 Ağustos 1916’da Muhammediye-

Romani-Katipgannit mevziindeki İngiliz kuvvetlerini Sağ (güney) kanadından 

kuşatarak yok etmek veya esir almak amacıyla saldıracaktı. Uçak müfrezesi, 4 

Ağustos günü şafakla beraber Muhammediye-Romani-Birietmale’deki düşman 

ordugâhlarına bomba ve makineli tüfeklerle saldırarak karışıklık ve şaşkınlık 

yaratacak ve saldırıdan sonra da hedef göstermede ağır topçunun ateşine yardım 

edecekti. Uçak müfrezesi savaş alanında görülecek düşman uçaklarına da saldıracağı 

gibi, bir uçağı ile de öğleye kadar İngilizlerin Port Said ve Kantara’dan takviye 

getirip getirmediğini keşfe çalışacaktı. Bu keşiflere aralıksız öğleden sonra ve akşam 

da devam edilecekti.  

Saldırı gruplarının görevleri şöyle belirlenmişti:   

                                                 
1571 … Sina-Filistin Cephesi …, s.374; Kressenstein, a.g.e., s.118. 
1572 Büyük bir ihtimalle Sefer Kuvvetinin moralinin bozulmaması için Birinci Kanal Seferinde olduğu 
gibi İngiliz kuvvetlerinin sayısı hakkında bilgi verilmemişti. 
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Birinci Grup 3 Ağustos akşamı saat 21.00’e kadar karanlıktan yararlanarak 

topçunun yayılması için gerekli olan araziyi ele geçirecek ve vardığı hattı tahkim 

ederek topçunun mevzilenmesini sağlayacaktı. 4 Ağustos sabahı saat 04.00’de 

Biriebuhamra işgal edilerek, burada kuvvetli bir sağ kanat dayanak noktası meydana 

getirilecekti. Yine aynı saatte piyade geniş bir cephe ile ve Sol Kanat Katipgannit’in 

güney direnek noktasına yönelmek üzere Romani-Katipgannit çizgisine ilerleyecekti. 

Uçakların ve ağır topçu ateşinin düşman üzerindeki etkisinden faydalanarak ateş 

etmeksizin düşmana en yakın mesafeye kadar sokulmaya çalışılacaktı. Uçak saldırısı 

biter bitmez topçu kendisine verilen hedeflere ateşe başlayacaktı. Dağ obüs 

taburunun bütün bataryalarının ateşi ilk önce Katipgannit’teki tahkimat, 150 mm.lik 

obüs bataryasının ateşi Romani’nin güney doğusundaki tahkimata yöneltilecek, 100 

mm.lik batarya da İngiliz ordugâhını ateş altına alacaktı. Topçu ateşinin başlaması, 3. 

Tümen Topçu Komutanı Marno’nun emriyle olacaktı. 

İkinci Grup, 3 Ağustos akşamı saat 19.00’da hareket edecek ve 

Hodebuadi’ye yürüyecek, burada 4 Ağustos saat 03.30’a kadar dinlenerek saat 

04.00’de tamamen kuzey yönünde Birietmale-Birülarais ve batısı hattına saldırı için 

ilerleyecekti.  

Üçüncü Grup, 3 Ağustos saat 19.00’da Hodesseyfaniye üzerine ilerleyecek 

ve 4 Ağustos saat 04.00’e kadar burada dinlendikten sonra Sefer Kuvveti emrine 

göre hareket edecekti. 4 Ağustos saat 03.00’de Birülarais üzerinden Muhammediye 

yönünde keşif kolları gönderilerek İngilizlerin takviye kıtalarının güney yönünde 

ilerleyip ilerlemediklerini ve demiryolundan takviye kuvvetleri getirip getirmedikleri 

keşfedilecekti.  

Her 3 grup 3/4 Ağustos gecesi yapacakları yürüyüşü sırasında ileriye zayıf 

kollar gönderecek ve bunlar rastlayacakları düşman devriyelerini süngü hücumu ile 

etkisiz kılacaktı. Piyadeye el bombaları verilecek ve yanlarına tel örgü makasları ile 

donatılmış istihkâm keşif kolları katılacaktı. 

Saldırıda başarı sağlamak için birliklerin istenen saatlerde düşmana 

sezdirmeden hedeflerine varmaları ve düşmanla uzun süreli bir savaşa hazır 

olmalıydılar. Aksi takdirde düşman takviye birlikler getirmek için zaman kazanırdı. 

Türk birlikleri ne kadar çabuk ilerlerse kayıpları az ve başarısı büyük olacaktı.   
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Dördüncü Grup, 2 Ağustos akşamı saat 21.00’de hareket ederek Katya-

Birimemluk-Birelmurale üzerinden Bireburamla’ya ilerleyecek ve burada cephesi 

Birennus yönüne dönük olarak kalacaktı. Grubun görevi, saldıran birliklerin sol 

kanat ve gerisini Düveydar yönünden gelecek tehlikelere karşı korumaktı. Uçaksavar 

Takımları, şimdilik mevzilerinde kalacaklar ve düşman uçaklarına ateş 

edeceklerdi1573.  

Kress’in yukarıda adı geçen saldırı emrine ek olarak 2 Ağustos’ta verdiği 

emirler saldırı emrini tamamlayan veya açıklayan maddeleri de içeriyorsa da daha 

çok başarı sağlandıktan sonraki durum ile ilgiliydi. Buna göre, saldırı 4 Ağustos 

günü şafak vakti yapılacaktı. 2/3 Ağustos’ta bütün birlikler büyük kısımlarıyla er-

Rabah-Katya-Hamisah-Biributayla hattına ilerleyecek ve bu hatta saldırıya 

hazırlanacaktı.  

Birinci grup tarafından Ebuhamra’da kuvvetli bir dayanak noktası ve cephesi 

kuzeye dönük olmak üzere kurularak düşmanın karşı saldırısı halinde sağ kanadın ve 

topçunun güvenliği sağlanacaktı.  

İkinci grup İngilizlerin Katipgannit’de oluşturduğu direnek noktalarına 

yandan ve geriden, Romani’nin doğusunda oluşturduğu direnek noktalarına geriden 

saldıracaktı. Bu yönden yapılacak saldırıda Grup Komutanı mümkün olduğu kadar 

uzun süre elinde kuvvetli ihtiyat bulundurması tavsiye ediliyordu.   

Üçüncü grup komutanı kuzey yönünden sürekli arazi kazanmaya çalışacaktı.  

Kuzey yönünde ilerlemek için önce hücum edilen direnek noktalarının 

düşmesi beklenmeyecekti.  

Grup kıtaları kuzey yönünde ne kadar çok ileri ilerlerse başarı o kadar çok 

olacaktı. 

Romani ve Birietmale’ye karşı yapılan saldırıda başarı sağlandığı takdirde 

önemli olan nokta hızlı bir şekilde Muhammediye’yi işgal etmekti.  

Romani ve Muhammediye saldırısı sona erdikten sonra, İngilizlerin her 

ihtimale karşı özellikle batıdan yapacağı karşı saldırıları def etmek için batıya doğru 

yeni bir cephe kurulacaktı.  

                                                 
1573 … Sina-Filistin Cephesi …, s.374-378. 
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Saldırıyla yorulan birlikleri tekrar ileriye sürmek ve bunlardan yeni görevler 

istemek için her subay elinden geleni yapmalıydı. Elde edilecek zafer kaybedilmek 

istenmiyorsa bu mutlaka yapılmalıydı.  

Romani bölgesindeki birliklerin komutası 3. Tümen Komutanına verilecekti. 

Kıyının gözetlenmesi ve İngilizlerin her ihtimale karşı yapacağı bir çıkarmayı 

önlemesi 3. Tümen Komutanının göreviydi. Tümen Komutanının elinde 6 tabur 

piyade 2 makineli tüfek bölüğü ve bir dağ bataryası ile ağır topçu bulunacaktı.  

Albay İbrahim’in emrinde bulunacak ihtiyat 3 tabur piyade 4 makineli tüfek 

bölüğü 1 dağ bataryasından ibaret olarak Katya’da toplanacak, Eburaml’daki grup bir 

tabur piyade ve Avusturya-Macaristan top bataryaları ile takviye olunacaktı.  

İrtibat ve muhabere hizmetleri muhabere bölükleri tarafından yapılacak ve 

Sefer Kuvveti Karargâhından gruplara birer irtibat subayı gönderilecekti. Telefon ve 

telgraf irtibat hatlarına karşı bütün birlikler gerekli özeni gösterecek ve telefon telgraf 

merkezlerine gereksiz müdahaleler yapılmayacaktı. Ayrıca küçük direkler üzerine 

asılmış hatların develer tarafından devrilmemesi için birlikler dikkatli olacaklardı.1574  

İhtiyat olarak General Lawrence’in elinde bulunan kuvvetin toplamı 

14.000’den fazla tüfek ve 36 toptan ibaret olduğu hesap ediliyordu1575.  

Kress, hayatında hiçbir zaman Romani Savaşı arifesindeki gibi zor ve ağır bir 

karar karşısında kalmadığını söyler. Geriden cephane ve erzak sevk ve ikmali temin 

edilmiş olsaydı mahzurlarına rağmen büyük ihtimalle bir mevzi işgal ve bunu takviye 

ederek İngilizler saldırıncaya kadar burada bekleyebileceğini, ama Ordu 

Komutanlığının bütün vaatlerine rağmen Hafir’e yeterli miktarda ne cephane ve ne 

de erzak geldiğini, 29 Temmuz’da zaten yetersiz olan ekmek istihkakını yarısına 

indirmeye mecbur olduğunu, su konusunda bir sıkıntı yoksa da cephane ve erzak 

nakliyatındaki aksaklıktan dolayı Katya civarında daha uzun süre kalmayı imkânsız 

gördüğünü, ayrıca gerek düşmanın atlı birlikler açısından üstün olması ve gerekse sol 

kanadın kuşatılması tehlikesinden dolayı savunmada kalmakla elde edilecek 

başarının bir saldırıya göre daha fazla olacağından çok şüpheli olduğunu, İngilizleri 

Kanalın batısına atmadan bir deneme yapmaksızın geri dönmenin kendi askerî 

düşünce ve duygularıyla örtüşmediğini, üstün düşman kuvvetlerinin uzun müddet 

                                                 
1574 … Sina-Filistin Cephesi …, s.379-380. 
1575 … Sina-Filistin Cephesi …, s.382; Kressenstein, a.g.e., s.117. 
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tutulabilmesinin ancak saldırı ile mümkün olacağını düşündüğünü ve sonuçta 4 

Ağustos’ta İngilizlere saldırmaya karar verdiğini anlatır. Bu kararı verdikten hemen 

sonra 3 Ağustos 1916 tarihinde Kurmay başkanı Binbaşı Kadri Bey, Kress’in önüne 

bir muhtıra koymuştu1576.  

Kadri Bey’e göre, İngilizler kuvvet olarak daha üstündü. Özellikle süvarileri 

açısından çok üstündü ve güçlü bir şekilde tahkim edilmiş bir mevzide 

bulunmaktaydı. Sefer Kuvvetinin esas görevi Mısır’da çok sayıda İngiliz kuvveti 

tutmak olduğunu ve bunun için en iyi çarenin şüphesiz İngilizlere saldırmak 

olduğunu, fakat İngilizler çok güçlü olduğu için saldırıda başarı ihtimalinin az 

olduğunu, Devletin diğer cephelerdeki nazik durumdan dolayı kendilerine takviye 

kuvvet gönderemeyeceğini, Ordu Komutanın da kendilerinin geriden ciddi bir 

şekilde takviye edilemeyeceğini ve kendisini tehlikeye atmaktan sakınmasını 

emrettiğini, bu yüzden Mısır’da kendilerinden 5–6 kat fazla bir kuvvetin 

bulunduğunu, bu durumda Katya’da savunmada kalmayı, İngilizleri saldırı ile tehdit 

etmeyi, ağır topçu ile düşmanın direnek noktalarını tahrip etmeyi ve eğer İngilizler 

saldırırsa kendi mevzilerini savunmayı teklif etmişti. Ayrıca Türk askerinin 

kendisinden 2-3 kat fazla düşmana uzun süre savunma savaşı vereceğini tarihin ispat 

ettiğini, böylece Katya’da savunmada kalmakla da istenenin sağlanacağını Türk 

askerinin sağlık durumunun çölde uzun bir süre kalmaya izin verecek kadar iyi 

olduğunu da eklemişti1577. Kress, Kadri Beyin tavrının kararını güçleştirdiğini, Kadri 

Beyin düşüncelerinde haklı olduğunu, ama yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı hiç 

olmazsa İngilizleri mevzilerini terk etmeye zorlamayı denemek mecburiyetinde 

olduğuna inandığını ifade edecektir1578. Kress, Romani savaşından sonra Orduya 

yazdığı telgrafta “düşmana ciddi bir tehlike karşısında bulunduğunu 

zannettirebilmek ancak saldırı ile mümkün olacağına kanaat hâsıl eylediğimden 

dolayı Romani’ye saldırdım” savunmasını yapacaktı1579.  

Bu süreçte sefer hakkında Türk kamuoyuna basın yoluyla sunulan resmî 

tebliğler şunlardı: 22 Temmuz’daki resmî tebliğe göre, ileri müfrezemiz Katya 

civarında rastladığı bir İngiliz süvari bölüğünü batıya sürmüştür. Bazı uçaklarımız 
                                                 
1576 Kressenstein, a.g.e., s.117-118. 
1577 Erden, Dünya, 22 Ekim 1955. 
1578 Kressenstein, a.g.e., s.118 
1579 Erden, Dünya, 22 Ekim 1955. 
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Süveyş’te İngiliz birliklerine, limanı ve petrol depolarını bombalayarak geri 

dönmüştür1580.  

23 Temmuz’daki resmî tebliğde, ileri müfrezelerimizin Katya’nın batısında 

rastladıkları bir İngiliz müfrezesini Romani yönüne sürdüğü, Süveyş kasabasının 

doğusunda ve Kanal yakınında müfrezelerimizle İngilizlerin 2 süvari bölüğü arasında 

2 yerde meydana gelen çarpışmada İngilizlerin bir miktar ölü bırakarak Kanala doğru 

kaçtığı ve müfrezelerimizce takip edildiği ifade edilmiştir1581.   

Her iki tebliğde Süveyş kasabasına karşı yapılan eylemlerden ve 

çatışmalardan bahsetmektedir. Hâlbuki Süveyş kasabasına hiçbir şekilde ne uçak ne 

de askerî birlik gönderilmişti. Yani Sina’nın güney rotası İkinci Kanal Seferinde 

mücadele alanı içinde olmamıştır. 

26 Temmuz tarihinde yayınlanan resmî tebliğde, Katya’nın batı ve güney 

batısında Kanala doğru sürülen keşif kollarımızın İngilizlerin süvari müfrezelerine 

kayıp verdirerek geri sürdüğü1582,  31 Temmuz tarihindeki tebliğde; müfrezelerimizin 

Katya civarında rastladıkları İngiliz keşif bölüklerini batıya sürdüğü, adım adım arazi 

kazanmakta devam ettiği ve önceki gün de çatışmanın birinde İngilizlerin 50 kadar 

ölü ve yaralı verdiği ve birkaç esir alındığı1583;  3 Ağustos tarihindeki tebliğde de 

Türk uçaklarının Muhammediye ve Romani’deki İngiliz mevzileriyle ordugâhlarına 

başarılı bomba ve makineli tüfek atışları yapıldığı bildirilmiştir1584.   

4.3.2. Türk İlerleyişi Karşısında İngilizlerin Hazırlıkları  
Londra ve İsmailiye uzun dönemde Osmanlı hedefinin hâlâ Mısır’a büyük bir 

saldırı olduğuna inanıyordu. İstihbarat raporlarında Sina’daki Türk askerinin 

hareketlerinin Arapları Kanal üzerine saldırının gerçekten yapılacağına ikna etmeyi 

amaçladığı belirtiliyordu. Murray da, saldırıların muhtemelen belirlenmiş bir blöf 

politikası olduğunu ve Mısır’da asker tutmayı amaçladığına inanıyordu. Hâlâ, 

muhtemelen bir “Katya sendromu”nu yansıtan istihbarat, Türk askerlerinin sayısını 

                                                 
1580 Tanin, 9 Temmuz 1332, No.2734. 
1581 Tanin, 10 Temmuz 1332, No.2735. 
1582 Tanin, 13 Temmuz 1332, No.2738. 
1583 Tanin, 18 Temmuz 1332, No.2743.  
1584 Tanin, 21 Temmuz 1332, No.2744. 
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tahmin etmenin imkânsız olduğunu, Birülabd ve Katya arasında büyük oranda hurma 

ağaçları yüzünden, taktiksel seviyede sürprizler ihtimali uyarısını yapıyordu1585.  

Temmuz’da İngilizler aktif devriyelere devam etti. 9 Temmuz’da Salmana’ya 

ulaşan keşif kolu burayı boş bulmuştu. En ileri Türk kampı Romani’nin 70 km. 

doğusundaki Birülmezar’daydı ve burada saldırı belirtileri göstermeyen 2.000 kadar 

asker olduğuna inanılıyordu. Sezon geçiyor ve beklenen Türk saldırısının artık kışa 

kadar ertelendiği görünüyordu1586.  

Her ne kadar el-Ariş’ten Kanala saldırı ve Osmanlı planları hakkında Haziran 

ortalarında ajanların söylentileri Mısır’a ulaştı ise de uçaklar, eksiklik ve işlevsizlik 

yüzünden 6 Temmuz’dan sonra Filistin ve Sina’nın doğusuna gönderilmedi. Ay 

boyunca Osmanlıların bölgedeki takviyeleri hakkında yarı güvenilir Bedevilerden 

doğru bilgiler alınmasına rağmen, bir uyarı olarak algılanmadı. Osmanlı-Alman 

gücünün yarısından fazlası yeni ileri hatlarında konuşlandığı zaman İngilizlerin bu 

davranışları 19 Temmuz’da değişti1587.  

19 Temmuz’da bir İngiliz uçağında gözlemci olarak bulunan Tuğgeneral 

E.W.C. Chaytor (Yeni Zelanda Süvari Avcı Tugayı’na komuta ediyordu) 

Biribayud’u işgal eden tahminen 2.500 kişi, küçük bir vaha olan Gameil’de 

konuşlanan daha küçük bir kuvvet keşfetti. Birülabd’ta denk bir sayı vardı ve hurma 

ağaçlarının arasından çadırları görülebiliyordu. Kampta ayrıca 6.000 kadar deve de 

görünüyordu. 20 Temmuz sabahında ileriye doğru başka bir ilerleme vardı. 3.000 

kişi Magaybra’da siper kazmıştı ve açıktı ki Birülabd teçhizat ve malzeme için ileri 

bir ambar olmuştu. Ayrıca Ugratina’ya kadar küçük bir kuvvet vardı ve ertesi günü 

2.000 kişiye ulaşmıştı. Açıktı ki Türk saldırısı başlamıştı1588. 

Genel Karargâh Chaytor’un raporunu alınca, Tümgeneral H.A. Lawrence 

komutasındaki 3 Numaralı Bölge olarak bilinen Romani’yi takviye edici adımlar attı. 

42. Tümenin 2 taburu İkinci bölgeden Kantara’ya gönderildi ve 53. Tümenin 158. 

Tugayı 20 Temmuz’da Romani’ye gönderildi. 

22–27 Temmuz’da Üçüncü Bölgedeki konuş şöyleydi: 

                                                 
1585 Yigal, a.g.e., p.202. 
1586 MacMunn-Falls, a.g.e., p.179. 
1587 Yigal, a.g.e., p.203. 
1588 MacMunn-Falls, a.g.e., p.179; Bullock, a.g.e., p.162-163; Wilson-Wetherell, a.g.e., p.73; Gullett, 
a.g.e., p.126; Powles, a.g.e., p.25. 
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Ana Konumda: Sağda 155. Tugay, 158 Tugay (bir taburu eksik), Solda 157., 

denize kadar olan hatta 156. Tugay ve 158. Tugayın bir taburu ile Romani 

istasyonunda. 

Romani’de: 1. ve 2. A.L.H Tugayları 

Düveydar’da: 5. A.L.H. 

70 Rakımlı tepede: N.Z.M.R. Tugayı (5. A.L.H. eksik) ve 5 Süvari 

Tugayından birleşik bir Alay. 

40 Rakımlı Tepede: 1. Piyade Yeomanry Tugayı. 

Toplam tüfek gücü 14.000 kişiydi. 

Elde toplam 36 top vardı1589. 

Üçüncü Bölge dışında Kanalın Birinci, İkinci ve Mısır’ın Batı sınırında şu 

kuvvetler bulunuyordu. 

Birinci Bölge: 8. Süvari Tugayı, 54. Tümen (163. Tugayı eksik), 20. ve 29. 

Hint Tümeni, 

İkinci Bölge: 3. L.H. Tugayı (Romani Savaşı için Üçüncü Bölgeye getirtildi) 

160. ve 163. Tugaylar.  

İkinci Bölge A: 42. Tümen (Romani savaşı için Üçüncü Bölgeye getirtildi). 

Bu bölge 16 Haziran 1916’da kurulmuştu. Alanı İkinci Bölgenin Kuzey sınırı ve 

Kantara’nın güneyinde doğuya doğru çizilen bir hat arasındaydı. 27 Temmuz akşamı 

bu Bölge kaldırıldı. 

Batı Sınırında ise, 6. ve 22. Süvari Tugayı, 53. Tümenin kısımları, 2. ve 4. 

Piyade Tugayı1590.  

Su teçhizatının sınırlı olmasından dolayı, Murray 4 piyade tugayı sayısını 

arttırmamaya karar verdi ama büyük oranda ateş gücünü arttırmak için 160. ve 161. 

makineli tüfek bölüklerini gönderdi. Bu arada bir saldırı ihtimaline karşılık Yarbay 

G.L. Smith komutasında İkinci bölgedeki İmparatorluk Deve Kolordusu ile 

süvarilerden küçük bir Seyyar Kolun oluşturulmasını ve deve kolunun gerektiğinde 

42. Tümenin çölün içine ilerlemesine imkân sağlamak için toplanmasını emretti. 

Romani’deki A.N.Z.M. Tümeninin 2 tugayı devriye görevlerini ikiye katladı. 

20 Temmuzda 2 Ayrshire bataryasıyla 2 L.H. Tugayı Ugratina’da birkaç esir aldı ve 

                                                 
1589 MacMunn-Falls, a.g.e., p.179-180; Wavell, a.g.e., p.47. 
1590 MacMunn-Falls, a.g.e., p.203. 
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onlardan Türklerin emirlerini öğrendi. Görünüyordu ki, kuvvet komutanı Kress’ti ve 

kuvvetleri 3. Tümen ki bir alayı yürüyüş ve savaş niteliğini Katya’da göstermişti, bir 

alay süvari, özel bir makineli tüfek bölüğüyle (subay ve erleri kısmen Alman ve 

Avusturyalıydı) ağır ve dağ bataryası. Bu tarihten savaşa kadar Romani’deki 2 L.H. 

Tugayından biri her sabah saat 02.00’de Katya’ya yürüyor ve şafağa kadar orada 

kalıyordu. Sonra geniş bir cephede ilerliyor, Türk ateşiyle karşılaşınca geri 

dönüyordu. Eğer Türk kolları zayıfsa devam ediyorlardı, eğer Türklerin karşı atak 

düzenlediği görülürse Tugay yavaşça geri çekiliyordu ve kampa dönüyordu. İkinci 

tugay ertesi günü aynı manevrayı yerine getiriyordu.  

28 Temmuz’a kadar Türkler sessiz kalmıştı ama bu sabah Türklerin İngiliz 

hattının 8 km. doğusundaki Hod um Ugba’yı işgal ettikleri görüldü. Wellington 

Alayının komutanı Yarbay W. Meldrum güçlü bir biçimde tutulmadığı görülen 

buradan Türkleri uzaklaştırmak istedi. Talebine onay verildi ve 2 top ve birkaç 

makineli tüfekle desteklenen 2 müfrezenin şiddetli bir saldırısı Türkleri buradan 

sürdü ve 31. Alaya 30 kayıp verdirerek 8 esirle dönüldü1591. 

Osmanlılar son 2 haftayı konuşlanmalarını tamamlamakla harcadılar. 

Osmanlıların bu durgun davranışı, Türklerin saldırıya niyetli ve takviyeler gelmesini 

beklemekte veya İngilizlerin ilerlemesini bloke etmek için savunma 

konuşlanmasında olup olmadığı konusunda İngiliz Komuta Heyetinde şaşkınlığa 

neden olmuştu. Takviyenin boyutu hâlâ bilinmezken güçlenmeden önce Türklere 

saldırmak mı, yoksa bir savunma savaşında onu yıpratmak mı karar vermek zordu. 

İngilizler Türklerin saldırıya geçmesini beklemeyi tercih ettiler. İnanıyorlardı ki, 

böyle bir saldırı diğer cephelerden buraya Osmanlı askerlerini çekecekti ki, İngiliz 

Harbiye Nezaretinin istediği gibi Hicaz’da Arapların, Kafkasya’da Rusların 

konumunu hafifletmeye hizmet edeceklerdi1592.  

İngiliz Karargâhı Türklerin güçlü Romani savunmasına saldırmasından daha 

iyi bir şey istemiyordu. Şimdi biliniyor ki, Türklerin uzun bekleyişinin basit sebebi, 

ağır toplarını beklemeleriydi. Gecikmenin sebebi de kumların yumuşaklığı idi. Ama 

bu aşamada İngilizlere göre, Kress bir saldırı istemiyordu. Kress yerleşmek ve İngiliz 

ilerleyişini bloke etmekle yetinecekti. Bu durumda yakında yeni takviyeler alması 

                                                 
1591 MacMunn-Falls, a.g.e., p.181-182; Gullett, a.g.e., p.133. 
1592 Yigal, a.g.e., p.203. 
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mümkündü ve bu yüzden takviyeler ulaşmadan önce saldırı için hazırlanmak 

gerekecekti. Murray Türklerin hazırlıklarını 3 Ağustos’ta tamamlayacağını 

hesaplıyordu. Türklere 10 gün daha vermeye karar verdi ve Türkler daha önce 

saldırmadıkça General Lawrence’e 13 Ağustos’ta saldırıya hazırlanmasını emretti. 

Murray ayrıca Amiral R.E. Wemyss ile el-Ariş’e mühendislerle birlikte 3.000 kişilik 

güçlü bir tugayla bir çıkarma yapmayı ve buradaki Türk üssünü imha etme konusunu 

görüştü. İmparatorluk Karargâhı teklifi içtenlikle onayladı ama Romani zaferi ve el-

Ariş’e Türklerin geri çekilmesi vaziyeti değiştirdiği için planın terk edilmesini 

isteksizce kabul etti. 28 Temmuz’da Hod um Ugba’ya ilerleyiş Türk saldırısının 

başlangıcı olduğunu gösterdi1593.  

13 Ağustos’ta Kress’e saldırmak için hazırlıklar başladı. Bu tarihten önce 

hazırlıklar tamamlanamazdı. Demiryolu başı Romani’deydi. Burada 10.000 

fantasenin toplanması ve suyla doldurulması, deve kolları, süvari tümeni, bir piyade 

tümeni, en azından ve her asker için tayın, cephane ve diğer savaş malzemeleri ileri 

hareket başlamadan önce önemli ölçüde toplanması gerekiyordu. Kuzey sektörde bu 

hazırlıklar başlarken Türkler aniden 27 Temmuz gecesi ileri harekete başladı1594.  

Türklerin bekleme süreci, İngilizlere beklenmedik bir nimet oldu ve böylece 

kuvvetlerini 4 piyade ve 3 süvari tugayından 8 piyade ve 6 süvari tugayına yani ikiye 

katlama imkânı verdi. Ayrıca makineli tüfek ve topçusunu ikiye katladı. Yer keşfi, 

esir ve asker mültecilerin sorgulanması, deniz ve kara uçaklarının gönderilmesiyle 

artan istihbarat toplama çabaları ile İngilizler, Temmuz sonunda Türklerin konuşu ve 

düzeni hakkında iyi bir resim elde ettikten sonra Türklerin büyük ölçekte takviyesi 

ile ilgili korkularının temelsiz olduğunu gördüler1595.  

Türklerin ne niyette olduğu bilinmediği aşamada Londra bu cephedeki savaş 

stratejisine pek karışmaz iken, taktik konusunda rol oynamaya başladı. Murray 

Hükümetine Türklerin Kanala ilerlemek veya geldikleri noktada yerleşmek 

                                                 
1593 MacMunn-Falls, a.g.e., p.182; Wavell, a.g.e., p.48; Gullett, a.g.e., p.137; Larcher, a.g.e., p.262; 
(Çevrimiçi) http://www.1914-1918.net/murray_second_despatch.htm., 8 Eylül 2006; Larşer, 
Büyük Harbde Türk Harbi, s.165; 
1594 Massey, a.g.e., p.54-56. 
1595 Yigal, a.g.e., p.203. 
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konusunda belirsizlik olduğunu iletirken İngiliz Harbiye Nezareti ısrarla bir İngiliz 

saldırısı öneriyordu1596.  

Türklerin İngilizlerin sağ kanadını çevirmek isteyecekleri kesindi. Çünkü 

diğer kanatlar yaklaşılmaz idi. General Lawrence Türklerin bu güçlü korunan kanada 

yaklaşmasına izin verecekti ve ardından merkezdeki piyadeleri ile Türklerin 

merkezine bir saldırı yapacak ve sol kanadını süvarileriyle kuşatacaktı. Bu plan 

Kress’in ordusunu yok etmeyi tamamlayacaktı. Türkler de kendilerine önerilen bu 

planı oynadı1597. 

3 Ağustos sabahı Murray’a göre, Kress sadece bir plana sahipti. Güçlü bir 

şekilde hazırlanmış savunmaya karşı saldırıya kalkması inanılmazdı. Böyle güçlü bir 

savunmaya karşı saldırıdan ne umulabilirdi? Bu çeşit bir manevra İngilizlerin güçlü 

ve Türklerin zayıf olduğu Türk sol kanadına İngiliz süvarilerinin açıkça saldırısına 

karşı bırakıyordu. Murray’ın planı şuydu: Önce, Türkler geciktirilecek ve 

Katibgannit’in güneyinde kazanılan her adım mümkün oldukça pahalıya ödetilecekti. 

Sonra, Düveydar ve 70 Rakımlı Tepe’den süvarilerle ve Kanal savunmasından 3. 

A.L.H. Tugayı ile kanattan saldırıya geçecekti. 

Chauvel dikkatli bir keşiften sonra Katibgannit’ten Hod el Henna’ya 6 km. 

uzunluğunda bir konum seçti. Düşman uçaklarına konumu göstereceği için siperler 

yapılmadı. Ama telefon hattı döşendi. Chauvel’in kumandasındaki 1. ve 2. A.L.H. 

tugayların görevi, İngiliz süvarileri Türklerin kanatlarını ve gerisini alıncaya kadar 

tutunmaktı. 3 Ağustos’taki konuş şöyleydi: 

Düveydar’da: 5. A.L.H. Alayı 

70 Rakımlı Tepe’de: N.Z.M.R. Tugayı ve 5. Süvari Tugayı  

Balibunion’da Balah’tan gelen demiryolu başında: 3. L.H. Tugayı 

El-Ferdan’dan gelen demiryolu başında: Seyyar Kol  

42. Tümen 20. Temmuz ve ay sonuna kadar Kantara’da konuşlanmıştı ve 3 

Ağustos’ta demiryolu boyunca hareket etmişti ve şöyle konuşlanmıştı: 

Gilban İstasyonunda: 127. Tugay 

70 Rakımlı Tepe’de: 126. Tugay 

40 Rakımlı Tepe’de: 125. Tugay 
                                                 
1596 Gullett, a.g.e., p.137. 
1597 Wavell, a.g.e., p.48. 
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Türklerin ertesi sabah saldıracağı mümkün görününce, 1. L.H. Tugayı, 2 alay 

hatta ve biri yedekte olmak üzere karanlıkta Katibgannit’in güney batısında 

yerleşmesi emredildi. 1. ve 2. L.H. Tugayları çölde ağır işlerde bulunmuştu ve aşağı 

güçteydi. Bu yüzden hiç birisi piyade savaşı için 8.000’den fazla tüfeğe sahip değildi.  

Hazırlıklar şimdi tamdı. Zırhlı bir tren Kantara’da sağ kanat savunmasına 

yardım için hazırdı. Bütün mevcut uçaklar İsmailiye, Kantara, Port Said ve 

Romani’de toplanmıştı.  

19 Temmuz’dan sonra adım adım Türklerin ilerleyişi izlenmiş ve yakın temas 

korunmuştu. Yakın temasta bulunan İngilizlere ciddi bir biçimde savaşmamaları ve 

yapabilirlerse Türk kollarını biraz geri itmeleri ve güçlerinin üstünde direnişle 

karşılaşırlarsa geri çekilmeleri istenmişti1598.   

4.3.3. 4 Ağustos Türk Saldırısının Başlaması 
4 Ağustos sabahı saat 05.15’te Türk uçakları İngiliz mevzileri ile 

ordugâhlarını iyice bombalamış ve yarım saat sonrada ağır topçu ateş açmıştı. İngiliz 

piyadesi ve ANZAK süvarileri ile uzun süre devam eden savaşta az da olsa arazi 

kazanabiliyordu. Saat 10.00’a doğru Türkler Katipgannit’i işgal etmeyi 

başarmıştı1599. Türk resmî yayını ve Kress bu aşamadaki çarpışmaları kısa vermesine 

rağmen İngiliz ve Avustralya resmî yayınları detaylı olarak vermiştir. 

İngilizlere göre ise, saldırı saat 02.00 dolaylarında başlamıştı. Buna göre, saat 

02.00’de Türkler birçok yerde Avustralyan hattının 45 m. önündeydi. Katibgannit 

yakınında soldaki bölükler ağır baskı altındaydı. Saldırının ağırlığı Meredith 

Tepesiydi. Saat 02.30’da Türkler saldırıya geçti. İlk saldırıları ağır kayıplarla 

sonuçlandı ama saat 03.00’da Türk baskısı sonucu Tepe İngilizlerce terk edildi. 

İngiliz bölüklerine ağır kayıp vermelerine rağmen tutunmaları emredildi. Saat 

03.30’da ikinci hatta çekildiler. İkinci hatta da dayanamayan Avustralyalılar burayı 

da terk edip yavaşça Wellington Sırtına çekildiler. Türkler şimdi piyade ve 

arkasındaki Kampa top ateşine başlamıştı. Şarapnel parçaları bazı kayıplara neden 

oldu ama mermiler yumuşak kumda boğuluyordu.  

Saat 04.30’da Albay J.R. Royston’un 2. L.H. Tugayı Etmaler’den geldi. 

Keşiften dönmesine rağmen hemen 1. Tugayı destekleme görevi verildi. Ama 
                                                 
1598 MacMunn-Falls, a.g.e., p.183-185; Powles, a.g.e., p.27. 
1599 … Sina-Filistin Cephesi …, s.383. 
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General Chauvel gün ağarıncaya kadar 2. L.H. gönderilmesine itiraz etti. 2. L.H.’un 

2 Alayına Albay Meredith’in sağına hareket emri verdi. Takviyeye rağmen Türklerin 

baskısı devam etti. Saat 05.00 ve 06.00 arasında İngilizler bayırdan yavaşça 

çekilmeye zorlandı. Sonunda 06.15’te Albay Meredith Tugayının 7. A.L.H.’un işgal 

ettiği hattın ardına çekilmesini emretti. Saat 07.00’de 6. ve 7. A.L.H. bölük bölük 

Wellington Sırtından çekildiler. Türkler 1 saat kadar Tepede görünmediler ama 

ardından sadece biraz uzaktan kampa yoğun bir ateş yağdı. Ayrshire ve Leicester 

bataryalarının ateşi çabucak bunları püskürttü ve yakın tehlikenin önüne geçildi.   

Vaziyet tehdit ediciydi ve Türklerin yandan tehdit edici hareketi ilerliyordu. 

İlerleme Royston Sırtına doğru ve 2. L.H. Tugayının sağına dönüyordu. Pelusim 

istasyonunda Gloucester Hussars’ın “D” Bölüğünün komutanı Binbaşı C.E. Turner 

uzaktan Türk piyadesinin Royston Tepesini dolaştığını gördü. Vaziyet hakkında bir 

bilgiye sahip değildi ama derhal bölüğünü ilerleyen Türklere doğru yürüttü. Bu hızlı 

eylem çevirme Türk hareketini duraklattı ve 2 saat boyunca bir ilerleme olmasını 

engelledi. Türklerin programı 2. L.H. Tugayının direnişi nedeniyle altüst olmuştu. 

Askerler yorulmuş ve sularını tüketmişti ve şimdi artan sıcaklıkla yüz yüze 

geleceklerdi.  

Bu arada asıl savunmaya cephe saldırıları yapılmıştı. Saat 08.00’de piyade 

hattı 4 Nolu direnek noktasına ilerledi. Açıktı ki, Türklerin niyeti temelde İngiliz 

piyadesini yerinde tutma amacında ise de, ağır topçu ateşiyle 4 ve 5 Nolu direnek 

noktalarını ezmek ve böylece bir piyade saldırısı için bir aralık yaratmaktı. 

Bombardıman öyle ağır ve isabetliydi ki, gün sonunda 4 Nolu direnek noktasında 

108 mermi, 61 tanesi tel örgü savunması içinde, 89 tanesi 5 Nolu direnek noktasında 

ve 43 tane de çevresinde bulunmuştu. Ama Türk saldırısı 4 Nolu direnek noktasının 

140 m. ilerisinde kırıldı. İlerlemek için sonraki girişimler de yetersiz kaldı.  

Kantara’daki Üçüncü Bölge Karargâhı Türk Sol Kanadına karşı takviye 

kuvvetlerini trenlere bindirmeye zaten başlamıştı. Saat 05.35’de General Lawrence 

70 Rakımlı Tepedeki 5. Süvari Tugayına Royston Tepesine hareket emri vermişti. 

Birleşik bir Alay derhal hareket etti ve Tugayın kalanı onu izlemek için hazırlandı. 

Ardından vaziyet daha açık hale gelince 07.25’te Lawrence N.Z.M.R. Tugayına 

Düveydar yoluyla Royston Tepesine ilerleme emri verdi. 3. L.H. Tugayına 70 
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Rakımlı Tepeye ilerlemesi ve Düveydar’a bir alay göndermesi emredildi. Genel 

Karargâh aynı zamanda Seyyar Kola Magaybra’ya yürümesini emretti1600. 

Bu arada saat 09.00’da güney ve güneydoğudan ilerleyen Türklere karşı bir 

saldırı yapılmasına karar verilmişti. Bu sadece demiryoluna olan tehdidi 

önlemeyecek, aynı zamanda Düveydar’dan gelmekte olan süvariler de Türklerin 

arkasını tehdit edecekti. Bununla beraber, İngilizler hem süvari hem de piyadeyi 

karşı saldırı için birlikte harekete geçirmek zorundaydı ve piyadeyi demiryolu ile 

taşımak konusunda da bazı gecikmeler vardı1601.  

Süvariler ilerlerken A.N.Z.M. Tümeninin önü savaşın merkezi olmuştu. Saat 

10.00’da Chauvel ihtiyattaki 156. Tugayın Komutanı Tuğgeneral E.S. Girdwood’dan 

1.ve 2. L.H. Tugayını rahatlatmak için taze piyadelerini göndermesini istedi. 

Türklerin sol kanadını kuşatmak için Anzaklarla 156. Tugayın işbirliğini 

amaçlıyordu. Girdwood uygun zaman geldiğinde Tümgeneral Smith’in doğuya bir 

saldırı yapmak niyetinde olduğunu söyledi ve kendisinin bu operasyon için ihtiyatta 

olduğunu bildirdi. 

N.Z.M.R. Tugayının aldığı emirler Düveydar’a ilerlemek ve Türk kanadına 

karşı savaşmaktı. Emirler verildiği zaman Royston Tepesi Türklerin eline 

geçmemişti ve bu Tugay Düveydar’a yaklaştığı zaman vaziyet farklıydı. Türk hattı 

şimdi kuzeyde Pelusium istasyonunun doğusunda Canterbury Tepesi olarak bilinen 

yere kadar uzanıyordu. Düveydar’a 1,5 km. kala Chaytor Canterbury Tepesinin 

kuzeyine ilerleme emri aldı. Buraya 11.30’da ulaştı ve Birleşik Yeomanry Alayını 

Royston Tepesinde Türklerle savaşırken buldu. Chaytor geri çağrılma emri almayan 

ve Türk Sol Kanadının dışında kalan 5. L.H.’a hâlâ sahip değildi. 2.000 Türk’ün 

Royston Tepesinde görünmesi üzerine Chaytor buraya saldırıya yöneldi. Aynı 

zamanda 42. Tümenin demiryoluyla gönderilen 127. Tugayı Pelusium istasyonunda 

trenden iniyordu1602.  

Savaş başladığı zaman Türklerin Sağ Kanadındaki 31. Alay grubu ağır 

olmakla beraber ilerleyebiliyordu. 39. Alay grubu ise Mount Royston’un1603 güney 

                                                 
1600 MacMunn-Falls, a.g.e., p.185-187; Gullett, a.g.e., p.144-153; Massey, a.g.e., p.62-63. 
1601 Massey, a.g.e., p.64. 
1602 MacMunn-Falls, a.g.e., p.188; Massey, a.g.e., p.65; Gullett, a.g.e., p.153-154. 
1603 İngilizce kaynaklarda geçen Mount Royston ve Mount Meredith adlı tepeler 1. ve 2. A.L.H. 
Tugaylarının komutanlarının isimlerinden dolayı verilmişti. Wavell, a.g.e., p.46. 
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yamacına yaklaşmıştı. Bu Alay 32. Alayın (İkinci Grubun) solundan 

(güneybatısından) ilerleyerek Birebudiyuk yönünde saldırıyordu. Düveydar’a 

gönderilen keşif kollarının orada İngilizlere rastlamadıklarına dair verdikleri haber 

üzerine ihtiyat grubu (4. Grup) Hodennaha alınmıştı. Bu vahanın kuzeyinde yüksek 

ve uzun mesafelere kadar görüş alanı olan kum tepesinin üzerinde Sefer Kuvveti 

komuta yeri kurulmuştu.  

4 Ağustos günü özellikle hava çok sıcaktı. Güneş sıcak kum üzerinde 

kaynıyordu. Havada ortalığı serinletecek bir esinti bile yoktu. Bu nedenle gece 

yürüyüşü ile yorulmuş ve susuzluktan da yanmakta olan kıtalarda büyük bir bıkkınlık 

görülmeye başlamıştı.  

Öğleye doğru 39. Alay (3. Grup) Mount Royston’u geçmiş Birilarais-

Birebudiyuk hattında yerleşmiş olan büyük İngiliz kuvvetlerinin direnmesiyle 

karşılaşmıştı. İngiliz cephesinin genişliği Alay komutanını yanlış olarak bütün 

kuvvetlerini birinci hatta sokmaya sevk etmişti. Bu alayların saldırısını daha ileriye 

götürmesine emrindeki birliklerin fazla yorgunluğu engel olduğu gibi saldırıyı 

yenilemek ve canlandırmak için elinde de hiç ihtiyat kalmamıştı.  

Gruplar bu durumda iken İngilizler saat 14.00’da İkinci Gruba (32. Alay) 

karşı bir saldırı yapmışlarsa da Grup saldırıya şiddetle karşılık vermiş ve İngilizlere 

birçok kayıplar verdirerek püskürtmüştü. Öğleden sonra savaş bütün cephede 

duraklamıştı1604. Sıcak çok fazla olduğu için tüfekler ilk 20 atıştan sonra sıcaktan 

tutulamıyordu. Mataradaki su da kaynar gibi idi1605.  

Saat 16.00’da Birinci Grup açık kanadından düşman gemi ateşleriyle ve bazı 

kuvvetlerle tehdit edilmekte olduğunu, gemi ateşlerinin kumluk arazide her ne kadar 

fazla kayıplara sebep olmasa da erlerin morali üzerinde fazla etki yaptığını 

bildirmişti. Bu alaya yardım etmek üzere ihtiyatta bir tabur ile bir makineli tüfek 

takımı gönderilmiş fakat bu takviye kuvveti yardım edeceği kanada ulaşamadan 

Sefer Kuvvetinin Sol Kanadında felaket başlamıştı. Yapılan keşiflerin tersine 

Düveydar yönünden gelen ve çok kuvvetli olduğu öğrenilen birçok İngiliz süvari 

                                                 
1604 … Sina-Filistin Cephesi …, s.383-384. İngilizlere göre, Somerset bataryası ile desteklenen 2. 
Yeni Zelanda Alayı saat 14.00 civarında tepeye ilerlemeye başladı. Fakat piyadenin kumda yürüyüşü 
ve Türklerin ateşi nedeniyle ilerleme çok yavaştı. MacMunn-Falls, a.g.e., p.189. İngiliz resmî tarihi 
düzenledikleri saldırının püskürtüldüğünden bahsetmemektedir. 
1605 Idriess, a.g.e., p.104-106. 
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bölükleri Üçüncü Grubun (39. Alay) sol kanadından dolaşarak saat 18.00’e doğru 

gerisinden saldırmıştı. 39. Alay bu saldırıya şiddetle direnmesine rağmen Alay 

Komutanı Binbaşı Kamil başta olmak üzere 500 er ve emrindeki dağ bataryası esir 

olmuş, makineli tüfek bölüğü son mermisini tüketip tüfeklerini de tahrip ettikten 

sonra erleri esir olmaktan kurtulmuştu1606.  

İngiliz resmî tarihine göre saat 16.00’dan itibaren olan gelişmeler şöyleydi: 

16.00’da Chaytor Wigginle bir saat sonra ortak bir saldırı hazırladılar. Yarbay R.M. 

Yorke 1 Gloucester Hussars bölüğü ve 2 Worcester Yeomanry bölüğü ile dörtnala 

Royston Tepesindeki Türklerin beklemediği yönden kuzey yönünden ilerleyecek ve 

işgal edecekti. Türkler bir bataryaya sahipti. Mücadele sonunda Türkler teslim oldu. 

Saat 18.00’de tüm konum son aşamada 127. Tugayın bazı taburlarıyla desteklenen 

Yeni Zelanda ve Yeomanry’nin eline geçti. 500 Türk ve 2 makineli tüfek bataryası 

ele geçirildi, kalanları geri çekildi. Royston Tepesinin ele geçirilmesinden az önce 

Türkler Wellington Sırtına ilerlemek için son bir çaba sarf ettiyse de topçu ateşiyle 

geri püskürtüldüler. Birkaç saldırı daha yapıldıysa da bir sonuç vermedi. Türkler 

tümüyle bozulmuştu ve görünüşte ağır kayıplara uğramıştı1607.  

Kress ihtiyatını bir tabur kalıncaya kadar elden çıkarmış bu nedenle Sol 

Kanatta yaşanan bu acı duruma etki edememişti. Bu sırada Türk pilotları İngilizlerin 

birçok piyade ve süvari alaylarının Düveydar’dan savaş alanına doğru gelmekte 

olduklarını, Pelesium’da İngiliz piyadelerinin vagonlardan indirildiğini tespit etmişti. 

Elde edilen bu bilgiler Türk kuvvetlerini kritik bir duruma sokuyordu1608.  

Bu haberler İngilizlerin niyetinin bu kuvvetleri derhal Birennas üzerinden 

Sefer Kuvvetinin güney, yan ve gerilerine sürmek olduğu anlaşılıyordu. Ayrıca 

İngiliz Komutanlığı her halde Türklerin Romani mevziinin yan ve gerilerinde 

bulunduklarını dikkate almış olacak ki büyük ihtiyatlarını Romani yönüne doğru 

yürütmeye başlamıştı. Artık bu hal ve şartlar altında Kress tümüyle imha olmaktan 

kurtulmak için savaşı kesmek ve geri çekilmekten başka çare kalmadığını anlamıştı. 

                                                 
1606 … Sina-Filistin Cephesi …, s.384-385. İngiliz resmî tarihinde savaşın bu aşamasında denizdeki 
savaş gemilerinin savaşa katıldığına dair bir bilgi yoktur. Ancak Murray’ın 1 Ekim 1916 tarihli 
raporunda Muhammediye’den Türklere başarılı ateşler yaptıkları belirtilmektedir. (Çevrimiçi) 
http://www.1914-1918.net/murray_second_despatch.htm., 8 Eylül 2006. 
1607 MacMunn-Falls, a.g.e., p.189; Massey, a.g.e., p.66; Gullett, a.g.e., p.155-158.   
1608 … Türk Hava Harekâtı, s.116. 
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Bunun üzerine karanlık basıncaya kadar kıtaların bulundukları yerlerde düşmanı 

oyalamaları ve karanlık basınca Katya’ya çekilmelerini emretmişti.  

Bu sırada (saat 18.00) Sağ Kanat Grubu 31. Alay birliklerinin İngiliz tel 

örgülerine kadar sokulmuş olmalarına rağmen geri çekilmeleri kolay olmuş buna 

karşılık ortadaki İkinci Gruptaki 32. Alayın tümüne savaşı kesme ve geri çekilme 

emri ulaşamadığından geri çekilme mümkün olmamıştı. Alayın bazı küçük 

kısımlarıyla 605. Makineli Tüfek bölüğü mevzilerinde kalmışlar ve 5 Ağustos sabahı 

gün ağarırken kısa bir savaş ve direnmeden sonra İngilizlere esir düşmüştü. Bu gruba 

emrin ulaşmamasının sebebi ve sorumluları bir türlü ortaya çıkarılamamıştı. Bu 

duruma Katipganit de çok yorgun bir halde olan kıtaların kendi üst makamları ve 

komşuları ile bağlantı kurmamaları da büyük etken olmuştu1609. Kress, ast ve orta 

komutanlar daha iyi eğitim görmüş olsaydı bu ağır kaybın önüne geçilmiş olacağını 

iddia etmişti. 32. Alayın subaylarıyla birlikte yaklaşık 850 er İngilizlerin eline esir 

düşmüştü1610.  

4/5 Ağustos günü Kress, Cemal Paşaya 4 Ağustos gününün özeti olarak 

şunları bildiriyordu: “kıtaatımızın her türlü takdirin üstünde cesaret ve fedakârlığına 

rağmen pek ziyade müstahkem olan ve pek kuvvetli bir topçunun ve 4 savaş 

gemisinin şiddetli ateşleriyle savunulan istihkâmlarını ilk hücumda zapt edemedi. 

Ordu Komutanından aldığım malumata nazaran hücumu yarın tekrar etmeden 

geceleyin dünkü mevzilere çekilmeyi gerekli görüyorum. Kaybımız azdır.”1611  

Günün son aşaması ile ilgili İngiliz, Avustralya ve Yeni Zelanda resmî 

tarihlerine göre, saat 17.05’te Tümgeneral Smith, 156. Tugayına Wellington Sırtına 

A.N.Z.M. Tümeni solundan Royston Tepesine karşı bir saldırı emri verdi. Sırtın 

bombardımanı saat 18.45’te başladı ve 19.00 da 7. ve 8. Scottish Rifles 23 Nolu 

direnek noktasından güneye ilerlediler. Fakat hava kararıyordu ve kaba zeminde 

tutunmak zordu. 8. Scottish Rifles Wellington Sırtının tepesine 90 m. kadar ilerledi 

ama ağır bir ateşle karşılaştı. Girdwood iki tabura gün ışıyıncaya kadar daha fazla 

ilerlememesini ama bütün gece Türklerle yakın teması kesmemelerini emretti. Bu 
                                                 
1609 … Sina-Filistin Cephesi …, s.385-386. 
1610 Kressenstein, a.g.e., s.119-120; Görgülü, a.g.e. s.142. 31. Alaydan bir taburun erleri İngiliz tel 
örgülerine 100 m. kadar yaklaştıklarında savaş gürültüsüne rağmen gündüz sıcağında yorgunluktan 
uyuyabilmişti. Böylece iyice dinlenip akşam saldırısına dinç bir halde katılacaklardı. Ama akşam geri 
çekilme emri gelmişti. Güralp, a.g.e., s.103-104. 
1611 Erden, Dünya, 23 Ekim 1955. 
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taktikle düşman yerinden oynatılır ve dağıtılırsa sabahleyin daha fazla esir almayı 

umuyordu. 

Türkler yürekli ve becerikli bir saldırı sonunda hedeflerine ulaşmada tümüyle 

başarısızlığa uğramıştı. Şimdiye kadar büyük oranda esir vermemişlerdi. İngilizler 

ertesi günkü operasyonları için ellerinde 5 süvari tugayı vardı: 3. L.H. Tugayı (savaşa 

henüz dâhil olmamıştı), 24 saat savaştan sonra hâlâ mücadeleye hazır olan 1. ve 2. 

L.H. Tugayları, 5. Süvari ve N.Z.M.R. Tugayları oldukça tazeydi. Hâlâ Türkleri 

imha etme olasılığı vardı. 2 L.H. Tugayı geceyi savaş alanında geçirdi. N.Z.M.R. ve 

5. Süvari Tugayı su kaynağına (Pelusium İstasyonuna) geri döndüler. Burada 42. 

Tümenin tugayları da bulunuyordu. 3. L.H. Tugayı 70 Rakımlı Tepede, Seyyar 

Kuvvet Romani istasyonunun 22 km. güneyindeki Hod el-Bada’da bulunuyordu1612. 

4 Ağustos boyunca mevcut 17 İngiliz uçağı Türk kuvvetlerinin arkasında 

keşifler yaparak yeni takviyelerin olup olmadığını rapor ediyordu. Ertesi sabahki 

hava keşifleri Türk Sefer Kuvvetinin geri çekildiğini bildiriyordu. Bu savaşta İngiliz 

uçakları 8 kayıp vermişti1613.  

4 Ağustos öğleden sonra 2. Bölgeden taze süvari kuvvetleri ki 3. A.L.H. ve 

Smith’in Seyyar Kolu Türklerin Sol kanadına karşı harekete geçmişti. 52. Tümen 

henüz tümüyle savaşa dâhil olmamıştı ve Türk sağ kanadını iyice vuracak şekilde 

yerleşmişti. 42. Tümen de ileriye doğru hareket ediyordu. Fakat sonuç hayal kırıklığı 

idi. Süvariler ağır kumdan dolayı yeterli hıza ulaşamadı, 42. Tümen savaş alanına 

ulaşmak için geç kalmıştı ve 52. Tümenin Komutanı vaziyetin henüz çok açık 

olmadığını belirterek karşı saldırıya geçmemişti1614.  

4.3.4. Türklerin Geri Çekilmesi ve 5 Ağustos İngiliz Takibi  
5 Ağustos sabahı saat 06.00’ya doğru tüm Sefer Kuvveti birlikleri Katya 

hattına varmış ileri harekât sırasında hazırlanan mevzileri tekrar işgal etmişlerdi.  

Kress Karargâhı ile Hamisah vahasına gitmiş burada komutansız kalan 3. 

Grubun (39 Alayın) kalıntıları ile 2. Gruba gerekli talimatı vererek bunların bir birlik 

halinde düzenlenmesini sağlamıştı. Bu sırada 3. Grubun 36 saatten beri yiyecek 

namına hiçbirşey yemedikleri su konusunda da büyük çapta sıkıntı çektikleri 

                                                 
1612 MacMunn-Falls, a.g.e., p.189-190; Powles, a.g.e., p.31-33; Gullett, a.g.e., p.160-161. 
1613 Bullock, a.g.e., p.167-168. 
1614 Wavell, a.g.e., p.49. 
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öğrenilmiş ve böylece de 39. Alayın neden bu acı sona uğradığı ortaya çıkmıştı. 

Diğer Alay komutanları demirbaş erzakı develerle beraberlerinde götürdükleri ve 

ihtiyaç duyulduğunda bunları erlere dağıttıkları halde 39. Alay Komutanı Binbaşı 

Kamil Bey talimat gereğince yürüyüşten evvel yedek tayınları erata dağıttırmış ve 

bunun sonucunda savaş günü alayın erzakı kalmamıştı. Kress, bu durum kendisine 

haber verilmiş olsaydı her halde bir çare bulacağını söyler. Yine Kress bütün sorunun 

Kamil Beyin Kress’e samimi olarak başvurma gereği duymamasından 

kaynaklandığını ifade eder. Bundan başka 39. Alaydan Hamisah vahasında toplanmış 

olan 500 er de 5 Ağustos öğleden önce ciddi bir direnme göstermeden buraya 

saldıran İngiliz süvarilerine teslim olmuşlardı. Ancak 606. ağır makineli tüfek bölüğü 

silahlarını terk etmekle beraber insanca hiç kayıp vermeyerek çekilmiş ve tutsak 

olmaktan kurtulmuştu1615. Gücüyener, Romani’deyken Türk askerleri kuru peksimet 

yerken yanlarında bulunan bir Alman makineli tüfek bölüğüne bol bol has ekmek 

verildiğini nakletmektedir1616.  

5 Ağustos öğleden sonra 5–6 tugay olduğu tahmin edilen İngiliz kuvvetleri 

geniş bir cephe ile er-Rabah civarında Türk sağ kanadına saldırmışlardı. İngilizler 

sabah Hamisah civarında 39. Alayın kalıntısı olan kuvvetler üzerinde elde ettikleri 

başarıya güvenerek bütün Sefer Kuvveti birliklerinin direnme derecesi hakkında 

aldanmışlar, arazi zorluğu, özellikle uçaksavar toplarının şiddetli ateşi, Albay Refet 

komutasındaki kuvvetlerin insanüstü karşı koyması ve boğaz boğaza yapılan kanlı 

karşı saldırılarla İngilizlere çok ağır kayıplar verdirilerek püskürtülmüştü. Bu 

başarılara rağmen İngilizlerin sürekli kuşatma tehdidi karşısında Kress geceleyin 

Ugratina’ya çekilmeye ve burada önceden kısmen hazırlanmış uygun mevzilere 

yerleşmeye karar vermişti1617. İngilizlerin püskürtülmesinden sonra İngilizler 

uçakların yönlendirmesi ile topçu ateşi yapabilmişti1618.  

Bundan sonra 5 Ağustos akşam üzeri verilen emirle karanlık bastıktan sonra 

3. grup (esir olan 3. Grubun yerini almış bulunan 4. grup yani önceki ihtiyat grubu) 

Hamisah-Ebudarem üzerinden Hodelhabeyra’ya, İkinci grup Hodelmasya’ya, Birinci 

                                                 
1615 … Sina-Filistin Cephesi …, s.386; Kressenstein, a.g.e., s.120-121. 
1616 Gücüyener, Sina Çölünde …, s.118. 
1617 … Sina-Filistin Cephesi …, s.386-387; Kressenstein, a.g.e., s.121; Gücüyener, Sina Çölünde …, 
s.121-125. 
1618 Gücüyener, Sina Çölünde …, s.121-125. 
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Grup diğer gruplar harekete geçtikten sonra kuvvetli artçıların himayesinde 

Ugratina’ya çekilecekti. İlk iş olarak karanlık basarken Binbaşı Pohlmann 

komutasında bir piyade taburu ve bir makineli tüfek bölüğü ve bir dağ bataryasıyla 

Hodelbaheyra’ya gönderilmişti1619.  

Kress, 5 Ağustos’ta Cemal Paşaya çektiği telgrafta şunları bildiriyordu: Son 

günlerde ve özellikle 23 saat aralıksız süren dünkü savaşın verdiği zorluk ve 

geceleyin yapılan mecburî geri çekilişe rağmen birliklerin morali çok iyidir. Dün 

akşam üzeri 39. Alay Komutanı Binbaşı Kamil Bey alayından 2–3 bölük, bir dağ 

bataryası ve 2 makineli tüfekle birlikte düşmana esir olmuştur. Kamil Beyin hatalı 

olmadığı söylenemez. Kendisi yan ve gerisine yapılacak bir İngiliz saldırısını her 

şekilde püskürtecek kadar güçlüydü.  Muhtemelen konuşu iyi değildi. Maalesef yine 

gece zamanında geri çekilme emrini almamış olan bir makineli tüfek bölüğü de 

düşmana esir düşmüştür. Sabahleyin bu bölüğe gerek cepheden gerek yandan hücum 

edilmiş olduğundan bölükten yalnız bölük komutanıyla bir er kurtulabilmiştir. 

Abartmadan söylenebilir ki düşmanın kayıpları da büyüktür. Bir miktar esir 

alınmıştır ama sayısı henüz belli değildir1620. Aynı tarihte Cemal Paşaya gönderdiği 

başka bir şifresinde ise “halimiz vahimdir. Fakat düşman her türlü hücumlara karşı 

Katya’da kalabilmekliğimiz mümkündür. Kayıplarımıza dair henüz hakiki malumat 

arzı kabil değildir”1621 diyordu. Kress 5 Ağustos tarihli raporunda “bugün 31. 32. 

alaylar her türlü takdirin üzerinde besalet ve gayret göstermişler ve gayet güzel 

savaşmışlardır. Sol kanattaki üzücü olay olmasaydı bugün bir zafer günü olarak yâd 

edilebilirdi. Bugün bir uçağımız makineli tüfek ateşiyle bir İngiliz uçağını yere 

inmeye mecbur etmiş ve uçaklarımız İsmailiye limanına ve liman tesislerine 29 

bomba atmışlardı. Sonradan alınan malumat göre İsmailiye’de 3 İngiliz subayı 

ölmüş ve bir uçak tahrip edilmiştir” ifadelerine yer vermişti1622.  

Bu tehlikeli anda ve tarihte İsmailiye’nin bombalanmasının sebeb-i hikmeti 

hakkında bilgi verilmemiştir.    

                                                 
1619 … Sina-Filistin Cephesi …, s.387; Kressenstein, a.g.e., s.121 
1620 … Sina-Filistin Cephesi …, s.393; Erden, Dünya, 23 Ekim 1955. Güralp eğer bu alayın başında 
Nureddin Bey bulunsaydı alay esir düşmezdi yorumunu yapmıştır. Güralp, a.g.e., s.112. 
1621 Erden, Dünya, 23 Ekim 1955; … Sina-Filistin Cephesi …, s.393. 
1622 Erden, Dünya, 25 Ekim 1955. 
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Yukarıda görüldüğü gibi, Türk resmî yayınında 5 Ağustos muharebeleri 

kısaca anlatılırken, İngiliz ve Avustralya resmî yayınlarında olaylar daha geniş bir 

şekilde verilmiştir.   

General Lawrence sabah 04.00’te genel hücum için yerine getirilecek emirler 

yayınlamıştı. A.N.Z.M. Tümeni sağ kanadıyla Hod el-Enna üzerine baskı yapacak ve 

sol kanadı 52. Tümenin 156. Tugayıyla yakın temasta olarak Meredith Tepesine 

ilerleyecekti. 3. L.H. Tugayı Bir en-Nuss’a ilerleyecek, A.N.Z.M. Tümeni veya 42. 

Tümenin 5. Süvari Tugayı ile yakın temasta olarak Hod el-Enna’ya saldıracaktı. 42. 

Tümen Canterbury Tepesinden Royston Tepesine, Hod el-Enna’ya ilerleyecek ve 

Türk süvarilerinin herhangi bir ilerleyişini geri püskürtecekti. 52. Tümenin bazı 

kısımları Meredith Tepesine doğru benzer emirle davranacaktı. 52. Tümen ayrıca 

doğuya Ebu Hamra’ya doğru ilerlemesi için hazırlanması emredildi.   

5 Ağustos’ta sabahı 8. Scottish Rifles, 7. A.L.H. ve Wellington Mounted 

Rifles (Wellington Süvari Avcıları) ile birlikte ilerledi. Gece boyunca toplam 16 

makineli tüfek ve Lewis topları getirtilmişti. Bir süre sonra Türkler beyaz bir bayrak 

çekerek teslim oldular. Gullett’te göre Katya’da Türkler 2 kere beyaz bayrak 

kaldırmış ve hemen Alman Makineli tüfekleri üzerlerine ateş açmıştı1623. 864 Türk 8. 

Scottish Rifles’e daha fazlası da L.H. ve Wellington’a teslim oldu. Tümüyle 

Wellington Sırtı çevresinde 1.500 kişi esir alındı. Saat 06.00’da Türklerin diğer 

kollarından genel geri çekilmeye katılmayanlardan 119 kişi 3 Nolu direnek 

noktasındaki piyadeye teslim oldu. Esirlerin çoğu yorgunluk ve susuzluktan acınacak 

bir haldeydi. 

Artçı kuvvetler yakalanıp toplanırken Türklerin genel bir geri çekiliş içinde 

oldukları belli olmuştu. Lawrence Chauvel’e tüm süvarilerin komutasını alıp takibe 

koyulmasını emretti. Ama tugaylar yayılmıştı ve 1. ve 2. L.H. tugaylarının 

askerlerinin toplanması gerekiyordu. N.Z.M.R. Tugayı saat 08.30’da Bir en-Nasa 

ulaşmıştı. Orada 3. L.H. Tugayının hâlâ su ihtiyacını karşılamakla oyalandığı 

görüldü. Daha sonra Tugaya Hamisah’a hareketi emredildi. Bu arada Türklerin 

Katya’nın doğusuna ulaştıkları anlaşılıyordu. Bu yüzden Tugay süvarilerle genel bir 

                                                 
1623 Gullett, a.g.e., s.169. 
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saldırıda işbirliği için soldan Katya’ya ilerleyecekti. Saat 09.00’da ileri kolları bu 

görevi yapmak için hareket etti.  

Genel süvari ilerleyişi 10.30’da başladı. Chauvel’in komutasındaki 3. L.H. 

Tugayı sağda, N.Z.M.R. Tugayı ve 1. ve 2. L.H. Tugayları ile 5. Süvari Tugayı 

soldaydı.  

Piyade tümenlerinin hareketinden önce daha büyük gecikmeler vardı. 42. 

Tümenin örneğinde o kadar önemli değildi. Çünkü Tümenin rolü süvarileri 

desteklemek için Hod el Enna’ya ilerlemekti. Türk artçı kuvvetleri yakalandığı 

zaman bu piyadenin yardımı dahi gerekmemişti. Fakat 127. Tugayına ilerlemesi için 

ilk mesaj gönderildi. Yerine ulaşmadı. İkincisi, 02.45’te gönderildi. 05.40 kadar ona 

ulaşmamıştı. Tugay 07.30 da yola çıktı ve 09.30–10.00 arasında Hod el-Enna’ya 

yorgun bir şekilde ulaştı. Pelusium’daki 125. Tugay 05.15’te yola çıkmış ve yorgun 

bir biçimde 127. Tugaya 11.15’te ulaşmıştı.  

52. Tümen örneğinde gecikme daha vahimdi. Chauvel’e verilen takip 

emrinden sonra Lawrence 06.37’de 52. Tümene bir mesaj göndererek doğuya Ebu 

Hamra’ya ilerleme emri vermişti. Emri alan General Smith hazırlıklarını 

tamamlamaya çalıştı. Saat 10.15’te Lawrence emri tekrar etti. Fakat 155. ve 157. 

Tugaylar henüz hazır değildi. Demir tanklardan su dağıtımı gecikmenin temel 

nedeniydi. Su malzemeleri 1. hat develeriyle taşındı ve her tümen 1 günlük suyu 

taşıyan bir deve konvoyuna sahipti. Başka bir gecikme de askerlere yiyecek dağıtımı 

idi. Öğlene kadar 155. ve 157. Tugay hareket edemedi ve harekete geçtikten sonra da 

akşam olduğunda Ebu Hamra’ya ulaşamamıştı.  

Bu arada 3. L.H. Tugayı Hamisah’ın batısındaki yüksek alanda Türklere karşı 

bir başarı sağlamıştı. Yarbay W.H. Scott komutasındaki 9. A.L.H. Türk hatlarına 

karşı 4 nala ilerlemiş ve sonrada Inverness bataryası ve makineli tüfek ateşi 

desteğinde yaya olarak saldırmıştı. Türkler konumlarını terk etmişlerse de 425 esir ve 

7 makineli tüfek ele geçirilmişti. Bu Tugay Katya’nın ilerisinden ağır topçu ateşine 

uğramış ve Chauvel’in sağ tarafını koruması yönündeki emrini almadan önce 

Hamisah’ın 4 km. batısındaki Bir Nagid’e gecikerek öğlen vakti çekilmişti.  

12.00–13.00 arasında N.Z.M.R.’in 4 tugayı, 1. ve 2. L.H. ve 5. Süvari Tugayı 

Türklerin konuşunu tespit etti. Türklerin tuttuğu konum morali bozulmuş bir 

konumda olduğunu gösteriyordu ve güçlü İngiliz saldırısı karşısında çok sayıda asker 
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ve silahın ele geçirilmesiyle sonuçlanması mümkün görünüyordu. 5. Süvari Tugayı 

Türklerin sağ kanadına saldırırken, 3 Avustralya tugayının Katya’ya ilerlemesine 

karar verildi1624.  

3 Tugay saat 15.30’da Katya’ya ilerledi. 5. Süvari Tugayı Türk ateşinin 

şiddeti yüzünden bir süvari ilerleyişini imkânsız buldu ve atları geri gönderildi. 

Türklerde olduğu umulan moral bozukluğundan hiçbir iz yoktu. Tüfek ateşleri top 

ateşlerinden daha yoğun ve iyi yönetiliyordu. Gün batımında ilerleme durduruldu ve 

5 km. arkada bulunan Chauvel Romani’ye geri çekilme emri vermek zorunda kaldı. 

5. L.H. Alayı 28 kayıp vermişti. 1. ve 2. L.H. tugayları kampa ulaştığında atlara 6 

saattir su verilmemişti. Bütün operasyon boyunca 2. ve 3. A.L.H. erleri hareket 

halinde veya at üstündeydi. Her iki taraf son nefesindeydi. İngiliz süvarileri 

Romani’ye dönerken Türkler karanlıkta Ugratina’ya dönme mücadelesi veriyordu. 

Geceleyin piyade tugayları şöyle konuşlandı. 155. ve 157. tugaylar Ebu Hamra’da; 

127. Tugay Hod el-Enna’da; 125. Tugay onun solunda ve 156. Tugayla temas 

halinde. Magaybra’yı boşaltılmış bulan Seyyar Kol geceyi burada geçirdi1625. 4–5 

Ağustosta Türk kayıpları 1.250 ölü, 4.000 yaralı idi. Ayrıca 49 subay ve 3.900 er esir 

edilmişti1626.  

Türklerin geri çekilirken su kuyularını zehirlettikleri söylentisi nedeniyle 

İngilizlerin kuyulardan su içmeleri ve iyice tahlil edilmeden içilmesi kat’i bir şekilde 

yasaklanmıştı1627.  

4.3.5. 6–7–8 Ağustos  
6 Ağustos sabahı Türkler Kress’in emrettiği çizgiye yerleşmişti. 7 Ağustos 

günü de aynı çizgide geçirilmişti. 

6 Ağustos’taki General Lawrence’nin emirleri, düşmana karşı güçlü bir 

şekilde baskıda bulunmak, asker ve teçhizatın geri çekilmesini kesmeye teşebbüs 

etmek için süvari askerlerine (1. ve 2. L.H.  tugaylarının atları harekât için 

elverişsizdi) yönelikti. Türkler Katya hattında bir alay artçı kuvvet bıraktığına 

inanılıyordu. 42. Tümen saat 04.00’de doğuya doğru ilerleyerek Bir el-Memluk’ten 

Katya’ya olan hattı işgal edecekti. 52. Tümen aynı saatte Ebu Hamra’dan hareket 
                                                 
1624 MacMunn-Falls, a.g.e., p.190-193; Gullett, a.g.e., p.164-170; Powles, a.g.e., p.34-35. 
1625 MacMunn-Falls, a.g.e., p.194; Gullett, a.g.e., p.172-173. 
1626 Gullett, a.g.e., p.173. 
1627 Bluett, a.g.e., p.72. 



 462

edecek ve 42. Tümenin hattını kuzey doğuya doğru uzatacaktı. Karanlıkta N.Z.M.R. 

Tugayı ve arkasındaki 5. Süvari Tugayı Ugratina’ya ilerledi ama Türkleri bir gün 

öncekinden daha iyi yerleşmiş buldular. 3. L.H. Tugayı sağdan ilerledi ama Türk Sol 

kanadı iyi korunduğu için az bir ilerleme sağlanabildi. 

Bu arada 42. ve 52. Tümenler emirleri yerine getirdi ama Ugratina’daki 

süvarileri desteklemek için uzak bir şans dahi yoktu. Sıcaklık korkunçtu ve piyadeye 

ağır bir yük oluyordu ki –özellikle 42. Tümenin piyadesi çöl şartlarına alışmamış 

veya suyu idareli kullanması hakkında eğitilmemişti- yürüyüş sırasında epey işkence 

çekti. 127. Tugay akşama kadar Katya’ya ulaşamadı ve yolda 800 asker öldü. 125., 

155. ve 157. tugaylar da sıcaktan birçok kayıp verdi. Sağlık görevlilerinin yoğun 

çabaları da yeterli olmadı. Artık çok açıktı ki, şimdiki koşullarda piyadenin 

kullanılması yararsızdı ve ısrar edilirse birçok ölümlere sebep olunacaktı. Gün içinde 

Seyyar Kol Bayud ve Magaybra arasında Türklerle temasta olmuş ama bir etki 

yapamamıştı1628. 6 Ağustos’ta Romani’nin güneyine yaralı Türkler ve İngilizlerden 

sıcaktan tükenen 150 vak’a getirildi. Savaşın başlangıcından 7 Ağustos’a kadar L.H. 

sıhhiye bölüğü 671 vakaya bakmıştı1629.  

Murray Londra’ya gönderdiği telgrafta “İstediğim şekilde takip edemiyoruz. 

Çünkü piyade ve süvari tümenlerinin atları tükendi. 42. Tümenin bir tugayı Katya’ya 

vardığında 800 kişi kaybetti ki 6 Ağustos’ta kısa bir yürüyüşten sonra 52. Tümen 

Komutanı adamlarının sürekli çaba sarf etmekte fiziksel olarak hayli yetersiz 

kaldığını bildirdi. Türk piyadesi çölde neredeyse süvarilerim kadar hızlı …” 

diyordu1630.  

7 Ağustos’ta aynı 3 süvari tugayı Ugratina’da Türklerin konumunu tekrar 

yokladı. Ama bir kez daha onu güçlü buldu. Ertesi gün (8 Ağustos) Türk 

mevzilerinin boşaltılmış olduğu görüldü ve devriyeler Türklerin Birülabd’da 

olduklarını keşfetti. Aynı gün Seyyar Kol Türklerin kanadıyla temas etti ama ciddi 

bir tehdit yaratmak konusunda zayıf kaldığı için geceleyin Biribayud’a döndü1631. 

7 Ağustos günü Türklerle İngilizler arasında yaşanan savaşta Avusturya-

Macaristan dağ obüs bataryaları mükemmel atışlarıyla kendilerini göstermişlerdi. 
                                                 
1628 MacMunn-Falls, a.g.e., p.194-195; Gullett, a.g.e., p.175. 
1629 Downes, a.g.e., p.578. 
1630 Gullett, a.g.e., p.175. 
1631 MacMunn-Falls, a.g.e., p.195-196. 
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Durum bir aralık Sol Kanattaki Üçüncü Grup (Mülmann Grubu) için çok ciddi bir 

şekil almıştı.  İngilizlerin büyük hareket kabiliyeti olan Smith Kolu Üçüncü Türk 

grubunu çevirmiş olduğundan öğleden sonra Grubun cephesi doğuya dönük olarak 

(ters Cephe ile) muharebe etmeye mecbur olmuştu. Bu grubun 7 Ağustos’ta 

gösterdiği yetenek ve dayanıklılık her türlü övgüye layıktı. Nihayet, Kress Binbaşı 

Mülmnn’a karanlık bastıktan sonra Üçüncü Grubu Hodumvayhelhim’e çekmesini 

emretmişti. Aynı zamanda bu kolu karşılamak, yükünü hafifletmek ve çekileceği 

yerde bir himaye mevzi kurmak üzere Binbaşı Mayer komutasında bir piyade 

taburunu daha önce Hodumvayhelhilm’e göndermişti. Geceleyin ise, Sefer 

Kuvvetinin büyük kısmı Birülabd-Biribayud hattına çekilmişlerdi1632.  

İsmailiye yönüne gönderilmiş olan Hecinsüvar Alayına sefer kuvvetinin sol 

yanını emniyete almak üzere Magaybra’ya gelmesi emredildi.  

7 Ağustos’ta Cemal Paşa Kress’e gönderdiği telgrafta, Avrupa cephelerindeki 

genel manzara ile III. Ordunun şimdiki tehlikeli durumuna göre, Sefer Kuvvetinden 

beklenen görevin, sürekli olarak İngilizlerle temasta kalmak ve düşman kuvvetlerini 

kendi üzerine çekmek ve mıhlamak olduğunu, bu konuda Başkomutanlık 

Vekâleti’nin de kendisiyle tamamen aynı fikirde olduğunu, Ugratina-Magaybra 

hattında önceden tahkimat yapmış olduğunu tahmin ettiğini ve bu hatta kalmasını 

arzu ettiğini ve cephane nakliyatının devam ettiğini bildirmekteydi. Buna aynı tarihte 

Salmana’dan şifreyle cevap gönderen Kress, 4 Ağustos saldırısı ve bunu takip eden 3 

gün boyunca düşmanla sıkı temasın çok sayıda cephane harcanmasını gerektirdiğini 

ve sıkı temasın daha uzun süre korunmasının mümkün olmadığını, ayrıca, 

İngilizlerin gerek sahip olduğu güçlü kuvvet ve gerekse İsmaliye’den gönderdiği 

kuvvetlerin Türkleri kuşatacak bir halde bulunduğunu, Sol Kanat müfrezesinin 

öğleden akşama kadar cephesi doğuya dönük olmak üzere muharebe ettiğini ve 

menzil son noktası olan Birülabd ile ulaşımın ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya 

kaldığını, bundan dolayı birliklerinin son beş günde dinlenemediğini,  bu şerait 

altında mecburen Birülabd-Bayud hattına çekilmeye karar verdiğini, 10 cm.lik top, 

15. cm.lik obüs, uçaksavar topları ve dağ topları cephanesinin yenileri ulaştığı zaman 

tekrar Ugratina’ya ilerleyeceğini, alınan başarısızlıktan dolayı asla cesaretini 

                                                 
1632 … Sina-Filistin Cephesi …, s.388. Kressenstein, a.g.e., s.121; Güralp, a.g.e., s.108-110. 



 464

kaybetmediğini, tersine piyade kaybından dolayı daha da zorlaşan görevi yeniden 

icra etmeye çalışacağını bildirmiştir1633.   

7/8 Ağustos gecesi Kress Birülabd-Biribayud hattına çekilmek üzere saat 

18.30’da özetle şu emirleri vermişti: İngilizler er-Rabah-Katya-Hamisah çizgisinde 

durmaktadır. İngiliz ileri kıtaları Türk mevzilerine yaklaşmıştır. Düşmanın kuvvetli 

süvari kıtaları halen Hodelbudarem ve Magaybra civarında bulunuyor. Sefer kuvveti 

7/8 Ağustos gecesi Birülabd-Biribayud çizgisine çekilecektir. Topçu karanlık basar 

basmaz mevzi değiştirecek ve geriye hareket edecektir. Ancak grup komutanları 

başarabildikleri takdirde öğleden sonra saat 17.00’den itibaren birliklerini kısım 

kısım ve kademeli olarak geri çekebilirler. Piyade, topçu tamamen çekildikten sonra 

son derece sessizlik ve düzen içinde geniş cephe ile güçlü artçılar ayırarak 

çekilecektir. Topçunun kayıpsız geriye çekilmesini sağlamak piyade için bir şeref 

meselesidir. Şayet topçunun yürüyüşünde bir gecikme olursa piyade, topçu tekrar 

hareket edinceye kadar yeni bir mevzi tutacaktır. Sefer Kuvveti Karargâhı karanlık 

bastıktan sonra Birülabd’e hareket edecektir1634. 

Kanal Seferini ayrıntıları ile aksatmadan günü gününe Başkomutanlık 

Vekâletine rapor eden Cemal Paşa 14. ve 53. Tümenlerin yerine kesin olarak 2 Türk 

tümeni istemişti. Başkomutanlık Vekâleti önce II. Ordu’dan 3. Süvari Tümeninin IV. 

Orduya verilmesini emretmiş ve Tümen’in 6. ve 7. Alayları (8. Alay II. Orduda 

kalıyordu) Halep bölgesine yola çıkmıştı. Tümen 6. ve 7. Alayları ile Halep’te 

organize olduktan sonra Birinci Sefer Kuvveti emrine verilecekti1635.  

4.3.6. 9 Ağustos Birülabd Muharebesi 
Chauvel’e göre, bütün süvari kuvvetleri emrine verilirse, Türklere karşı 

yapılacak şiddetli bir saldırının başarılı olması ihtimali vardı. General Lawrence’in 

de onayladığı plana göre, 1. ve 2. L.H. tugaylarının geri kalanı Albay Royston 

komutasında Katya’dan ileriye gidecek, su ihtiyacını Katya’da sağladıktan sonra 

gece boyunca Birülabd’ın kuzeybatısındaki Hod Hamada’ya gidecekti. Oraya 9 

Ağustos’ta saat 03.00’de varacaktı. Orada 1,5 saat kaldıktan sonra Birülabd’ın 3 km. 

kuzey doğusundaki bir noktaya ilerleyecek, saat 06.30’da N.Z.M.R. Tugayı ile 

                                                 
1633 Erden, Dünya, 25 Ekim 1955. 
1634 … Sina-Filistin Cephesi …, s.387-388. 
1635 … Sina-Filistin Cephesi …, s.393. 
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Türklere bir saldırı için işbirliği yapacaktı. 3. L.H. Tugayı Türklerin sol kanadını 

dolaşıp geri çekilmesini önlemeye teşebbüs edecekti. 5. Süvari Tugayı ihtiyatta 

olacaktı. 

Plan bir kumardı. Düşmanın morali bozulursa başarı için bir şans olacaktı. 

Çünkü saldıranlar savunmadakilerden daha hareketliydi ve eğer görev kapasitelerinin 

üstünde bulunursa geri çekilebilirlerdi. Chauvel’in 5 tugaylık kuvveti 3.000 den fazla 

değildi. Türkler ise Birülabd’da muhtemelen 2 katı bir kuvvete sahipti ve önemli 

takviyeler almıştı. Türklerin 6.000 kişisine karşı İngilizler 3.000 kişi idi.  

4 Tugay gün doğmadan önce ilerlemeye başladı. 3. L.H. Türk Sol kanadını 

bulup çevirmek göreviyle sağda öndeydi. Yeni Zelandalılar merkezdeydi. 3. Tugay 

ile arasında 1.5 km. mesafe vardı. Türk Sağ kanadını kuşatmak niyetiyle kalan 2 L.H. 

Tugayı 05.00’te yola çıktı.  4 tugay 8 km.lik bir cepheyi kapsıyordu1636.  

05.00 sıralarında Yeni Zelandalılar Türk ileri postalarını sürdü ve bazı yüksek 

tepelere ulaştılar. Fakat Türkler saat 09.00’da siperlerinden karşı atak için çıktı. 

Somerset bataryası ve Tugayın makineli tüfeklerinin ateşi bu saldırıya cevap verdi. 

Bunu büyük bir ateş üstünlüğü mücadelesi izledi ve Yeni Zelandalılar kendi 

konumlarını korumakta zorlandılar. Sağdaki ve soldaki Avustralya tugayları da aynı 

durumdaydılar.  

07.30’da Yeni Zelandalılar ve 2. L.H Tugayı arasında boşluk yaratmak için 

Türkler tekrar saldırdı. Ama boşluk ihtiyattaki 5. L.H.’un bir bölüğüyle kısmen 

kapatıldı ve Türk ilerleyişi duraksadı. Biraz sonra Chauvel sağdaki 3. L.H. Tugayı 

Türk kanadını çevirmek görevinde tümüyle yetersiz kaldığını görerek, Yeni 

Zelandalılara yaklaşmasını emretti. 

Türk ulaşımının Birülabd’dan doğuya hareket ettiği görülüyordu. Bundan 

Türklerin direnme gücünün yetersiz olduğu anlaşılıyordu. Yeni Zelandalılar 

çabalarını ikiye katladılar ama Avustralya tugayları harekete ayak uydurmada 

yetersiz kaldıkları için az bir ilerleme sağlandı. 10.30 dolaylarında tüm ilerleme 

                                                 
1636 MacMunn-Falls, a.g.e., p.196; Gullett, a.g.e., p.176-177. Birülabd savaşında İngilizler sürekli 
Türklerin yeni takviyeler aldığını yazar ve başarısızlıklarını buna bağlarlar. Oysa ki Türk 
kaynaklarında seferin başından sonuna kadar yapılmış bir takviyeden bahsedilmemektedir ve zaten 
Cemal Paşanın Kress’e yola çıkarken takviye imkânı olmadığını söylediğini burada tekrar 
hatırlatmakta yarar vardır. Türklerin takviye aldığına dair diğer örnekler için bkz. (Çevrimiçi) 
http://www.1914-1918.net/murray_second_despatch.htm., 8 Eylül 2006; Moore, a.g.e., p.32. 
Powles 5-6.000 kişi takviye rakamını verir ki tümüyle imkansızdır. Powles, a.g.e., p.35. 
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durdu. Bundan başka Chaytor solundaki boşluktan baskıyı yenilemek düşüncesiyle 

yardım istedi. Bunun üzerine Warwick Yeomanry bölüğü gönderildi. 

Türkler tutabileceklerinin farkına varınca gün ortasında saldırıya yöneldiler. 

Canterbury ve Auckland Alayları ile Warwick Bölüğü üzerine başka bir ağır 

saldırıya başladılar. Türkler geri püskürtüldüler ama 14.00 sıralarında saldırı 

İngilizlerin sol kanadına doğru yayıldı. Albay Royston’un kuvvetini destekleyen 

Ayrshire bataryası ağır bir bombardıman altında kaldı ve birçok at hayatını kaybetti. 

Kısa bir zaman için kımıldayamaz hale geldi ve ele geçirilme riski doğdu. Sonradan 

toplar geri çekildi. Ama aynı zamanda Albay Royston ve sağdaki 3. L.H. Tugayının 

daha fazla geri çekilmesi Yeni Zelandalıların vaziyetini de nazik bir hale getirmişti. 

17.30’da Chauvel genel bir geri çekilme emri verdi. Chauvel kuvvetlerinin 

hareketliliğine güvenerek saldırıya karar vermişti. Ama şimdi kanıtlanıyordu ki, atlı 

piyade için göreceli kısa menzilde üstün kuvvetlere karşı savaşta savaşı kesmek 

kolay bir konu değildir. Sadece onların azmi ve karanlığın bastırması sonucu Yeni 

Zelandalılar kurtulmuştu. Yüzbaşı R. Harper komutasındaki makineli tüfek 

bölüğünün bazı silahlarının 90–100 m. menzile sahip olması, bu makineli tüfeklerin 

ve 5. Süvari Tugayı bölüklerinin desteği altında tugay sonunda geri çekilmeyi 

başardı. 

General Lawrence ertesi günü yeni bir saldırıya kolaylık olsun diye 

kuvvetlerin Birülabd’a yakın kamp kurmasını istiyordu. Ama Chauvel Türk 

konumunun gücü ve askerlerinin fiziksel olarak tükenmesi nedeniyle Ugratina’ya 

çekilmeyi ve 3.L.H. da Birülabd’ı gözetlemek üzere bırakmak istedi. Seyyar Kol 

iletişim eksikliği yüzünden doğrudan Birülabd savaşında yer almamıştı. Bununla 

beraber, Biribayud’da sabahleyin Türklerle küçük bir çatışma yaşadı ve Türkler 

orada 21 ölü bıraktılar1637.  

Chauvel’in bu savaştaki kayıpları 8 subay ve 65 er ölü, 33 subay ve 210 er 

yaralı ve 6 kayıp olmak üzere 300’ün üzerindeydi1638. İngilizlerin 5 günlük savaştaki 

kayıpları aşağıda ayrıntısı görüleceği üzere 1.130 olduğuna göre sadece 9 Ağustos’ta 

300’ün üzerinde kayıp vermeleri önemli bir olaydır. Üstelik 5 gündür Türkler İngiliz 

                                                 
1637 MacMunn-Falls, a.g.e., p.197-198; Powles, a.g.e., p.36-38; Gullett, a.g.e., p.178-183; Massey, 
a.g.e., p.71.  
1638 Gullett, a.g.e., p.184. 
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takibi altında ve imha tehlikesiyle geri çekilmekteydi ve kuvvetinin ¼’nü kaybetmiş 

bulunuyordu.   

13 saat devam eden Birülabd zaferindeki en büyük şeref payı piyadenin ve 

son derece cesurca ve çok başarılı karşı saldırıları ile 3. Tümene ve Komutanı Albay 

Refet Beye (Bele) ve bir de mükemmel ateşleriyle düşmanı ezen Türk topçusuna 

aitti1639. Savaş sonunda Kress bile raporunda “Bugünün şerefi Refet Beye aiddir” 

demişti1640.  

Refet Bey ilerideki bölüklerin İngilizlerin eline esir düşme tehlikesine karşı 

İngilizlere saldırmaya karar vermiş ve gerekli düzeni almışken Kress gelmiş, saldırı 

düzenini görünce aralarında şu diyalog yaşanmıştı:  

“Bu subay ve erlerin bir haftadan beri bu düşman karşısında geri çekildiğini 

bilmiyor musun? Bu maneviyatla kendinden çok üstün bir düşmana taarruz edilir 

mi?”  

“Gözümün önünde iki bölüğümün esir edilmesine tahammül edemem. Ya 

onları kurtaracağım yahut burası hepimize mezar olacak.” 

“O halde bu taarruz düşüncenize iştirak etmiyorum. Onun mesuliyetini 

üzerime alamam.” 

“Taarruz emrini ben verdim. Mesuliyeti de bana aittir.” Bunun üzerine Kress 

gelişmeleri izlemeye başlamış. Saldırı devam ederken yarım saat sonra Kress “Ben 

gidiyorum. Hava kararınca birinci grubu çekiniz” diyerek uzaklaşmıştı. Her iki 

tarafta şiddetle savaşıyordu ve geri adım atan yoktu. Bunun üzerine Refet Bey 39. 

Alaydan geriye kalanların öne sürülmesini emretti. Karanlık çökmeye başladığı halde 

bir sonuç alınamamıştı. Bunun üzerine Refet Bey 20 süvari ile birlikte kılıçları 

çekerek İngilizlere karşı hücuma geçmişti. Piyadeler de buna katıldı. İngiliz 

mevzilerine gelindiğinde onların geri çekildikleri görülmüştü. Böylece plan başarıyla 

uygulanmıştı. Çünkü İngilizler çekilmeden Türk birliklerinin çekilmesi mümkün 

değildi. Türk süvarisi İngiliz mevzilerinin biraz daha gerisine gittiği zaman ileri 

mevzideki Türk bölüğünün ağır yaralıları ile birlikte İngiliz ağır yaralılarına 

rastlamıştı. Burada İngilizlerin Türk yaralılarını tedavi ettikleri, yanlarına su, yiyecek 

                                                 
1639 … Sina-Filistin Cephesi …, s.389; Kressenstein, a.g.e., s.121-122; Gücüyener, Sina Çölünde …, 
s.126-127. 
1640 Erden, Dünya, 25 Ekim 1955.  
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ve sigara bıraktıkları görülmüştü. Fakat bunları geriye götürecek vasıtalar yoktu. Bu 

nedenle yanlarına su ve yiyecek bırakılarak gelecek İngilizlere terk edilmek zorunda 

kalınmıştı1641.    

  Muharebe akşamı cephane çok kritik bir hal almış, 150. mm.lik Türk obüs 

bataryasının 75, 100 mm.lik uzun top bataryasının 95, Avusturya-Macaristan 

bataryalarının birinde 11, diğerinde 22 ve Türk dağ bataryalarının (4 batarya) ise 200 

kullanılacak mermisi kalmıştı. Yalnız uçaksavar topçu takımları ile Avusturya-

Macaristan bataryalarının cephane kollarından mermi ikmali mümkün olmuşsa da 

diğerlerinin ne yazık ki elde hiç cephaneleri kalmadığından ikmali mümkün 

olamamıştı. Kress, Cemal Paşanın çevresinin bu durumdan muhtemelen kendisini 

haberdar etmediklerini iddia eder. Bu arada Cemal Paşa, Kress’e Birülabd’e geri 

çekildiği için memnuniyetsizliğini bir telgrafla bildirmişti1642.  

Türk basınında 4–12 Ağustos arasında savaş hakkında yer alan resmî 

tebliğlere bakarsak;  4–8 Ağustos arasında yaşanan kötü olaylar hakkında doğal 

olarak bilgi verilmemiştir. Daha çok konuyu geçiştirecek mahiyettedir. Hatta daha 

önce de değindiğimiz Süveyş kasabasında hâlâ olmayan bir savaştan bile 

bahsedilmektedir. Birülabd Zaferi ise doğal olarak doğru verilmiştir.  

4 Ağustos tarihli resmî tebliğde,  Katya civarında keşif çatışmaları sürdüğü, 1 

Ağustos’ta bir İngiliz savaş gemisinin Muhammediye’den Katya’nın doğusundaki 

Hudennecat ve Ugratina hurmalıklarını aralıksız bir saat bombaladığı, bir Türk 

uçağının bombalı tacizi üzerine geminin ateşi kesip uzaklaşmaya mecbur olduğu 

bildirilmiştir1643.  

5 Ağustos tarihli tebliğde, Muhammediye’de bulunan 2 İngiliz savaş 

gemisinin Katya’nın batısındaki Ugratina hurmalıklarını tekrar aralıksız 

bombaladığı, aynı mevkiin yaklaşık 27 km. güneydoğusundaki Birihasana’ya gelen 

bir İngiliz uçağının ateşlerimizle def edildiği –bu tarihte Birihasana’nın savaşla ilgisi 

yoktur-, Katya’daki birliklerimize bomba atan 3 İngiliz uçağının da havalanan 

uçaklarımızın ateşi ile geri püskürtüldüğü bildirilmiştir1644.   

                                                 
1641 Güralp, a.g.e., s.118-122. 
1642 … Sina-Filistin Cephesi …, s.389; Kressenstein, a.g.e., s.121-122; Erden, Dünya, 25 Ekim 1955. 
1643 Tanin, 22 Temmuz 1332, No.2745.  
1644 23 Temmuz 1332 tarihli Tanin, No.2746; Tasviriefkar, No.1623.  
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6 Ağustos tarihli tebliğde, Türk birliklerinin 3 Ağustos 1916’te er-Rabiş, 

Katya-Ebu Talemle hattını işgal ettiği, keşif kollarını Romani’ye doğru sürdüğü, 

Süveyş kasabasının doğusunda ileri müfrezelerimizden biriyle bir İngiliz müfrezesi 

arasında önemsiz bir çarpışma olduğu ve Talemle mevkiinin Katya’nın 2 km. 

güneybatısında olduğu belirtilmiştir1645.  

7 Ağustos 1916 da resmî tebliğde, Mısır cephesinden henüz rapor alınmadığı 

belirtilmiştir1646.  

8 Ağustos tarihli resmî tebliğde İkinci Kanal Seferi hakkında biraz geniş bilgi 

verilmiştir ama bu bilgiler doğal olarak kötü haberler içermemektedir. Tebliğde, 

Türk kuvvetlerinin Romani’ye saldırdığını, Muhammediye sahilindeki 4 İngiliz 

gemisinin şiddetli bombardımanına rağmen başarılı bir “keşif taarruzu” yaparak 

Katya’daki mevzilerine çekildiği, İngilizlerin Katya’da Türklere saldırısının büyük 

kayıp verdirilerek püskürtüldüğü, bir Türk uçağının 6 Ağustos 1916’da 

Muhammediye civarında bir İngiliz uçağını düşürdüğü ve diğer Türk uçaklarının 

İsmailiye limanı çevresini bombaladığı ifade edilmiştir. Ayrıca yukarıda da 

belirtildiği gibi hiçbir Türk kuvvetinin bulunmadığı Süveyş kasabasının çevresindeki 

ağır çarpışmalardan bahsedilmeye devam edilmiştir. Buna göre, 4 Ağustos’da Süveyş 

kasabasının doğusundaki Ebu Cerad Boğazına saldıran İngiliz süvarisi 8 saat devam 

eden çarpışmadan sonra kayıp verdirilerek püskürtüldüğü ve İngilizlerden silah, 

kasatura ve eşya ganimet alındığı iddia edilmiştir1647. 

9 Ağustos 1916 tarihli İkdam gazetesinde Osmanlı ordusunun İngilizlere 

önemli bir darbe vurduğu belirtilmekteydi1648.  

10 Ağustos 1916 tarihli resmî tebliğde Mısır cephesinde bir olayın olmadığı,  

5 Ağustos’ta Katya’daki savaşta esir alınan İngilizler kaynak gösterilerek, bir İngiliz 

süvari alayının neredeyse tümüyle mahvolduğu, subaylarının tümümün öldüğü ve 3 

topun Türk ateşleriyle tahrip edildiği iddia edilmiştir. Ayrıca 4 Ağustos’tan beri 3 

İngiliz uçağının düşürüldüğü ve uçaklarımızın Muhammediye-Romani çevresindeki 

İngiliz ordugâhlarına çok sayıda bomba attığı belirtilmiştir1649.  

                                                 
1645 24 Temmuz 1332 tarihli Tanin, No.2747; İkdam, No.6998. 
1646 Tanin, 25 Temmuz 1332, No.2748. 
1647 26 Temmuz 1332 tarihli Tanin, No.2749; Tasviriefkar, No.1726.   
1648 İkdam, 27 Temmuz 1332, No.7001. 
1649 Tanin, 28 Temmuz 1332, No.2751.  



 470

12 Ağustos tarihli resmî tebliğde Birülabd savaşından Katya savaşı diye 

bahsedilmiştir. 9 Ağustos’da topçu ve makineli tüfek bölükleriyle takviye almış, 

süvari ve atlı piyade kuvvetleriyle İngilizlerin Katya civarındaki mevzilerimize 

saldırdığı, 13 saat devam eden savaşın birliklerimizin her iki kanattan yaptıkları 

şiddetli saldırılarla sonucunun lehimize kaldığı ve İngilizlerin büyük kayıplar vererek 

Romani yönüne çekilmeye mecbur olduğu ifade edilmiştir1650.  

4.3.7. El-Ariş’e çekilme ve Savaşın Sona Ermesi 
11–12 Ağustos’ta küçük çapta keşif kolu muharebelerinden başka önemli bir 

olay olmamış ve artık İngilizler Türk mevzilerine yaklaşmamıştı.  

10 Ağustos’ta İsmailiye yönünde gösteriş harekâtı yapan bir makineli tüfek 

bölüğü ve hecinsüvar alayı Magara üzerinden Bayut’a gelecekti. Bayut civarında 

İngiliz süvarileri bulunduğundan yardım amacıyla bir tabur piyade, bir makine tüfek 

takımı ve yarım dağ bataryasından oluşan bir müfreze Bayut’a gönderildi. Bu 

müfreze 10 Ağustos akşam üzeri üstün İngiliz süvarileriyle şiddetli savaşa tutuşmuş 

ve onları geri püskürtmüştü. Fakat hecinsüvar alayı Bayut’a gelmediğinden Müfreze 

Komutanı Bayut civarında kalarak Alayı beklemeyi tercih etti. 11 Ağustos’ta 

hecinsüvar alayının Bayut civarında güçlü İngiliz birliklerinin bulunmasından dolayı 

yönünü değiştirerek Bayut’un güneyine doğru çekildiği hakkında rapor geldi. Bunun 

üzerine Müfrezeye savaşı keserek kuzey doğuya doğru çekilmesi emredilmiş ve 

Müfreze daha sonra cephenin güney kanadına çekilmeyi başarmıştı1651.  

11 Ağustos’taki hava keşfi, çok sayıda İngiliz süvarisinin toplandığını ve 

Katya’nın doğusunda güçlü piyade birlikleriyle birçok kolun hareket halinde 

bulunduklarını bildiriyordu. Kress bunu şöyle değerlendirdi: İngilizlerin yeni bir 

saldırısı muhtemeldir. İngilizler piyade ile cepheden süvari ile kanattan saldırmayı 

düşünüyor. Yeni bir saldırıyı püskürtmek,  eldeki mevcut topçu cephanesinin azlığı, 

sürekli azalan tüfek sayısı ve 7 günden beri hiç dinlenmeyen birliklerin son haddine 

varan yorgunluğu ile mümkün değildir. Eğer bu saldırı püskürtülmezse Sefer Kuvveti 

tümüyle tehlikeye düşerdi. Bundan doğacak zararlar el-Ariş’e çekilmekle doğacak 

                                                 
1650 Tanin, 30 Temmuz 1332, No.2753.   
1651 Erden, Dünya, 25-26 Ekim 1955. 
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zararlardan daha büyük olacaktı. Bu yüzden Birülmezar’a ve oradan el-Ariş’e 

çekilme emri verildi1652.   

Kress’in 11 Ağustos tarihli raporun da yukarıdaki bilgilerle birlikte el-Ariş’e 

çekilme kararına Kurmay Başkanı ve Refet Beyin de katıldığını, aynı gün bir Türk 

uçağının bir İngiliz uçağını düşürdüğü bilgisi yer alıyordu1653. Düşen uçak İngiliz 

hatlarını gerisine düşmüş, içindekilerden biri ölmüş diğeri yaralanmıştı1654.  

12 Ağustos’ta Başkomutanlık Vekâletinden IV. Ordu Komutanına gönderilen 

telgrafta, İngilizlerin Sefer Kuvvetinin arkasını kuşatmaması için bütün kuvvet ve 

araçlarıyla engellemesini, hızlı hareket eden hecinsüvar ve aşiretleri kullanarak 

Kanala karşı hareketin devam edeceği düşüncesini hissettirmesi rica ediliyordu1655.  

Sefer Kuvveti 13 Ağustos sabahı Birülmezar’a geldi. Burada Albay Refet 

komutasında 31. Piyade Alayı ile Avusturya-Macaristan dağ obüs taburu ve bunlara 

ek olarak hecinsüvar bölüğü, hafif cephane kolu, 1. İstihkâm Taburunun 1. Bölüğü, 

sıhhiye bölüğü, 2. ve 5. seyyar hastanelerle 213. seyyar hastanenin yarısı, 1 kakule 

kolu, 1 ekmekçi takımı artçı olarak bırakıldı1656. 

Tam 8 gün 8 gece süren sefer sonunda Sefer Kuvveti el-Ariş’e varınca harap, 

yorgun ve bitkin bir halde ölü gibi hiç kımıldamadan sabahtan öğleye kadar 

uyumuştu. Ayaklardaki çoraplar erimişti1657. Seferden sonra el-Ariş’e ulaşan Sefer 

Kuvvetine bu kasaba İstanbul gibi görünmüştü1658.  

İngilizler 12 Ağustos’ta Türklerin Salmana’ya çekildiğini ve Birülabd’ı 

boşaltmış olduğunu görecekti. İngilizler buradaki ölülerini gömmüş ve mezarlarının 

başlarına haç koymuştu1659. Bu tarihten sonra İngiliz Yüksek Komuta Heyeti Türkleri 

daha fazla izlemenin süvariler için pratik olmadığına karar verdi. Çünkü ana üsten 

çok uzaktı ve Birülabd’ın ilerisine su taşıyacak etkili bir deve ulaşım kolu yoktu1660.  

                                                 
1652 Erden, Dünya, 26 Ekim 1955; … Sina-Filistin Cephesi …, s.391. 
1653 Erden, Dünya, 26 Ekim 1955. 
1654 Idriess, a.g.e., p.140; Wilson-Wetherell, a.g.e., p.81. 
1655 Erden, Dünya, 26 Ekim 1955. 
1656 … Sina-Filistin Cephesi …, 391; Kressenstein, a.g.e., s.122. 
1657 Gücüyener, Sina Çölünde …, s.129. 
1658 Güralp, a.g.e., s.126. 
1659 MacMunn-Falls, a.g.e., p.198;  Gullett, a.g.e., p.183; Wilson-Wetherell, a.g.e., p.81.  
1660 Wilson-Wetherell, a.g.e., p.81; Idriess, a.g.e., p.141.  
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19 Ağustos’tan ay sonuna kadar karşılıklı keşifler devam etmiştir. İngilizler 

Salmana’ya kadar olan bölgeyi özellikle keşif altında tuttular1661. 

4.3.8. İkinci Kanal Seferinin Başarısızlığının Sebepleri  
Erden, bu Seferin başarısızlığının sebepleri hakkında uzun bir mütalaa 

yapmıştır. Bunlar özetle şunlardır: 

İngilizler tahkim edilmiş kuvvetli bir mevzideydi ve bu mevziin gerisinde 

üstün piyade ve süvari kuvvetleri vardı. Daha geride ve Kanal bölgesinde de başka 

kuvvetleri vardı. Ayrıca İngiliz mevzii Kanala demiryolu ile bağlı idi. Kress, 

İngilizlerin güçlü olan cephesine yapılacak saldırıdan fayda beklemediği için güçlü 

mevziyi cepheden ağır topçu ve bir piyade alayıyla oyalayıp diğer kuvvetleriyle 

İngilizlerin güney kanadına ve gerisine saldırarak onları imha edebileceğini sanmıştı. 

Ancak elindeki kuvvet İngiliz savunması ve özellikle üstün süvarisine karşı böyle bir 

imha harekâtı yapmaya uygun değildi. Yani Kress emrindeki kuvvetin yapamayacağı 

bir hedef seçmişti.  

Kuşatmakla görevli Sol Kanattaki alayın kendisi kuşatıldı. Oysa bu kuşatma 

harekâtında çok işe yarayacak olan Hecinsüvar Alayı gereksiz bir biçimde 

İsmailiye’ye karşı gösteriş yapmaya gönderilmişti. Kuşatmanın sol yanını korumak 

için savaş alanına yakın tutulması ve gerektiğinde kullanılması gerekiyordu.

 Ordu emrinde kendisini tehlikeye atmaması ve geriden takviye imkânının 

olmadığı ve Katya bölgesinde müstahkem bir hatta kalabilmesi bildirilmişti. Menzil 

imkânları Sefer Kuvvetinin Katya’da bir süre kalabilmesine elverişliydi. Sefer 

Kuvveti Katya’da İngilizleri tehdit edip kuvvet tutabilirdi. Eğer düşman saldırırsa 

müdafaa edebilirdi.  

İngilizlerin asıl mevzilerine saldırıp saldırmamak Kress’in takdirine 

bırakılmıştı. Kress bu konudaki yetkisini kötüye kullanmıştı. Bunun nedeni neydi? 

Kress İngilizleri ciddi bir Türk tehdidi karşısında bulunduklarını göstermenin en iyi 

yolunun bir saldırı olduğuna inanmıştı. Bu temelsiz bir sebeptir. Asıl sebep 

“RUHÎDİR”. 3 ay önce Kress Katya’da bir başarı kazanmıştı. Şimdi yine Katya’dan 

daha büyük bir başarı kazanmayı umuyordu. “Katya baskını hatırası aynı savaş 

alanının üstünde zafer vadeden bir hayal gibi yükselmekteydi” 

                                                 
1661 Wilson-Wetherell, a.g.e., p.82-83. 
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Saldırı düzeyinde birlikler parçalanmış, Tümen Komutanı Refet Bey yalnız 

takviyeli bir alay komutanı yapılmıştı. 32. 39. alaylar doğrudan doğruya Kress’in 

emrindeydi. Kress’in 39. Alay Komutanı Binbaşı Kamil Beye çok güveni vardı ve 

çok güveni olduğu için Sol Kanada onu atamış ve en önemli görevi yani asıl kuşatma 

görevini ona vermişti. Savaşı kesme emri Merkez Grubuna (32. Alaya) tebliğ 

edilmemişti. Bu alayı Tümen Komutanının elinden almış olmak bu felakete yol 

açmıştı.  

“Romani küçük ölçüde Sarıkamış’tır. Sarıkamış faciasının ‘İkinci cildidir.’  

Sarıkamış harekâtını Enver Paşa, Romani’yi Kress yönetti. Her iki komutanın 

harekât yönetiminde “hayale dayalı iyimserlik, gerçeği, tabiat unsurlarını ve 

düşmanı küçümseme, talihe ifrad derecesinde güven, hedefin imkân ve vasıtalarla 

nisbetsiz tutulması” belirgin özelliklerdir1662.   

Kress, saldırıyı düzenlerken “yazın en sıcak zamanında derin kum çölleri 

arasında yakıcı öğle saatlerinde yapılacak bir saldırının talep edeceği nihayetsiz 

maddi zahmet ve meşakkatleri doğru olarak hesaba katmamıştım” diyerek 

başarısızlığının bir bölümünü izah eder1663.  

Kress’in saldırı düzeni büyük kuvvetle düşman kanadını kuşatmak, aynı 

zamanda sol yanı emniyete almak düşüncesine pek uygun değildi. 4 taburlu bir alayla 

düşmanı kuşatmak, Hecinsüvar alayını bir taburla takviye ederek uzaktan sol yanı 

emniyete almak, 3 taburluk ihtiyat kuvvetini sol kanat açığından kademeli olarak 

ilerletmek onun düşüncesini daha iyi tatbike yarardı1664.  

Erlerin 900 gr. olan istihkakının 500 grama indirilmesi, bunun dahi ihmal 

edilmesi, bu arada içme suyunun sağlanmasındaki zorlukların yarattığı sorun Sefer 

Kuvvetinin savaş kudretini söndürmüştü1665.  

Gücüyener’e göre, İngilizler denizden ve karadan her zaman yardım görecek 

vaziyette ve sağlam siperler içinde kuvvetli ve dinç bir şekilde Türkleri bekliyordu. 

Türkler ise, Romani’ye vardıktan sonra bu müstahkem mevziye karşı çaresiz açıkta 

saldırmak zorunda kalmıştı. Ayrıca yiyecek sıkıntısı bir tarafa bırakılırsa, su sorunu 

                                                 
1662 Erden, Dünya, 27 Ekim 1955. 
1663 Kressenstein, a.g.e., s.119. 
1664 Belen, … 1916 Yılı Hareketleri, s.214. 
1665 … İdari Faaliyetler ve Lojistik, s.315. 
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yeterince çözülemediği gibi Türk askerlerinin üzerinde 4 gün yürümenin verdiği 

yorgunluk da vardı1666.  

Kress için güçlük İngilizlerin 2 tümen, 6 süvari tugayı ve 9 batarya ile 

yaklaşık 30.000 askere sahip olmasıydı. Siperlerdeki İngilizlere karşı başarılı bir 

çevirme hareketi için yeterli kuvvetlere sahip değildi. Planı ancak İngilizlere sürpriz 

yapmakla ve ilk başarısını ısrarla sürdürmekle mümkün olurdu. Bir sürpriz mümkün 

değildi ve İngiliz süvarileri 1 haftadır Türklerin hareketini kontrol ediyordu. 4 

Ağustos’ta Türkler biraz başarı elde ettilerse de ön ve yan kanatların saldırıları eş 

zamanlı değildi ve biri diğeriyle temas halinde değildi. Kress başarılı olduğu noktada 

ilerlemek için ihtiyatlarını kullanamamıştı1667.  

Bayur’a göre, son saldırıda başarı elde edilmesi için yazın ortasında değil 

ilkbaharda yapılması gerekirdi1668. O zaman da 250–300.000 kişilik bir İngiliz 

kuvvetinin Türkleri bekleyeceğini belirtmek gerekir. Türklerin ise o dönemde diğer 

cephelerin ve demiryolu ulaşım sisteminin yetersizliği yüzünden bırakın bu sayıya 

denk bir kuvveti, 50.000 kişiyi bile Sina cephesine yığabileceği şüpheliydi. 

Türk resmî yayınına göre, eğer Hicaz isyanı olmayıp ta Hicaz’a gönderilen 

alaylar Birinci Sefer Kuvvetine verilebilseydi ve özellikle 14. ve 53. Tümenler Kanal 

harekâtına katılabilselerdi; IV. Ordu, Birinci Sefer Kuvveti ile uzun süre Kanalın 

doğu kıyılarını elinde tutabilirdi. Ne var ki, Birinci Seferdeki “acele hareket ve 

yetersiz kuvvet faktörü” IV. Orduyu bu kez de harekâtı zayıf kuvvetlerle başlatmak 

zorunda bırakmıştı1669. Yukarıda görüldüğü gibi adı geçen tümenler Hicaz ve Kafkas 

cephelerindeki nazik durum nedeniyle buralara gönderilmişti. Anlaşıldığı kadarıyla, 

İkinci Kanal Seferine 18.000’den fazla bir kuvvet katılamazdı. Çünkü su ve erzak 

sağlanması konusundaki güçlükler 2 tümenin Sina çölünde yürümesi ve Kanal 

karşısında uzun süre tutunabilmesi imkânsızdı. Bu nedenle, 20–30.000 kişinin daha 

sefere katılması bir fayda sağlamayacağı gibi savaştan değil ama su ve erzak 

sıkıntısından dolayı kayıplara uğrayacaktı.  

                                                 
1666 Gücüyener, Sina Çölünde …, s.121. 
1667 Kearsey, a.g.e., p.73; Stoyber, a.g.e., s.11. Doğrusu Kress’in elinde baskıyı sürdürecek yeterli 
ihtiyatı yoktu. 
1668 Bayur, a.g.e., C.3, K.3, s.313. 
1669 … Sina-Filistin Cephesi …, s.394. 
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Romani savaşında çok üstün düşmana saldırılmıştı. Bu savaşta 2 büyük hata 

vardı: Biri kuşatma yapan 39. Alayın zamanında takviye edilememesi yüzünden 500 

kişinin esir olması, ikincisi, de 32. Alayın geri çekilme emrini alamaması yüzünden 

uğradığı faciadır. Bunlar olmasaydı Romani savaşı başarılı olmuş bir sefer kabul 

edilebilirdi1670.   

Belen’e göre, çok cesur ve enerjik biri olan Kress’e kolordu yetkisi verilmişti. 

Kress savaş yönetiminde bir alay ve tümen komutanı gibi hareket etmiştir. Sefer 

Kuvvetinin esasını 3. Tümen oluşturuyordu. Bu tümeni dörde bölüp, ayrıca 

Hecinsüvar Alayı, ağır topçu ve bağlı birliklerle beraber 7 gruba komuta etmesi 

yanlıştı. 32. Alaya emir yetiştirilememesi ve sol yanın zamanında takviye 

edilememesinde bunun büyük bir etkisi vardır1671. Belen, Birinci Kanal Seferinde 

Kress’in savaş yönetimi hakkında yaptığı eleştirilerin benzerini yapmaktadır. 

Özellikle de bazı birliklerin kendi iradesiyle hareket etmesine meydan bırakmamasını 

ve merkeziciliğini burada da eleştirmektedir.  

İngiliz ileri kollarına 25 km. yaklaşan Türkleri keşfetmekte İngiliz istihbaratı 

yine büyük bir sürprizle karşılaşmıştı. Türkler gecikmeden saldırsaydı, zayıf İngiliz 

hattına girerler ve demiryolunu imha ederek geçici olsa da İngiliz ilerlemesine engel 

olmada daha iyi bir şansa sahip olurlardı1672.  

Romani savaşından alınan en önemli ders, Türklerin Romani’ye 10 km 

yaklaştıktan sonra 10 gün beklemesi ve böylece başlattığı harekâtın baskın niteliğini 

kaybetmesiydi. Türk birliklerinin ilerleyişi İngilizlerce dikkatle izlenmiş ve böylece 

saldırının amacı kolayca öğrenilmişti. Türklerin Romani yakınında 10 gün 

beklemeleri İngilizlere toparlanma fırsatı vermişti. İngilizlere iyice hazırlanma, ağır 

topçu bataryalarını ve seçkin süvari ve piyadelerini Romani’ye sevk edebilme 

zamanını kazandırmıştı1673.  

 

 

 

                                                 
1670 Belen, … 196 yılı Hareketleri, s.215. 
1671 Belen, … 1916 Yılı Hareketleri, s.215. 
1672 Yigal, a.g.e., p.204. 
1673 Nedim, a.g.e., s.32. 
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4.3.9. İngilizlerin Geri Çekilen Türk Birliklerini İmha Etmeyi 

 Başaramamasının Sebepleri 
Murray’ın dikkatlice hazırladığı Türk Sol Kanadını kuşatma planı umulandan 

daha hızlı olan Türklerin ilerleyişi yüzünden değişmek zorunda kalmıştı. 

Raporundaki ifadelerle “güneyden Türklerin hızlı ilerleyişinin sonucu, Lawrence, 

süvariye gösterilen hedefi değiştirmek zorunda kalmıştı.” Chaytor ilk emir aldığında 

Düveydar yoluyla Royston Tepesine hareket edip Türk kanadını ve arkasını alacaktı. 

Ama Türklerin Royston Tepesinin kuzeyine ilerlemesi onu artık cephe hareketine 

zorunlu kılıyordu. Hâlâ mümkündür ki, Murray’ın niyetleri katı bir biçimde yerine 

getirilseydi demiryoluna tehdide bakmadan Süvarilerin operasyonu daha büyük 

sayıda Türk esirle sonuçlanacak ve Türklerin ana kuvveti gerçekten yok edilecekti. 

Murray’ın kendisi büyük oranda ulaşımla ilgilenmemişti. İlgilendiği şey Türklerin 

sıcaktan ve kendi zorluklarıyla yıpratılmasıydı. Sol kanadına veya hatta bu kanadın 

gerisine karşı bir darbe cephe saldırısından son derece daha mahvedici olacaktı.  

Lawrence dikkatli hesaplardan sonra Karargâhını Romani’ye taşımama kararı 

vermişti ve 6 Ağustos öğlene kadar da öyle yaptı. Kantara’da bütün birimlerle 

iletişim halindeydi ve askerlerin arkasında su malzemesinin başında karşı saldırı için 

bekliyordu. Kablo iletişim hatları Kantara-Pelusium istasyonu-Romani’deki 52. 

Tümen Karargâhı ve Kantara-Port Said-Muhammediye-Romani arasında döşenmişti. 

İlki savaş sırasında top mermileriyle kesintiye uğradı. İkincisi de yavaş çalıştı. 52. 

Tümen Karargâhı ve tugayları arasındaki iletişim mükemmeldi ve 42. Tümenin o 

kadar iyi değildi.  Şartlar izin verirse daha erken Romani’ye gitmeyi düşünüyordu. 5 

Ağustos’taki gecikmelerin hafifletilmesi mümkündü. En azından ilerleme konusunda 

yenilenen emirlerine niçin uyulmadığını görmüş olacaktı. İngiliz piyadesi yumuşak 

kum ve sıcaktan Türklerin hızını yakalamada yetersiz olduğunu göstermişti. 

Gerçekte Murray Londra’ya 8 Ağustos tarihli bir telgrafında bir dahaki sefere 

piyadenin süvariler kadar hızlı yürüyeceklerini söylüyordu.   

Başka bir faktör de, süvarilerin hareketlerindeki koordinasyon eksikliğiydi. 5 

Ağustos sabahında General Chauvel’i desteklemekle görevli 3. L.H. Tugayının –ki 

bu tugay en taze askerlerden oluşmuştu- başarısızlığı ciddiydi. Albay Smith’in 

Seyyar Kolunun Chauvel’in kumandasında olmaması eleştiriye neden olmuşsa da 
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konu büyük oranda teoriktir. Burada yararlı bir işbirliğinin başarılamaması -5 

Ağustos’taki 3.L.H. Tugayı gibi- iletişim güçlüğü ve geniş alanda faaliyet 

gösterilmesi yüzündendi1674.  

Kuvvetlerin komutası Chauvel ve 3. Bölgenin komutanı General H.A. 

Lawrence arasında bölünmüştü. İngiliz piyade komutanları Chauvel’den emir 

alamayacaktı ve Lawrence savaşı kontrol edemeyecek çok uzak bir yerde 

bulunuyordu. Lawrence’in bu konumu hatalıydı. İngiliz piyadesi süvarileri 

desteklemekten uzak konuşlanmıştı ve bu da savunmanın yükünün süvarilerin 

omuzlarına yüklenmesiyle sonuçlandı. Bu yük süvarilerin karşı saldırısındaki hızını 

engellemişti. İngiliz piyadesi kumlu arazide ağır kaldı ve Türk piyadesinin hızına 

denk olmadığını gösterdi. Gariptir ki, siperler de savunmaya bir engeldi. Teorik 

olarak bu, 52. Tümenin kendi bölgesini daha az kuvvetle tutmasını sağlamalıydı. 

Pratikte ise fazladan askerler verilmiş ve hatta askerler siperlerini terk etmekte 

isteksizlik göstermişti. Not edilmiştir ki, “şüphesiz bir tehlike vardı ki, günümüz 

savaşının dersleri komutanları doğrudan bu hataya götürebilir. Özellikle Fransa ve 

Belçika’daki savaş tecrübesine sahip olan komutanlar için.”1675  

Hastanede bile bazı piyade subayları Romani savaşının taktikleri üzerine 

tartışmıştı. Bölünmüş komuta ki Murray İsmailiye’deydi, Lawrence cepheden 55 km. 

geride Kantara’da ve Chauvel Romani’deydi. Türkler telefon hatlarını kestiği zaman 

Lawrence elbette Romani’de Türkleri yok etmek için zamanında asker gönderemedi. 

Chauvel 156. Tugaya süvarilerle Türklere saldırırken 2. L.H. Tugayından hattı 

devralmasını istemişti. Piyade tugayları daha taze ve güçlüydü. Piyade tugay 

komutanı sadece emirleri General Smith’ten alacağını söylemişti. 13.000 piyade 

tüfeği bölünmüş komuta ve telefonun kesikliği yüzünden savaş alanına girmiyordu. 

Çöl savaşına eğitilmemiş olan East Lancashire gençleri akşam olmadan önce çölde 

binlercesi tükenmiş bir halde yatıyordu. Bir kısmı ölmüş, çoğu bilinçsiz ve yüzlercesi 

çıldırmıştı ki elleriyle kumları kazıyarak su aramışlardı. Bir tabur sadece 300 kişi 

kaybetmişti. 800 kişi de diğer bir tugaydan kayıptı1676.  

                                                 
1674 MacMunn-Falls, a.g.e., p.200-201. 
1675 Mallet, a.g.e., p.140. Yazar, Fransa’da görev alıp da Sina’da komutanlık yapanları ima etmektedir. 
1676 Idriess, a.g.e., p.144;  Gullett, a.g.e., p.175; Wavell, a.g.e, p.50. 
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Romani takibi sırasında küçük bir grup İngiliz askeri fazla ilerlemiş ve akşam 

olunca ana kol ile teması kaybetmişti. Çölde 48 saat kayıp bir şekilde dolaşmış, su ve 

yiyecekleri bitmiş ve sıcaktan dayanılmaz sıkıntı çekmişlerdi. Açlığa dayanabilirlerdi 

ama susuzluk onları tüketmişti. Sonunda yoldaşları onları bulduğunda dilleri ve 

dudakları kararmış ve şişmişti1677.  

Türklerin görünürde İngilizlerce imha edilmesi fırsatına rağmen bütün 

toplarıyla beraber geri çekilmeyi başarabilmişti. Özellikle ağır silahların geri çekilişi 

Kress ve Kurmay Heyetinin büyük başarısıyla yönetilmişti. Su ve erzak konusundaki 

eksikliklerine rağmen Türk askerlerinin dine bağlılığı, dayanıklılıktaki olağanüstü 

güçleri ve sıcakta ve kumda yürüyüşlerindeki hızlı uyumları başarılı geri çekilişteki 

en önemli faktörlerdi1678. 

Geriye çekilen Türk birliklerini takip eden İngiliz süvarileri Türk artçı 

birliklerinin yoğun ateşi nedeniyle başarılı olamamışlardı. Türk artçı birliklerinin 

yoğun ateş örtüsü sayesinde Türk birliklerinin geriye çekilmesi zayiatsız olmuştur. 

Bu arada Türk birliklerinin başarılarında, çok azimli ve disiplinli Türk piyade 

erlerinin payları yüksek olmuştur. Bu askerler artçı birliklerin kendilerine 

sağladıkları ateş örtüsü altında İngiliz süvarilerinden çok daha seri bir şekilde geriye 

çekilebilmişlerdi. Türk artçı birliklerinin çekilen kıtalarına sağladıkları ateş örtüsünü 

övgüye değer bir hareket olarak belirtmek gerekir1679.   

4.3.10. İkinci Kanal Seferinin Sonuçları 
İkinci Kanal Seferinde Türk kayıpları hakkında muhtelif rakamlar vardır. 

Türk resmî yayını kayıpları toplam olarak 4.000 kişi olarak gösterir1680. Erden, Türk 

kayıplarının toplamı yerine şu bilgileri vermeyi tercih etmiştir. Esir düşenler, 39. 

Piyade Alayının 1.2.3. taburları 2 Alman makineli tüfek bölüğü, 1 dağ bataryası ve 

dağ taburu erkânı, 32. Piyade alayından 800 kadar efrad, 1 istihkâm bölüğü, yarım 

sıhhiye bölüğü, yarım kakule (deve hasta nakliye) kolu idi. İngiliz esirlerden alınan 

bilgiye göre, Romani savaşında Sefer kuvvetinin karşısında en az 15.000 tüfek vardı. 

Kantara’da ayrıca 30.000 kişi toplanmış olup bunların bir kısmı 4-5 Ağustos günleri 

                                                 
1677 Bluett, a.g.e., p.70-71. 
1678 MacMunn-Falls, a.g.e., p.199. 
1679 Nedim, a.g.e., s.32-33. 
1680 … Sina-Filistin Cephesi …, s.393. 
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Romani ve Katya’ya yaklaştırılmıştı1681. Kress’e göre kayıplar yaklaşık 4.000 kişi 

idi1682. Larcher’e göre,  Türk kayıpları, 4.000 insan, 4 top 9 makineli tüfek 2 seyyar 

hastane idi. 1.000 şehit ve yaralı, 3 piyade taburu, 2 makineli tüfek bölüğü, 1 dağ 

bataryası, 1 istihkâm bölüğü esir düşmüştü1683.  

Savaşın başından beri Türk resmî yayını, Erden ve Kress büyük küçük bütün 

savaşların detaylı kayıp rakamlarını verirken, bu kez 4.000 gibi yuvarlak rakamla 

kayıpları ifade etme yoluna gitmişlerdir. Şüphesiz ATESE Arşivinde kayıplar 

konusunda ayrıntılı raporlar vardır. Kanaatimizce Türk kayıplarının 4.000–5.000 

arasında olduğu anlaşılıyor. 

İngilizlere göre ise, Türk kayıpları neredeyse 2 katı rakamlar içermektedir. 

Sadece Türk esirlerinin sayısı 4.000 olarak verilmektedir. Buna ölü, yaralı ve 

kayıpları da ekleyerek tahmini olarak 2 katı kayıp rakamını bulmaktadırlar. 

İngiliz resmî yayını 4.000 esir, bir dağ bataryası, 9 makineli tüfek, 2.300 tüfek 

ve 1 milyon cephane 100 at ve katır, 500 deve ve 2 tam sahra hastanesi olarak 

verir1684. Dane ise, 3 gün devam eden takip sonunda 4.000 Türk yakalandığını, ele 

geçen teçhizatın ise, bir ağır Krupp topu, bir dağ bataryası, makineli tüfekler, 2.300 

tüfek, 1 milyon civarında tüfek ve makineli tüfek mermisi, 500 deve, 100 at ve katır, 

çeşitli savaş malzemesi ve 2 sahra hastanesi olduğunu, toplam olarak Türk 

kayıplarının yaklaşık 5.000 civarında olduğunu iddia eder1685. Buchan’a göre ise, 50 

subay dâhil 4.000 esir alındı, ölü ve yaralı en az 5.000 tahmin ediliyordu1686.  

İngiliz resmî raporu Türklerin kayıplarını 9.000 olarak tahmin ediyordu. 

Savaşta yer alan subaylar ise sayıyı yüksek tutmayıp 7–8.000 arasında düşünüyordu. 

Bir Krupp dağ bataryasının 4 topu ve 400 cephanesi, 9 Alman makineli tüfeği ki bir 

kişi tarafından kum üzerinde kızakla taşınıyordu, 2.300 tüfek, 1 milyon civarında 

cephane, 100 at ve katır, 500 deve ve 2 mükemmel sahra hastanesi ele 

                                                 
1681 Erden, Dünya, 26 Ekim 1955. 
1682 Kressenstein, a.g.e., s.122 
1683 Larcher, a.g.e., p.262, Larşer, Büyük Harbde Türk Harbi, s.165. 
1684 MacMunn-Falls, a.g.e., p.199. 
1685 Dane, a.g.e., p.255. 
1686 J. Buchan, A History of the Great War, Vol.III, New York, Houghton Mifflin Company, 1922, 
p.126. 
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geçirilmişti1687. Türklerden ele geçen tüfeklerin çoğu en son model ve çok sert 

çelikten yapılmıştı1688. 

 İngiliz ve Avustralya resmî yayınına göre İngiliz kayıpları sadece 

1.130 idi.  

  Ölü  Yaralı  Kayıp 

Subay    22    81    1 

Diğerleri 180  801  45 

Toplam 202  882  46 =  1.1301689.  

 Resmî olarak Sina cephesinde Avustralya Ordu Sıhhiye Hizmetlerinin 

tarihini yazan Downes’e göre ise 1.202 kişi idi.   

   Ölü  Yaralardan ölen Yaralı 

İngiliz     79   27  259 

Avustralyalı  104   32  487 

Yeni Zelandalı   39   12  163   

Toplam  222   71  909 =1.202 

kişi1690.   

 Kress’e göre, Türk piyadesinin gösterdiği yürüyüş kabiliyeti her türlü 

övgünün üstündeydi. Subay ve erlerin uğradığı müthiş yorgunluk, susuzluk ve 

sıcakta yaptıkları gece yürüyüşü ve bütün muharebelere rağmen disiplin sonuna 

kadar mükemmeldi. Alman ve Avusturya-Macaristan erleri güneşten yanmış, 

zayıflamış ve çökmüş yüzlerinden uğradıkları zorluk ve mahrumiyetler okunuyordu. 

Sefer Kuvvetinin ruh hali doğal olarak sarsılmıştı. Çünkü yoğun çalışma ve 

hazırlıklar ve Sefer sırasında gösterilen fedakârlıklara rağmen başarı yerine yenilgi 

alınmıştı. 300. Uçak Müfrezesi, 21 hava muharebesi yaparak 3 İngiliz uçağı 

düşürmüş ve İngilizlerin üzerine 363 bomba atmış ve 5.500 makineli tüfek mermisi 

boşaltmıştı1691.   

                                                 
1687 (Çevrimiçi) http://www.1914-1918.net/murray_second_despatch.htm., 8 Eylül 2006; Massey, 
a.g.e., p.72-73. 
1688 Powles, a.g.e., p.38. 
1689 MacMunn-Falls, a.g.e., p.199; Gullett, a.g.e., p.184. 
1690 Downes, a.g.e., p.581. Yazar ayrıca 4-9 Ağustos 1916 arasında 180 Türk yaralı dahil 1.314 yaralı 
tedavi ettiklerini belirtmektedir. Aynı yer. 
1691 Kressenstein, a.g.e., s.122. 
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Birinci Kanal Seferi sonrasında yaşananlar gibi İkinci Sefer sonunda da Türk 

ve Almanlar arasında tekrar hoşnutsuzluklar baş göstermişti. Kress’e göre, bu 

hoşnutsuzluk Romani savaşının etkilerinden daha büyüktü. Herkesin sinirleri 

bozulmuştu. Alman subayları arasında da anlaşmazlık ve kavgalar yaşanmıştı. Fakat 

özellikle Almanların hizmetine verilmiş olan Türk erlerine Almanların muamelesi –

aşağıda görüleceği üzere Almanlar hizmetlerindeki Türk erlerini zaman zaman 

tokatlıyorlardı- Türk subaylarının birçok şikâyetlerine neden olmuştu. Bu da 

birbirine yabancı 2 unsurun işbirliğinin iyi bir sonuç vermediğini göstermişti. 

Çoğunlukla Alman subayları Türk astlarına ve erlerine karşı nasıl davranılması 

gerektiğine dikkat etmemişlerdi1692.  

Sefer sonunda, Albay Refet Bey Kress’e bir rapor vermişti. Kress’e göre, 

raporda, bazı Alman subaylarıyla Alman birliklerine karşı büyük suçlamalar yer 

alıyordu. Bazı istisna hallerde şikâyetler yerinde ise de Refet Beyin delilleri şekil ve 

içerik olarak o kadar ağır aşağılama içeriyordu ki bundan sonra artık kendisiyle bir 

işbirliği yapmak düşünülemezdi. Bunun üzerine Kress, Cemal Paşadan Refet Beyin 

alınmasını istemek zorunda kaldığını, buna da çok zor karar verdiğini, çünkü 

kendisinin tamamen yerini doldurabilecek bir kimsenin gelemeyeceğini de iyi bildiği 

halde bu talepte bulunduğunu ifade eder1693.  

Bu olayın temeli biraz da Romani’den geri çekildikten sonra, Birülmezar’da 

ikisi arasında yaşanan bir olaydı. Alman makineli tüfek bölüğü erlerine bile 

hizmetleri için birer Türk eri verilmişti. Yapılan işi beğenmeyen Almanların bazen 

Türk erlerini tokatladığı görülmüştü. Refet Bey bunu öğrenince Almanları böyle 

davranmaktan menetmiş,  Onlar da Refet Beyin bu emrinden dolayı Kress’e şikâyette 

bulunmuştu. Kress Birülmezar’a geldiğinde konuyu açmış, Refet Bey hemen bütün 

Almanları huzuruna çağırmış ve zehir zemberek bir konuşma yapmış, Almanların 

hiçbir işe yaramadığını, korkaklıklarını, emir dinlemediklerini, kusurlarını bizzat 

şahıs şahıs göstererek sıralamıştı. Ardından bunların Almanya’da ya iltimaslı kişiler 

olduğunu ya da hiçbir işe yaramadıkları için bunların Türkiye’ye gönderildiklerini, 

eğer bunlar böyle ise Almanların Batı cephesinde Fransızlarla nasıl savaştıklarına 
                                                 
1692 Kressenstein, a.g.e., s.122. Bütün sorun Almanların kendilerini sömürgelerinde gibi görmeleri ve 
Türklere tepeden bakmalarından kaynaklanıyordu.  
1693 Kressenstein, a.g.e., s.127. Massey’e göre, İkinci Kanal Seferinde esir düşenler Türkler, aralarında 
esir Almanları görünce büyük bir memnunluk duymuştu. Massey, a.g.e., p.72. 
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şaştığını belirttikten sonra, el-Ariş’te Alman olan bir Deve Kolu komutanının bir 

Türk Teğmenine tokat attığını, onun hemen Almanya’ya gönderilmesini istemiş, eğer 

rastlarsa hemen köpek gibi öldüreceğini, başka bir Alman Yüzbaşının Türk 

teğmenine hakaret ettiğini, onun da Almanya’ya gönderilmesini istemiş aksi halde 

gördüğü yerde ayaklarının altına alarak çiğneyeceğini, Avusturyalılardan memnun 

olduğunu, Türk milletinin ve Türk ordusunun gözünde Almanların bir itibarının 

kalmadığını, toplantıda bulunan Almanları göstererek bunları beraberinde 

götürmesini, kendilerine ihtiyacının olmadığını, bu söylediklerini rapor halinde 

vereceğini ve bu raporu istediği makamlara gönderebileceğini söylemişti. Kress 

bunun üzerine Refet Beyden Almanların affedilmesini istemişti. Daha sonra Refet 

Bey söylediklerini bir rapor halinde Kress’e vermişti1694.  

İkinci Kanal Seferinden sonra Kress’in Kurmay Başkanlığını yapan Kadri 

Bey dinlenmek üzere ama gerçekte bir daha geriye dönmemek üzere Karargâh’tan 

ayrılmıştı. Kress’e göre Kadri Bey çöllerde yaşamanın zorluklarına alışkın olmadığı 

gibi cephe hizmetinde fazla narin ve dayanıksızdı. Onun yerine Binbaşı Mühlmann 

Kurmay Başkanlığına tayin edilmişti1695. Bir kanıt olmamakla beraber Kadri Bey 

belki de Kress’le daha fazla çalışmak istememiş olabilir. 

Kress Refet Bey olayı hakkında Cemal Paşaya bilgi vermek üzere Eylül 

başında Kudüs’e gitmiş, Refet Bey olayına Cemal Paşa son derece üzüldüğünü Refet 

Beyin haddini aşmış olmasını asabının bozukluğuna yorumlamak gerektiğini ve bu 

konuda Refet Beyi azarlayacağını ve Kress’ten özür dilemesi için zorlayacağını ve 

bir müddet sonra da onu Hicaz’a tayin edeceğini söylemişti1696. 

Seferin, sonuç olarak, başarısız olmakla beraber İngilizleri, Kanalın güvenliği 

için Filistin’i istila ve dolayısıyla bu bölgeye büyük kuvvetler ayırmaya zorlamış 

olduğu için Almanların hedefi olan bölgede büyük kuvvetler bulundurma 

düşüncesine hizmet etmiş olduğu söylenebilir1697.  

Romani zaferi, Murray’ın Türkleri Kanal dışında karşılama ve Kanala 

saldıracakları her noktayı onlara bırakmamak politikasının doğru olduğunu gösterdi. 

Türklerin Romani mevzilerinde görünmesi şunu gösteriyordu ki büyük çapta ve uzun 
                                                 
1694 Güralp, a.g.e., s.124-126. 
1695 Kressenstein, a.g.e., s.124-125. 
1696 Kressenstein, a.g.e., s.125. 
1697 Görgülü, a.g.e., s.134; … Sina-Filistin Cephesi …, s.394. 
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menzilli toplarıyla Kanal trafiğini kesmek için yazın çölde uzun bir yürüyüş yapan 

Türk ordusu için mevsim önemli değildir. Savaş ayrıca Mısır’daki eğitimli askerlerin 

Batı cephesine gönderilmesini engellediği gibi yazın çölde ilerlemeyi düşünen 

Murray’ın fikrini ertelemesine sebep oldu. Genelde İngiltere’de kabul gören düşünce 

yazın Sina çölünde Türklerin ilerlemesinin imkânsız olduğu ve bir girişimin 

yapılamayacağı yönündeydi. Bu düşünce de böylece kırılmış oldu1698.  

İngilizlerin Salmana’ya kadar takibi Haleb’e ilerlemenin başlangıcını 

oluşturmuştur. Romani zaferi İngilizlerin Filistin’i işgal heveslerini daha da 

arttırmıştır1699. Romani zaferi Mısır’a yönelik Türk tehdidini tümüyle ortadan 

kaldırdı ve Murray’a el-Ariş’e ilerleme imkânı verdi. Ekim’de karargâhını 

İsmaliye’den Kahire’ye nakletti ki artık güney ve batı bölgelerini rahatlıkla kontrol 

edebilir, Mısır’daki Arapların muhtemel isyanı ve iç güvenlikle etkin bir biçimde 

uğraşabilirdi1700.  

İkinci Kanal Seferinde İngilizlerin yanında bu kez Fransızlar rol almamıştı. 

Saldırı Türk-Alman-Avusturya ortak yapımı iken, zafer bütünüyle İngilizdi. Bu 

yenilgi ile Türkler Sina’da İngiliz üstünlüğünü tanıdılar ve Kanalın 2 yıl süren 

kuşatması sona erdi1701.  

Sina çölü gibi bir arazide yaralıların tahliyesi çok güç bir işti. Bu yüzden 

yaralıların tahliyesi Romani ve Muhammediye’den sahildeki hafif demiryoluyla açık 

yük vagonları içinde yapılmak zorunda kalındı. Yaralılar çoğu kez Kantara’ya ulaşım 

sırasında yoğun sıcaktan dolayı sıkıntı çekmiş ve hayatını kaybetmişti1702. İlk gün 

İngiliz yaralıları demiryolu başına getirilmiş ama boş bekleyen trenlere sıhhiye 

subaylarının protestolarına rağmen önce Türk esirler bindirilmiş ve İngiliz yaralıları 

saatlerce burada bekletilmişti1703. Yaralılar trenlerden başka ayrıca at ve develere 

bağlı sedye ile yaşındı ise de çoğunluğu bir çeşit oturak ile (cacolet) develerin 

sırtında taşındı. Her deve 2 cacolet taşıyordu. Bu da yaralılar için bir işkenceydi. 

                                                 
1698 Massey, a.g.e., s.50-51; Sachar, a.g.e., s.118; … Türk Hava Harekâtı, s.116. Murray şöyle 
demişti: “Şarktan tecavüze karşı Mısır’ın müdafaa mıntıkasının hakiki üssülharekesi 130 veya 145 km. 
uzunluktaki Kanal mıntıkası değil ancak el-Ariş ile Kuseyme arasındaki 70 km.lik hattır”. M. Cemal, 
a.g.m., s.196. 
1699 Gullett, a.g.e., p.190. 
1700 Yigal, a.g.e., p.133. 
1701 Farnie, a.g.e., p.544. 
1702 MacMunn-Falls, a.g.e., p.204; Massey, a.g.e., p.74-75.  
1703 Gullett, a.g.e., p.162. 
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Çünkü deve her adım attığında yaralar daha fazla ağrıyordu. Bu yüzden yaralıların 

bazıları ata binmeyi tercih etmişti1704.  

İngilizlerin Sina’da esir aldıkları Türk askerlerini öncelikle geçici olarak 

oluşturdukları Kanal yakınındaki esir kamplarına, oradan da Mısır-ı Cedit’deki geçici 

esir kamplarına göndermişlerdi1705.  

Sanders, 13.12.1917 tarihli “Türk Ordusunun Bugünkü Durumu” başlıklı 

raporunda 18.000 kişiyle yapılan İkinci Kanal Seferinin daha baştan başarısızlığa 

mahkûm olduğunu söylemiştir1706. Yine Sanders’in 27.3.1919 tarihli “Türkiye’nin 

Askerî Çöküntüsünün Sebepleri” adlı raporunda İran ve Afganistan gibi Kanal 

Seferlerinde çok para ve asker harcandığı halde, bunların başarısızlıkla sonuçlanması 

ile Alman itibarının zedelendiği belirtilmiştir1707.  

Romani’de esir düşen 39. Alay yerine 3. Tümen alaylarının dördüncü 

taburlarından yeni bir alay oluşturuldu. Fakat Enver Paşa yeni alaya 39 numarasının 

verilmesini uygun görmemiş, 39 numarasını bir daha savaşta görmek istemediğini 

söylemiş ve yeni alayın numarasını 167 olarak belirlemişti1708.  

Birinci Kanal Seferinde sonra savaş bir mühendisler savaşıydı1709. Mühendis 

savaşını yani savaşacak ordunun lojistik imkânlarını en iyi hazırlayan ve sağlayan 

taraf Sina’daki savaşı kazanacaktı.  

Erden’e göre, bu mücadelede Türklerin yendikleri zorluklar İngilizlere göre 

daha fazla idi. İmkânlar ve şartlar arasında oran yoktu. Türkler mücadeleyi 

sürdürmek için gereken malzemeleri Sina’ya çok uzaklardan yani Filistin ve 

Suriye’den karadan ve kısmen deve sırtında taşımıştı. Denizlere hâkim olan İngilizler 

                                                 
1704 Bluett, a.g.e., p.71; Powles, a.g.e., p.41. 
1705 Taşkıran, a.g.e., s.116. Aralık 1916-Ocak 1917 arasında bir uluslar arası Kızıl Haç Komitesi 
Mısır’daki Türk esirlerin tutulduğu kampları gezmiş ve içinde bulundukları durum hakkında 1917’de 
bir rapor hazırlamıştı. Rapor için bkz. Turkish Prisoners in Egypt, A Report By The Delegates of 
The International Committee of The Red Cross, Extracted and Translated from the Official 
Reports of the Red Cross Society, (Documents publiés à l'occasion de la Guerre Européenne, 
1914-1917), Published in 1917, (Çevrimiçi) http://www.gutenberg.net/1/0/5/8/10589/., 22 Mayıs 
2006. Ekim 1916’dan itibaren Çanakkale, Hicaz ve Sina cephelerinden alınan Türk esirlerinden 
yaklaşık 3.000-5.000 kişi Kıbrıs’a nakledilmişti. Ülvi Keser, Kıbrıs 1914-1923: Fransız Ermeni 
Kampları İngiliz Esir Kampları ve Atatürkçü Kıbrıs Türkü, İstanbul, Akdeniz Haber Ajansı Yay., 
2002, s.78-88.  
1706 A. N. Kurat, Birinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’de Bulunan Alman Generallerinin 
Raporları, Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1966, s.20-21; Sanders, a.g.e., s.221. 
1707 Kurat, … Alman Generallerinin Raporları, s.67. 
1708 Erden, Dünya, 2 Kasım 1955. 
1709 Farnie, a.g.e., p.539; M. Cemal, a.g.m., s.196. 
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ise gereken malzemeleri yakın mesafeden yani Kanaldan getirmişti1710. Yine Erden 

Sina’da savaşı kaybetmelerine rağmen, Sina çölünde mühendisler savaşını 

kazandıklarını iddia eder. Sebastiya’dan Kanala yaklaşık 150 km. mesafeye kadar 

300 km. demiryolu, Kanala 90 km. mesafeye kadar 600 km. şose, kuyu, havuz, su 

deposu, su tesisatı, 300 km. telgraf hattı ve binalar vs. gibi yapılanların bunun bir 

kanıtı olduğunu belirtir1711. Kanaatimizce Erden biraz fazla duygusal davranarak 

mühendis savaşını kazandığını iddia ediyor. Türkler Filistin ve Sina’da askerî 

harekâta yarayacak büyük çabalar harcamakla beraber sonsuz kaynaklara sahip olan 

İngilizlere karşı askerî alanda olduğu gibi sınırlı imkânlara ve bu konuda tümüyle 

dışa bağımlı oldukları ve lojistik sorunlarını bir türlü gereği gibi çözemedikleri için -

çalışmamızın tümünde görüldüğü gibi- mühendis savaşını da kaybetmişlerdi. Aksi 

halde askerî savaşı da kazanırlardı.  

İsmet İnönü, karar vericilerin adım adım çölden çekilerek, Filistin sınırını 

savunmaya mecbur olduklarını bir türlü kabul etmediklerini iddia eder1712. Bu 

durumda Kanalı tehdit ve Mısır’da büyük miktarda İngiliz kuvveti tutmak 

düşüncesini uygulamanın imkânsız olacağını belirtmek isteriz. 

“Balkanlarda ve Türkiye’de Büyük Harp” adlı Alman resmî yayınında 

Kress‘in hem Birinci hem de İkinci Kanal Seferi kahramanı olarak gösterilmesi 

eleştirilmektedir. Buna göre, Kanalda 200 metrelik su engeli gerisinde bulunanlara 

35.000 kişiyle –Birinci Bölümde verildiği gibi yaklaşık 25.000 kişi vardı ve bunun 

14.000’ni muharip idi- saldırmak fikrini ileri süren Alman çıkarları ve bunun 

uygulayıcısı olan von Kress’dir. İkinci Kanal Seferinde aynı şey yapılmış ve bu defa 

20.000 kişi düşmanın ağzına atılmıştı. “Bunun iftihara değer şerefi veya harp 

tarihinin takdirine arz edilecek cephesi, hangi noktadan kanlı değildir?”1713  

Dirimtekin, Romani’den sonra Türk milletinin uzağı göremeyen ve hayaller 

peşinde koşan Başkomutan Vekilinin Alman danışmanlarının hatasından doğan kötü 

                                                 
1710 Erden, Dünya, 9 Kasım 1955. 
1711 Erden, Dünya, 10 Kasım 1955. 
1712 İnönü, a.g.e., s.173. 
1713 Ergun Hiçyılmaz, Belgelerle Teşkilat-ı Mahsusa ve Casusluk Örgütleri, İstanbul, Ünsal Yay., 
1979, s.175; Emrullah Tekin, Alman Gizli Operasyonları ve Türkler, İstanbul, QI Kültür Sanat 
Yayıncılık, 2001; s.66. 
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sonuçları görmek zorunda kaldığını ve bundan çıkarılacak dersin bir milletin 

geleceğini yabancıların eline teslim etmemesi gerektiği olduğunu savunur1714.   

İkinci Kanal Seferinin çok kötü sonuçlarının basına yansıtılmadığını yukarıda 

gösterdik. Stoyber, aynı şeyin Almanya’da da söz konusu olduğunu belirtir1715.  

Tülbentçi’ye göre, Mustafa Kemal Paşa İkinci Kanal Seferi yenilgisini haber 

aldığı zaman şunları söylemişti: “Enver’in, Mısır’ın fethi hayalleri nihayet 

bulmuştur. Dilerim ki, başka kanlı maceralara atılmasın.”1716   

Türk ordusu özellikle yaz sıcağında ve yumuşak kumlar üzerinde ağır 

yürüyüş ve bütün toplarını hem ilerlerken Romani’ye kadar getirmeleri hem de geri 

çekilirken İngiliz takibine rağmen tümünü (bir batarya hariç) beraberlerinde 

götürebilmeleri ve savaş gücü hakkında rakiplerinden takdirler kazanmıştı1717. 

Massey, Türklerin hazırlıklarının gerçekten iyi olduğunu, İngilizlerinkinin kötü 

olduğunu söyleyemeyeceğini ama Türklerden bazı şeyler öğrenmek zorunda 

olduklarını, özellikle Türklerin ağır toplarını çölden geçirmeleri konusunda 

mükemmel bir uygulama gösterdiklerini itiraf eder1718. Yazar eserinin devamında 

Türk ordusunun centilmenliği konusunda şu ifadelere yer verir:   

Türkler Romani’de nasıl savaştı? Cesurdu ve bunu söylemek gereksizdir. 

Temiz ve kurallar içinde savaştı. Romani’de Türkler temiz bir düşmandı. Esirler 

Türklerin ellerindeki yaralıların ve birkaç esirin iyi muamele gördüğünü söylemişti. 

İngilizler Ugratina’ya girdiklerinde ağaca asılı bir notta N.Z.M.R. Teğmen …’nin bir 

esir ve iyi olduğu ve subaylarla akşam yemeği yediği yazılıydı. Yine bir sıhhiye 

subayı Massey’e, 9 Ağustos’ta Birülabd’de bir sırtta sıhhiye kolunun Türk top ateşi 

altında kaldığını ve Kızıl Haç işaretleri görününce Türklerin hemen ateşi kestiğini ve 

günün kalanında yakınlarına dahi bomba düşmediğini anlatmıştı1719. 

 Romani Savaşına kadar Türkler saldırı konumunda İngilizler savunma 

konumundaydı. Romani’den sonra roller değişti. İngilizlerin Sina’da ilerleme planı 

sömürge savaşlarının tecrübesi ile acele edilmeden ve askerî hedeflerinden şaşmadan 

                                                 
1714 Dirimtekin, a.g.e., s.45. 
1715 Stoyber, a.g.e., s.13. 
1716 Tülbentçi, a.g.m., s.17. 
1717 Idriess, a.g.e., p.117; Moore, a.g.e., p.30; Powles, a.g.e., p.38. 
1718 Massey, a.g.e., p.52-53. 
1719 Massey, a.g.e., p.77-78. Moore, Türklerin bıraktığı notta, 1 Yeni Zelandalı subay ve 7 askerin esir 
edildiğini belirtir. Moore, a.g.e., p.32. 
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uygulandı. İngilizlerin Sina’da başlattıkları sistemli ilerleme geri ile güvenli ulaşım 

sağlanarak yapılıyordu ve bu konu sağlanmadıkça bir adım olsun ileri gidilmiyordu. 

Bu usul, Türklerin geri ile bağlantıya önem vermeden ilerlemeye çalışmalarının tam 

tersi idi. Romani savaşından sonra İngilizler sahil rotası boyunca günde 1 km. 

ilerleyen bir demiryolu inşa ediyorlardı. Hesaba göre bu demiryolu Ocak 1917’de 

Türk-Mısır sınırına varmış olacaktı. Arapların İngilizler tarafından kazanılmasından 

sonra, İngilizlerin işi daha da kolaylaştı1720.    

İngilizlerin bu yavaş ilerlemesi karşısında Türklerin buraya taze kuvvetler 

gönderip İngilizleri engellemesi gerekirdi. Fakat elde yeterli birlik yoktu. Çünkü 

birlikler Galiçya, Makedonya Romanya ve İran’a dağıtılmış bulunuyordu. Bundan 

başka Türkler Kafkasya ve Irak ve İran’da ordular bulundurmak zorundaydı. IV. 

Ordunun Adana ve Mersin ovalarında bulunan birliklerinin durumu da iyi değildi ve 

ciddi bir savaş için yetersiz olup bunlardan yararlanmak da söz konusu olamazdı. Bu 

durumda en azından Sina çölünün boşaltılması ve Türk birliklerini Gazze’de toplanıp 

burada sağlam bir savunma hazırlamak gerekirdi. Fakat Türkler buna yanaşmayıp 

hâlâ Araplara ve dünyaya karşı Sina’yı rehin olarak elde tutabileceklerini göstermeye 

çalıştılar. Bu nedenle çöl zamanında boşaltılmadı1721.  

4.4. Kanal Seferi Düşüncesinin Terk Edilmesi 
İkinci Kanal Seferinden sonra Başkomutanlık Vekâleti ile IV. Ordu arasında 

Kanal Seferi ile Medine harekâtına devam edilmesi konusunda görüşmeler devam 

etmiştir. Sina’ya ve Medine’ye olan demiryolu ulaşımı kapasitesi konusu 

değerlendirildikten sonra Cemal Paşa 19 Ağustos’ta Başkomutanlık Vekâletine 

Kanal Seferine devam edip Medine’de mevcut durumun korunması veya Kanal 

Seferini şimdilik veya bir süre sonra terk etmek ve Sina çölünde savunmada kalarak 

Hicaz Seferini yapmak şıklarından birinin tercih edilmesini istemişti. Aynı tarihte 

Başkomutanlık Vekâletinden IV. Orduya gönderilen şifrede Kanal Seferi nakliyatına 

Eylül ortalarına kadar devam etmek gerektiğini, Eylül ortasından sonra aşamalı 

olarak terk edilmesini, saldırıdan önceki konuma dönülmesinin ve buradan tasarruf 

edilecek kuvvet ve malzeme ile Mekke Seferinin yapılmasının uygun görüldüğünü, 

bu yüzden Medine’den Mekke’ye en azından bir dekovil hattı inşasının istendiği ve 
                                                 
1720 Sanders, a.g.e., s.169-170. 
1721 Sanders, a.g.e., s.170-171. 
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Ordunun bu konudaki görüşlerini bildirmesi isteniyordu. Cemal Paşa 23 Ağustos 

tarihli şifresinde Kanal Seferi terk edilmeden önce dekovil hattını Medine’ye 

nakledemeyeceğini ve Hicaz seferinin kışın yapılması zorunlu olduğundan dolayı 

Almanya’ya sipariş edilen 50 km.lik dekovil malzemesinin acilen gönderilmesini 

istemiştir. Başkomutanlık Vekâletinden 26 Ağustos’ta verilen cevapta Sefer 

Kuvvetinin başarısızlıklara sebep olabilecek her türlü girişimden uzak durmasını, bu 

tür başarısızlıklardan düşmanların politik olarak ustaca yararlandıklarının tecrübe 

edildiğini, artık yeni bir Kanal Seferi düşünülmemesini, bu yüzden serbest kalacak 

birliklerin bildirilmesini ve bunların da Hicaz Seferinde kullanılacağı bildirilmiştir. 

Bundan başka İngilizlere gerçek kuvvet ve amaç hakkında yanıltıcı bilgi verebilecek 

her türlü girişimin yapılmasına büyük önem verdiğini ve örneğin İngiliz hava 

keşiflerini aldatmak için çadırlı ordugâhların yapılması tavsiye edilmişti1722. Artık 

Kanal Seferi yapılmasından vazgeçilmişti.  

Erden’e göre Ağustos 1916’daki şartlara göre Kanal Seferinden vazgeçilmesi 

“sağduyu” idi. Ama bu uzun sürmemiş ve Mekke Seferi başlamıştı. Kanal mı Mekke 

mi şıklarından ikincisi kabul edilmişti. Bu iki seçeneğe bir seçenek daha 

eklenmeliydi. “Ne Kanal ne Mekke!” ve bu üçüncü şık kabul edilmeliydi. Kanal 

Seferleri artık sona erdi1723.    

Kanal Seferi düşüncesinin terk edilmesinde sonra Ekim 1916 başında Enver 

Paşa Sina demiryolunun daha batıya uzatılmasını ama İngiliz uçaklarını yanıltmak 

amacıyla ileriye doğru uzatılıyor gibi faaliyette bulunulmasını emretmişti1724. 

Romani savaşından sonra Birinci Sefer Kuvveti develerinin çoğu Mekke Seferi için 

Sina’dan Hicaz Çölüne gönderildi. Kanal Seferinde Sina’da ölmeyenler şimdi Mekke 

Seferi için Hicaz çölünde ölecekti1725. 

4.5. Sina Çölünün Tekrar İngiliz Kontrolüne Geçmesi 
 17 Eylül 1916 sabahı erken saatlerde kuvvetli İngiliz birlikleri Birülmezar’da 

bulunan Türk artçı birliklerine saldırmış ve bu saldırıda İngilizlere ağır kayıp 

verdirilerek geri püskürtülmüştü. İngiliz saldırılarının yenileneceğini düşünen Kress 

artçıyı korumak üzere önce Birülmezar-el-Ariş arasındaki Bitya’ya, Ekim başında da 
                                                 
1722 Erden, Dünya, 29 Ekim 1955. 
1723 Erden, Dünya, 30 Ekim 1955. 
1724 Erden, Dünya, 2 Kasım 1955. 
1725 Erden, Dünya, 5 Kasım 1955. 
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el-Ariş’e çekmişti1726. Aralık 1916 başlarında yapılan hava keşiflerinde İngilizlerin 

demiryolunu el-Ariş’in 20 km. batısına kadar inşa ettiği görülüyordu. İngilizlerin el-

Ariş’e saldıracakları kesin olduğu için burada bulunan 80. Piyade Alayına burayı 

boşaltması ve Magdaba’ya çekilmesi emredilmişti. Alay 17/18 Aralık’ta Magdaba’ya 

çekilmiş ancak İngilizler 22 Aralık’ta el-Ariş’i işgal ederlerken, 23 Aralık’ta 

Magdaba’daki yaklaşık 1.500 kişilik Türk Alayına ani bir baskın yapmış ve sağ 

kalanları esir almışlardı1727. 31 Aralık’ta 1916’da Başkomutanlık Vekâleti 

İngilizlerden Magdaba baskınının intikamını almak için el-Arişe bir saldırının 

mümkün olup olmayacağını sormuş ama Kress ve Cemal Paşanın iaşe 

malzemelerinin azlığı ve bunları taşımaktaki zorluklar, saldırı için 8–10 haftanın 

gerekeceği ve İngilizlerin el-Ariş’te güçlü birlikler bulundurduğu için girişimin 

felaketle sonuçlanacağı yolundaki cevapları üzerine 7 Ocak 1917’de bu 

düşüncesinden vazgeçmişti1728.  

Sina çölünün boşaltılması kararı üzerine, IV. Ordu, şimdiye kadar Sina’da 

Türklere sadakatle hizmet eden Milli Urban Teşkilatında görevli kişiler ve ailelerinin 

İngilizlerin insafına bırakılmaması için bunlara ve ailelerine Birüssebi’de ücretsiz 

toprak verilmesi ve mümkünse bunlarla Nahl’ın batısında Aynsadr’a kadar olan çöl 

bölgesinin elde tutulmasına çalışılmasını istemişti. Ordunun bu isteği üzerine urbana 

yardım konusu sağlanmış ama çölün belirlenen kısımlarının elde tutulması konusu 

gerçekleşememişti1729.  

                                                 
1726 … Sina-Filistin Cephesi …, s.392; Kressenstein, a.g.e., s.126-127; MacMunn-Falls, a.g.e., p.245. 
Murray’ın raporunda, İngiliz kayıplarının hafif olduğu ve Türklerden 1 subay, 13 er ve develer ele 
geçirildiği iddia edilmektedir. (Çevrimiçi) http://www.1914-
1918.net/murray_second_despatch.htm., 8 Eylül 2006. 
1727 … Sina-Filistin Cephesi …, s.426-431. Magdaba savaşında Türk kayıpları 80. Alay Komutanı 
Kadri Bey ve 1.282 kişi esir, 97 Türk şehid, 4 top, 1.200 tüfek, cephane, 40 at ve 51 deve idi. 
Magdaba savaşındaki kuvvet dengesi bire karşı 7-10 oranındaydı. İngilizler hem sayı hem de ateş 
üstünlüğüne sahipti. … Sina-Filistin Cephesi …, s.435; Kressenstein, a.g.e, s.133-134. İngiliz 
kayıpları 5 ölü ve 7 yaralı subay, 17 ölü er ve 117 yaralı er olmak üzere toplam 146 idi. MacMunn-
Falls, a.g.e., s.257; (Çevrimiçi) http://www.1914-1918.net/murray_third_despatch.htm., 8 Eylül 
2006.  
1728 … Sina-Filistin Cephesi …, s.441-443. 
1729 … Sina-Filistin Cephesi …, s.436. 
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İngilizler 9 Ocak 1917 sabahı da el-Ariş’ten 38 km. uzaklıktaki Refah’ı işgal 

edecekler, Türk-Mısır sınırını geri kazanacaklar ve Türkleri Sina çölünün tamamen 

dışına itip Filistin kapılarına dayanacaklardı.1730.  

Mısır ve Süveyş Kanalının konumuz açısından ileriki aşamaları hakkında şu 

bilgileri de eklemek gerektiği kanaatindeyiz. 

Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra 23 Temmuz 1919’da Osmanlı 

Devleti’nin Paris Barış Konferansı’na sunduğu notada, Mısır’ın statüsü hakkında 

İngiltere ile uygun bir zamanda görüşmelere girişmeye niyetli olduğu 

vurgulanmıştır1731. 

Osmanlı Devleti Sevr Barış Antlaşması’nın 101. maddesinde Mısır üzerindeki 

bütün hak ve hukukundan 5 Kasım 1914 tarihi itibariyle vazgeçtiğini, İngiltere’nin 

18 Aralık 1914’te ilan ettiği Himaye kararını onayladığını kabul etmiştir1732. 24 

Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması’nın 17. maddesinde Türkiye, Mısır ve Sudan 

üzerindeki bütün hukuk ve dayanaklarından 5 Kasım 1914 tarihinden itibaren 

vazgeçtiğini kabul etmiştir1733.   

Kasım 1921’de Mısır’daki Himaye ilanı kaldırıldı ve 15 Mart 1922’de sınırlı 

bir monarşi kuruldu. 1917’de Hüseyin Kamil’in yerine geçmiş olan Ahmet Fuat ilk 

Mısır Kralı oldu. Mısır’da 1952’de cumhuriyet ilan edildi ve askerî bir yönetim 

kuruldu. Cemal Abdunnasır devlet başkan oldu ve Mehmet Ali Paşa hanedanından 

olan Kral II. Faruk sürgüne gönderildi. 1956’da Mısır Hükümeti Kanal Şirketine 28 

milyon sterlin ödeyerek Kanalı millileştirince İngiliz-Fransız ortak kuvvetleri Port 

Said’i işgal etti. İsrail kuvvetleri de doğudan saldırıya geçti ve Kanalın doğu kıyısına 

ulaştılar. Bunun üzerine Mısır Ekim 1956’da Kanalı ulaşıma kapattı.  Daha sonra 

                                                 
1730 Refah’ta 2.277 kişilik bir Türk kuvveti bulunuyordu. Esir olarak Türk kayıpları 33 Subay ve 1.834 
er olmak üzere toplam 1.867 kişiydi. … Sina-Filistin Cephesi …, s.456. İngiliz kayıpları ise 71 ölü, 
415 yaralı ve 1 kayıp olmak üzere toplam 487 kişi idi. MacMunn-Falls, a.g.e., p.270; (Çevrimiçi) 
http://www.1914-1918.net/murray_third_despatch.htm., 8 Eylül 2006. 
1731 Hurewitz, a.g.e., Vol.2, p.61. 
1732 Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri, C.1, Ankara, TTK Yay., 1953, 
s.562; Beer, G.,L.,-L.,H., Gray: African Questions at the Paris Peace Conferance: With Papers on 
Egypt, Mesopotamia and the Colonial Settlement, New York, The Macmillan Company, 1923, 
p.371 vd. (Çevrimiçi) http://www.questia.com., 5 Ekim 2006. 
1733 İsmail Soysal, Türkiye’nin Dış Münasebetleriyle İlgili Başlıca Siyasi Andlaşmaları, Ankara, 
Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 1965, s.43. 
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1957’de ateşkes ilan edildikten ve İngiliz ve Fransızlar geri çekildikten sonra Mısır 

askerleri Port Said’e girmiş ve buradaki Lesseps’in heykelini yıkmışlardı1734. 

1967 Arap-İsrail Savaşında, 5 Haziran 1967’de İsrail kuvvetleri baskın 

biçiminde Sina’ya saldırıp Kanala kadar ulaştılar ama kanalı geçmeye teşebbüs 

etmediler. Bu olay sırasında bazı gemiler Kanalda battı ve 15 tanesi de Kanalda 

mahsur kaldı. Bu kez Kanal trafiğe daha uzun bir süre kapalı kaldı. 1973’teki Arap-

İsrail savaşında İsrail askerleri ilk kez Kanalın batısına geçip bir süre kaldılar ve 

1915’te Osmanlı kuvvetlerinin yapamadığını yaptılar. 1974’te taraflar anlaşmaya 

vardıktan ve İsrail birlikleri Kanal bölgesinden çekildikten sonra 5 Mart 1974’te 

Kanal yeniden trafiğe açıldı1735.  

Süveyş Kanalı halen dünyanın önemli su geçiş yollarından biri olmaya devam 

etmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1734 Kinross, a.g.e., p.282. 
1735 Işık, a.g.m., s.26; Stratejik Etütler Bülteni, a.g.m., s.43-44; V. Şenuyar, “Süveyş Kanalının 
Önemi”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, S.227, Eylül 1968, s.49. 
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SONUÇ 
 

Bir coğrafyanın sahip olduğu bazı özellikler ona tarih içinde önemli roller 

oynama imkânı vermiştir. Diğer yandan sahip olunan coğrafi özellikler o coğrafyanın 

sahiplerine bazen avantaj bazen de dezavantaj oluşturmuştur. Özellikle sahip olunan 

avantajlar yüzünden dış istilalara davetiye çıkarmıştır. İşte Mısır bu ülkelerden biridir 

ve Asya ile Afrika, Doğu ile Avrupa arasında bir köprü olduğu için sık sık istilalara 

maruz kalmıştır. 19. yüzyılda emperyalizmin zirvesinde bulunan Batılı Devletlerin 

özellikle de İngiltere ve Fransa’nın iştahını kabartmıştır. Süveyş Kanalının açılması 

ve Uzak Doğu ile Avrupa arasındaki deniz yolunu neredeyse yarı yarıya kısaltması 

nedeniyle İngiltere’nin dikkatini daha çok çekmiş ve bu devlet bir yandan 1869’da 

açılan Süveyş Kanalının Fransa’nın eline geçmemesini sağlamanın diğer yandan da 

Mısır’a sahip olmanın yollarını aramıştır. 1882’de bunun için uygun ortam doğmuş, 

Fransa’nın Avrupa’daki zayıf konumu nedeniyle ses çıkaramayacağı anlaşılınca 

Mısır’ı işgal etmiş ve aynı zamanda gerçekte Süveyş Kanalının sahibi olmuştu. 

Ardından Kanalı korumak için Sina Yarımadasının da bir tampon bölge olarak elde 

edilmesi gerektiğine inanmış ve bunu da Osmanlı Devleti’ne 1906’da kabul 

ettirmişti.  

Osmanlı Devleti coğrafî konum açısından en azından Suriye ve Filistin 

yoluyla Mısır’ı, Irak yoluyla Hindistan yolunu ve Doğu Anadolu coğrafyası ile 

Rusya’yı büyük ölçüde bir savaş durumunda İngiliz ve Rus kuvvetlerini oyalayacak 

stratejik öneme sahipti. Fakat Birinci Dünya Savaşı başında Balkan savaşı 

hezimetinin yaralarını sarmaya çalışan Türk savaş gücü bunu yapabilecek bir niteliğe 

sahip değildi ve bunu yapabilmek için dış desteğe yani askerî yardıma muhtaçtı. 

Osmanlı Devleti coğrafi konumundan doğan zorunluluklar ve bağımsızlığını 

korumak isteği nedeniyle Birinci Dünya Savaşında İttifak devletlerinin yanında yer 

almak ve Birinci Dünya Savaşına katılmak zorunda kalmıştır. 

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı arifesinde ve sırasında çeşitli ittifak 

girişimlerinde bulunmuş, bu çağrıya cevap veren tek ülke olan Almanya ile ittifak 

anlaşması imzalamış ve bir süre silahlı tarafsızlık politikası izleyerek seferberliğini 

ve hazırlıklarını tamamlamak istemiştir. Ancak 3 aylık süre içinde tümüyle bağımsız 
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bir politika izlemek fırsatından yoksun olduğu görülmüştür. Bu 3 aylık sürede bazen 

manevra yapmak imkânına sahip olmuşsa da artık Almanya’nın yanında savaşa 

girdiği andan itibaren manevra alanı daralmış ve savaşta Alman savaş hedefleri 

doğrultusunda hareket etmek mecburiyetinde kalmıştır.  

Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra Osmanlı Devleti savaşa girmeden 

önce Alman subaylarıyla birlikte bazı savaş planları hazırlamıştı. Aşama aşama 

olgunlaşmış bu savaş planları Süveyş Kanalına karşı yapılacak bir seferi de 

kapsamaktaydı. Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan ettiği halde ordusunda bulunan 

Alman subaylarıyla beraber İngiltere ve Rusya karşıtı savaş planları yapılmıştı. Bu 

da Osmanlı Devleti’nin Almanya ve Avusturya-Macaristan safında savaşa gireceği 

anlamına geliyordu. Ancak hazırlanan bu savaş planlarından Sadrazam dâhil 

Hükümetin çoğunun haberi olmadığı ve özellikle hâlâ savaş dışında kalacaklarına 

inanmaya devam ettikleri anlaşılmaktadır. 

Birinci Dünya savaşının hem kriz yönetimi hem de askerî işbirliğini tecrübe 

eden Türk devlet adamları, 25 sene önce aldıkları derslerle, İkinci Dünya savaşında 

Almanya ile değil İngiltere, Fransa ile ittifak yapmış ve savaşa girmemek için hiç 

acele etmemişler ve Almanya’ya formalite savaş ilanı hariç, savaş dışında kalmayı 

becermişlerdi. 

Birinci Dünya Savaşının başından Ağustos 1916’ya kadar Almanlar, 

Osmanlılardan sık sık Süveyş Kanalına sefer yapılmasını, Kanaldan geçişin 

engellenmesini istemişti. Amaç Kanal yoluyla Fransa’ya gönderilen ve Almanlara 

karşı kullanılan İngiliz kuvvetlerinin geçişinin engellenmesi veya geciktirilmesi ve 

mümkün olduğu kadar daha çok İngiliz kuvvetinin Mısır’da tutulmasını sağlamaktı. 

İncelediğimiz dönem boyunca Osmanlıların Kanala yönelik faaliyetlerine, 

Senusilerin İngilizlere saldırıları ve Mısır’da iç isyan tehlikesini önlemek düşüncesi 

de eklenince İngilizler bölgede zamanla sayıları değişen oranda büyük kuvvetler 

bulundurmak zorunda kalmıştı. Bu nedenle, 1915 ve 1916’da Osmanlıların 

kendilerine uzun vadede pek faydası dokunmayan hatta zararlı olan askerî faaliyetleri 

daha çok Almanya’nın askerî hedeflerine yardımcı olmuştur. 

Eylül 1914 başında Kanala karşı sefer planları ve hazırlıkları hayli ilerlemişti. 

Özellikle Alman Yarbay Kress’in VIII. Kolordu Kurmay Başkanı olarak Suriye’ye 

gelip hazırlıklar ile bizzat ilgilenmeye başlaması ve ardından Bahriye Nazırı Cemal 



 494

Paşanın IV. Ordu Komutanı olarak bölgeye gelmesi Kanal Seferi hazırlıklarını 

hızlandıran gelişmeler olmuştur. Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi ve Kanal Seferi 

üzerinde Almanlarla birlikte çalışmasıyla Sina çölü stratejik bir önem kazandı. 

Kanala saldırı planı Cemal Paşa Suriye’ye gelmeden önce hazırlanmıştı. 

Cemal Paşa bölgeye geldikten sonra saldırı planı küçük değişikliklerle aynen kabul 

edildi. Plana göre Sefer Kuvveti Sina’da 3 koldan ilerleyecekti. Sağ ve Sol kollar 

küçük kuvvetlerden oluşacak, taktik olarak Kanalın kuzey ve güney bölgelerine 

saldırarak buralarda İngiliz kuvveti tutacak ve asıl saldırılan noktaya takviye kuvvet 

gönderilmesini engelleyeceklerdi. Asıl kol İngiliz donanmasının tehdidinden uzak 

olduğu kabul edilen ve İngilizlerin asıl saldırıyı beklediği Sina’nın kuzey rotası 

boyunca değil de o zamana kadar hiçbir ordunun denemediği Sina’nın merkez rotası 

boyunca ilerleyip İsmailiye’ye saldıracaktı.  

Seferin aceleye getirildiği ve yeterli hazırlıkların yapılmadığı anlaşılıyor. Bu 

da seferin başarısızlığının sebeplerinden birini oluşturmuştu. Aslında Üçüncü 

Bölümde değindiğimiz küçük eylemlerin bu aşamada yapılması ve Kanaldan geçişin 

engellenmesinin sağlanması gerekirdi. Fakat Türklerden ziyade üzerinden düşman 

kuvvetlerini başka tarafa çekmek ve Uzak Doğudan üzerine kuvvet gönderilmesini 

engellemek için Almanların Kanala karşı bir sefer yapılması konusunda aceleleri 

vardı ve bundan kaçınılamazdı. Bu aceleciliğin nedeni Kış mevsimi içinde bunun 

gerçekleştirilmesi gereğiydi. Aksi halde kış ve bahar mevsimi geçtikten sonra çok 

sıcak mevsimde çölde sefer yapmanın zorlukları çok büyüktü. Değinildiği gibi 

Almanların bunun için 1915–1916 kışını yani bir yıl daha beklemeye tahammülü 

yoktu. Cemal Paşanın da Mısır’ı fethetmek konusunda acelesi vardı. Kanalı taciz gibi 

böyle küçük eylemlerle kaybedecek vakti yoktu. Mısır’ı ele geçirerek tarihe geçmek 

istiyordu. Türk kamuoyu da Mısır’ın İngilizlerden geri alınmasını bekliyordu. 

Basında bu konuda çok ateşli yazılar ve haberler yer almıştı.  

Kanala saldıracak Sefer Kuvveti yaklaşık 25.000 kişiden oluşuyordu. Çölün 

su imkânları ve taşınacak su ve erzak yüzünden bu sayıda bir kuvvet ancak çölden 

geçirilebiliyordu. Üstelik hareket üssünden 500 km.lik uzaktaki bir hedefe doğru 

yürüyüş yapmak zorundaydı. Türk ordusu bu yürüyüşü dikkate değer bir biçimde 

başarıyla gerçekleştirerek Kanala ulaştı. Sefer Kuvvetinin karşısında sanki 3 düşman 

vardı. Sina çölü, büyük bir su engeli olan Süveyş Kanalı ve bunun gerisindeki 
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İngilizler. Harekât Planının başarısı baskın esasına dayanmak zorundaydı ve bunda 

da başarılı olunamamıştı. İngiliz makineli tüfekleri eldeki tombazları batırdığı için 

artık Kanaldan geçiş imkânı ortadan kalkmış ve Kahire’den takviye İngiliz kuvvetleri 

gelmeye başlamıştı. 3 Şubat’ta Türkler boşuna Kanal karşısında ateş muharebesi 

yaptıktan sonra su ve erzak eksikliğinden dolayı geri çekilmişti. Aksi halde Kanal 

karşısında kalmakla susuzluktan imha olacaktı. Başka bir deyişle sonuç ikinci bir 

Sarıkamış olurdu. Türk ordusu Sarıkamış’ta soğuktan ve kardan imha olmuştu. Sina 

çölünde ise sıcaktan ve susuzluktan imha olacaktı. 

Birinci Kanal Seferinde Kanal batısında nasıl kalınacağı hakkında bazı 

planlar varsa da bunlar yetersizdi. Çünkü 70.000 kişiye karşı 25.000 kişiyle nasıl 

Mısır fethedilecekti. Bu ancak Mısırlıların İngilizlere karşı bir isyanı ile mümkün 

olabilirdi. 

Sefer sırasında IV. Ordu Kurmay Heyeti, Türk basınının aksine Mısır’daki 

Müslümanların isyanı hakkında bir beklenti içinde olmamıştı. Kanal geçildikten 

sonra, Mısır’ın istilası için yerli halkın kazanılmasının gerekli olduğu muhakkaktır. 

Bunun için bir hazırlık yapıldığına dair bir bilgi de yoktur. Teşkilat-ı Mahsusa 

ajanlarının ve Mısır’daki İngiliz karşıtı milliyetçilerin bu konuda çalışmalar yaptığı 

ifade ediliyorsa da elde somut bir şey yoktur. Saldırının baskın tarzında yapılmasına 

karar verildiği için bunun ortaya çıkmaması ve İngilizlerce haber alınmaması için 

böyle bir organizasyona girilmemiş olduğu düşünülebilir. Diğer yandan Kanal 

geçildikten sonra yerli halkın Türkleri güzel bir kabul ile karşılayacağı ve 

kendiliğinden isyan edeceği umulmuş olabilir.  

Birinci Kanal Seferinde yoğun bir şekilde beklenen Mısırlı Müslümanların 

isyan edeceği konusu İkinci Kanal Seferinde bu kez gündeme bile gelmediği 

görülüyor. 

Çalışmamızda 1906’daki Akabe Meselesinden sonra İngilizlerin ciddi bir 

biçimde, Osmanlıların Kanala karşı muhtemel bir saldırısı konusunda 10 yıl boyunca 

nasıl zihin egzersizi yaptığı ve bir gün bu saldırıyı bekledikleri ortaya konulmuştur. 

Fakat Türklerin zayıf saldırısı geçen 10 yıl içinde İngiliz korkularının nasıl abartılı 

olduğunu göstermiştir. Yine de Birinci Dünya Savaşı içinde Türklerin gösterdiği 

çabalar İngilizleri 2 yıl boyunca diken üstünde tutmaya yetmişti. 
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İngilizlerin büyük çapta hazırlık ve yığınaktan haberdar oldukları anlaşılıyor. 

Ama tek hataları eski fatihlerin yaptığı gibi saldırının Kanalın Merkez rotasına göre 

suyun bol bulunduğu Kuzey rotasından yapılacağına inanmalarıydı. Bu nedenle 

gerçekten baskına ve sürprize uğramışlardı. Osmanlı Ordusunu geri çekilirken takip 

etmemeleri eleştiriye neden olmuşsa da kanaatimizce bunu yapmamaları daha doğru 

idi. Çünkü bunu yapmak için bir hazırlık devresi gerekiyordu ve hazırlık yapılmadan 

Sina çölüne girmek ve Türklerle savaşmak felaketlerine neden olabilirdi. İngilizler 

hazırlıklarını tamamlayıncaya kadar da Türkler zaten hareket üslerine geri dönmeyi 

çoktan başarmış olacaklardı. 

Çalışmamızda görüldüğü gibi savaşlar öyle karar alıp hemen uygulamaya 

koymakla olmamaktadır. Siyasî tarihler okunduğunda sadece olayların sebep ve 

sonuçları üzerinde durulduğu görülecektir. Oysaki savaşların yapılabilmesi için 

öncelikle lojistik desteğin uzun bir hazırlık devresine ihtiyacı vardır. Bunun için plan 

hazırlama, gidiş ve dönüşte ikmal ve iaşe problemlerinin çözümü gerekmektedir. 

Bunlar yapılmadan savaşların gerçekleşmesi mümkün değildir. Demek istediğimiz 

tarih kitaplarında okunan savaşların arkasında önemli bir hazırlık devresi ve iaşe 

sorununun çözümü yatmaktadır ve genellikle bununla ilgili bilgiler yoktur. 

Çalışmamızda lojistik hizmetlerinin ne kadar önemli olduğu ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Doğal olarak lojistik hizmetlerini en iyi organize edebilen taraf üstünlük 

sağlamıştır. 

Mısır’ın fethi önemliydi. Ama daha önemli olan onu elde tutmaktı. Napolyon 

örneğinde olduğu gibi –Mısır’ı işgal ettikten kısa bir süre sonra donanması 

İngilizlerce yok edilmişti- donanma olmadan Mısır’da tutunmak imkânsızdı ve bu da 

Osmanlılarda yoktu. Belki bu yüzden daha ilk Kanal Seferinde fetihten çok Kanaldan 

geçişin tehdit edilmesi daha uygun olacaktı diye düşünüyoruz. Fakat burada sorun 

Kanalın doğusuna güçlü bir şekilde yerleşip Kanaldan geçişi tehdit edecek olan Türk 

birliklerine İngilizlerin ne kadar müsaade edeceğiydi. Kaldı ki Türkler lojistik 

desteklerini bir hayli geriden yapacağı için bunu da su ve erzak sıkıntısı nedeniyle 

çok kısa bir süre için sağlayabilirlerdi. Diğer yandan İngilizler de duruma seyirci 

kalmayacak ve mümkün olduğu kadar çok birliklerini Mısır’a yığacak ve Türkleri 

buradan kolayca geri püskürtecekti.   
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Birinci Kanal Seferinde diyebiliriz ki, Türk subay ve erlerinin tarih boyunca 

hiçbir askerî kuvvetin geçemediği çölün Merkez Rotasını geçmekle gösterdiği sabır 

ve dayanıklılık elbette her türlü takdirin üstündedir. Nitekim Batılı yazarlar da bunu 

takdir etmişlerdir. 

Birinci Kanal Seferi Fransızların 115 sene önce denedikleri gibi, İngiltere’nin 

Doğu ile ilişkisini kesmeye yönelik ciddi bir girişim olduğu için tarihte önemli bir 

yere sahiptir.   

Birinci Kanal Seferinden sonra kurulan Çöl komutanlığına İngilizlerin tacizi, 

yıpratılması ve hazırlıkları hakkında istihbarat toplaması görevi verildi. İngilizlerin 

Fransa ve Çanakkale cephesine asker göndermelerini engellemek amacıyla Çöl 

Komutanlığı tarafından, Kanala mayınlar konuldu. Ayrıca özel görev müfrezeleri 

Kanalı geçerek batı yakadaki demiryoluna sabotajlar yaptı. 1915 yılı içinde Kanala 

baskın ve mayınlama girişimleriyle Kanalın 1–2 gün kapalı kalmasını sağlandı. Bu 

eylemlerin, İngilizleri tedirgin etme amacında başarılı olduğu söylenebilir. 

İngilizlerin Kanal boyunda birçok asker bulundurması, para ve malzeme harcamaları 

sağlanmıştır. Bu dönem Çanakkale savaşı nedeniyle düşük yoğunluklu savaşın 

yaşandığı bir dönem olduğu için doğal olarak ordu düzeyinde büyük çatışmalar 

görülmez. 

Ayrıca mayın koyma ve baskın eylemleri dışında, Almanların Fransa 

cephesindeki yükünü hafifletmek ve başarıya ortak olmak için, Birinci Kanal 

Seferinin sonunda verilen karar gereğince İkinci Kanal Seferinin hazırlıklarına 

başlandı. Cemal Paşa çölde demiryolu, şose ve özel yollar yaptırdı. Menzil yolları 

boyunca iaşe merkezleri, su kuyuları ve depoları ve erzak ambarları yaptırdı. Nisan 

1916’dan itibaren Sina çölüne daha 1915’te söz verilmiş olan Alman uçak, ağır topçu 

ve makineli tüfekleri gelmeye başladı. Ancak bunların tamamının çöle ulaşması Irak 

ve Kafkas cephesinin yoğun takviyesi nedeniyle gecikti ve ancak Temmuz 1916’da 

tamamlanabildi. Bu da İkinci Kanal Seferinin yazın en sıcak ayında yapılmasına 

neden oldu. 

1915 ortasında İkinci Kanal Seferi için 8 tümenlik bir kuvvet gerektiği 

bildirilmişti. Fakat bir yıl sonraki sefer sadece bir Tümenle yapılabilmişti. 8 tümen 

talebi ideal olandı ama Çanakkale savaşı bütün şiddetiyle sürdüğü için istenen 

kuvvetin Çanakkale cephesinin kapanmasına kadar verilmesi mümkün değildi. 
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1915 sonunda Kanaldan geçişin topçu ateşiyle sürekli kesilmesi stratejisi 

benimsenmişti. Bu da artık Mısır’ın fethi düşüncesinden vazgeçildiğini gösteriyordu.   

İngilizlerin Aralık 1915’te Çanakkale’yi boşaltmaları üzerine büyük ve 

eğitimli bir Türk ordusu serbest kalmıştı. Ancak Kanal Seferi için IV. Ordunun 

istediği tümenler yerine sadece 2 tümen (3. ve 14. Tümenler) verilmişti. 

Çanakkale’de serbest kalan Türk birlikleri daha çok Irak’a ve Doğu Anadolu’yu 

1916 başında işgale başlayan Ruslara karşı kullanıldı. 14. Tümen II. Orduya 

gönderilirken Sina cephesindeki IV. Orduya sadece 3. Tümen verilecekti. Bu 

gelişmeler sonunda doğal olarak hedefi sınırlı bir Kanal Seferi yapılacaktı.  

Osmanlıların diğer cephelerindeki olumsuz gelişmeler özellikle Kafkas, 

Çanakkale ve Irak cephelerine kuvvet takviyesi gibi etkenler Sina Cephesine ya da 

Kanal Seferlerine gerekli sayıdaki askerî kuvvetin bir türlü verilememesine neden 

olmuştu. Doğal olarak hem Anadolu ve Filistin arasında hem de Sina’da yeterli bir 

demiryolu sisteminin olmaması 20–25.000 arasında sınırlı kuvvetlerle seferlerin 

yapılmasını zorunlu kılmış, bu da Türklerin her türlü imkâna ve kaynağa sahip 

İngilizlere karşı etkili olmasını ve istenen başarının elde edilmesini engellemiştir. 

Almanların ve Türklerin hedefinin büyük olduğu ama eldeki imkânların ve 

savaşın seyrinin bunu gerçekleştirecek ortamı yaratmadığı görülmektedir. Savaşın 

gidişatı üzerinde etki edecek olan Kanal Seferlerine teoride büyük önem verilmesine 

rağmen pratikte bunu sağlayacak asker, cephane ve malzeme sıkıntısı bir türlü 

giderilememiştir. 

“Her yeri örtmek isteyen hiçbir yeri örtemez” sözü tüm Osmanlı cepheleri 

için geçerli olduğu gibi Sina cephesi için de geçerliydi. Osmanlı Devleti tüm savaş 

boyunca -Çanakkale cephesi hariç- hiçbir cepheye yeterli kuvvet ayıramamıştı.  

Osmanlı Devleti’nin Cihad ilanına samimi olarak katılan tek devletin Darfur 

Sultanlığı olduğunu söyleyebiliriz. Senusilerin de Cihada sırf Cihad ilan edildi diye 

İngilizlere karşı mücadeleye giriştiği yolunda yaygın bir görüş vardır. Oysa yukarıda 

görüldü ki, Senusilerin Ali Dinar’ın aksine İngilizlerle savaşmak için geçerli 

sebepleri yoktu. Onlar için kısa vadede yani Dünya Savaşı sürecinde asıl sorun 

İngilizler değil İtalyanlardı. İngilizlerle savaşmamak için 1 yıl kadar direnmişler ve 

yukarıda izah edilen mecburiyetler hâsıl olunca İngilizlerle mücadele etmek zorunda 

kalmışlardı. Eğer mecburiyetler olmasaydı herhalde Senusiler İngilizlere karşı 



 499

mücadeleye girmeyecekti. Oysa enerjilerini İtalyanları Libya’dan atmak için 

kullansalardı daha faydalı olacaklardı. Ama İngilizlere karşı savaşarak ve büyük 

oranda İngiliz kuvvetlerini Mısır’ın batısında tutarak daha çok Almanya ve Osmanlı 

Devleti’ne yardımları dokundu. Ali Dinar için de İngilizlere karşı savaşmak için bir 

takım sebepler vardı. Özellikle İngiliz emperyalizmine boyun eğmek istemiyordu. 

Belki de İngilizlere karşı savaşa girmeseydi savaş sürecinde ve sonrasında tahtını 

daha uzun bir süre koruyabilirdi. Sonuçta Almanya’nın ve Osmanlı Devleti’nin bu 

iki unsuru savaşta İngilizlere karşı kullanma çabaları, özellikle askerî, silah, araç ve 

gereçleriyle İngilizlere karşı denk olmaktan uzak olan bu iki unsurun mahvolmasına 

sebep oldu.   

Kasım 1915’te İngiliz Harbiye Nazırı Kitchener Mısır’ı ziyaret ederek yeni 

bir savunma stratejisinin uygulamaya konmasını emretmişti. Kanal trafiğinin Türk 

topçusundan ve Türk baskınlarından etkilenmemesi için savunma hattının Kanalın 8–

10 km. doğusunda oluşturulması benimsendi. Bunun için yeni yollar yapıldı. 

Demiryolu döşendi. Çölün tuzlu suyunu içemeyen asker ve hayvanları için 

demiryoluna paralel tatlı su boruları döşendi. İngilizler demiryolu ve tatlı su borusu 

olmadan asla çölde ilerlemediler. 

İngilizler Sina çölünü bir iki günlük cephane ve erzak ile geçecek olurlarsa 

Türkler tarafından yok edileceklerini ve çöl sıkıntılarına dayanmakta Türklerle boy 

ölçüşemeyeceklerini biliyorlardı. Nitekim bunun örnekleri çalışma içinde verildi. 

Dolayısıyla yeterli cephane, ulaşım aracı, yiyecek ve içecek olmadan ve Türklere 

karşı hem sayı hem silah ve cephane ile büyük bir üstünlük sağlamadan ilerlemediler.  

Türkler İngilizlere karşı Kanal Seferi düşüncesinden vazgeçilmediğini 

göstermek için, İngilizlerin kuzey rotasındaki büyük çaptaki hazırlıklarına karşı ilk 

önce küçük müfrezeler yerine daha büyük bir birlikle -3.500 kişi- Katya’ya başarılı 

bir baskın düzenledi. Katya zaferi Türklerin Sina cephesinde İngilizlere karşı karada 

aldıkları ilk önemli başarıydı. Katya zaferi İngilizleri daha da uyarmış ve Romani’de 

daha güçlü savunma hatları oluşturmaya sevk etmişti. Eğer Türkler bir daha 

gelirlerse bu güçlü savunma hatlarına çarpacaktı ve Kanala yaklaşamayacaktı.  

Daha önce İkinci Kanal Seferi için Cemal Paşanın 8 Tümen istediği 

belirtilmişti. Anlaşıldığı kadarıyla, İkinci Kanal Seferine 15–20.000’den fazla bir 

kuvvet katılamazdı. Çünkü su ve erzak sağlanması konusundaki güçlükler yüzünden 
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2 tümenin dahi Sina çölünde yürümesi ve Kanal karşısında uzun süre tutunabilmesi 

imkânsızdı. Bu nedenle, 20.000’den fazla bir kuvvetin daha –o dönemde Türklerin 

ulaşım araçlarının kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda- sefere katılması bir 

fayda sağlamayacağı gibi savaştan değil ama su ve erzak sıkıntısından dolayı 

kayıplara uğrayacaktı. İngilizlerin Romani’ye kadar demiryolu döşemeleri ve burada 

güçlü mevziler oluşturması üzerine, Türk Genelkurmayı 1915 sonunda benimsediği 

Kanalın topçu ateşiyle sürekli kesilmesi stratejisinden vazgeçmek zorunda kalmıştı. 

Artık Romani’de güçlü mevziler oluşturan İngilizlere huzur içinde olmadıklarını 

gösterme stratejisi benimsenmişti. 

4 Ağustos 1916 Romani savaşı çöldeki ilk büyük savaştı. İkinci Kanal Seferi 

daha çok İngiliz süvarisine karşı Türk piyadesinin savaşı gibiydi. Özellikle Alman ve 

Avusturya birliklerinin de bulunmasıyla İkinci Kanal Seferine katılan Türk birlikleri 

Birinci Kanal Seferine katılanlardan nitelik olarak daha iyiydi.  

Çölün kış mevsiminde değil de yazın en sıcak ayında savaşa karar verilmesi 

çılgınca bir şeydi. Kanala yönelik sefer hazırlıkları hep çölün kış mevsimine göre 

planlanmıştı. Fakat Alman Genelkurmayının 1914 ortasından yani Birinci Dünya 

Savaşının çıktığı tarihten başlayarak sürekli Kanaldan geçişin Türklerce 

engellenmesi ve Türklerin üzerlerine daha fazla İngiliz askeri çekmesi yönündeki 

istekleri bu mevsimde de ağır bastığı ve seferin yapılmasında bir sakınca görülmediği 

anlaşılıyor. Türk Genelkurmayının “vaziyet-i umumiye” dediği şey de buydu.  

İkinci Kanal Seferinde Cemal Paşa, Kress’e Sefer Kuvvetinin imhasına yol 

açacak bir eyleme geçmemesini tavsiye etmişti. Fakat tavsiyesinde bir de açık kapı 

bırakmıştı. O da İngilizlere saldırıp saldırmamak konusunda tercihi Kress’e 

bırakması idi. Kress’in Kurmay Başkanı dahi saldırmayıp İngilizleri üzerine çekmesi 

konusundaki tavsiyesine kulak asmamış ve bildiğini okumuştu. Adeta “eti kediye 

teslim etmek” misali mevzide beklemektense güçlü İngilizlere saldırmayı tercih 

etmişti ve kanaatimizce böyle bir tarzın Alman çıkarlarına daha iyi hizmet edeceğini 

düşünüyordu. Birinci Kanal Seferinde tüm Sefer Kuvvetinin Kanala atılıp 

mahvolmasını öneren kişinin kendisi olduğu unutulmamalıdır. 

Kress Romani’deki güçlü İngilizlerin sağ kanadını kuşatmaya kalkmış ama 

elinde yeterli kuvvet olmaması ve İngilizlerin sürekli takviye almaya başlamaları 

yenilgisini hazırlamıştı. Geri çekilirken yapılan savunma savaşları Kurmay Başkanı 
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Kadri Beyin düşüncesinin biraz isabetli olduğunu göstermektedir. Biraz diyoruz, 

çünkü 18.000 kişiyle Katya’daki mevzilerde 50–100.000 kişilik İngiliz kuvvetine 

nasıl dayanabilecekleri soru işaretidir. İngilizlerin bütün hazırlıklarını tamamladıktan 

sonra 13 Ağustos’ta Türklere Katya’da saldırmaya karar verdiklerini biliyoruz. Böyle 

hazırlıklı bir saldırıya Türklerin ne kadar dayanacağı şüpheliydi. Ama kesin olan bir 

şey vardı ki Türkler erzak, su ve cephane sıkıntısı nedeniyle sonunda mecburen geri 

çekilecekti 

İkinci Kanal Seferinde 4 Ağustos’ta aldıkları mağlubiyete rağmen Türklerin 

imha olmadan başarıyla geri çekilmesi dikkate değer bir olaydı. Bu tümüyle Anadolu 

Türklerinden oluşan 3. Tümenin başarısıydı. Birinci Kanal Seferinde Sefer 

Kuvvetinde Arap askerler çoğunluktaydı. Belki İkinci Kanal Seferinde Arap askerler 

çoğunlukta olsaydı sonuç daha kötü olur ve geri çekiliş bu kadar başarılı olamazdı. 

Bütün Sefer Kuvveti birlikleri cidden takdire değer bir dayanıklılık göstermiş ve 

gayretle savaşmıştı. Türk birliklerinin gösterdikleri yürüyüş ve savaş niteliği her çeşit 

övgünün üstünde idi. Subay ve erlerin karşılaştıkları müthiş yorgunluk, susuzluk ve 

sıcağa rağmen dinlenmeden yaptıkları gece yürüyüşlerine ve hemen arkasından 

verilen çetin savaşlara dayanmak suretiyle disiplinin sonuna kadar bozulmadan 

sürdürülmesi gurur verici bir olaydır. 

Türklerin Romani’deki yenilgisine rağmen geri çekilirken çölün bu kez 

Türklere yardımcı olduğunu görüyoruz. İngilizler takip konusunda yeterli hazırlıklar 

yapmadan Türkleri imha etmek için takibe kalkmış ama bu kez çölün korkunç 

yüzüyle karşılaşmışlar ve Türkleri imha etmeyi başaramamışlardı. Özellikle İngiliz 

piyadesinin takip konusunda nasıl zayıf kaldığı ve telef oldukları son bölümde 

görülmüştür.  

Etkili bir demiryoluna sahip olunmadığı için, Türkler “taşıma suyla değirmen 

döndürmek” misali erzak, su ve cephanelerini uzak mesafeden getirtmek veya 

yanında taşımak zorunda kalmıştı. Kimi zaman cephane kolları yetişemediği için 

veya cephane tükendiği için topçuların ateşi kesmek ve daha gerilere çekilmek 

zorunda kaldığı görülmüştür. 

Kasım 1914-Ağustos 1916 arasında İngilizler savunmada kalmış ve Türkler 

saldıran taraf konumunu korumuştu. Bu durum İngilizlerin çölü geçme konusundaki 

sıkıntıları Türklere bırakmış olmalarından kaynaklanıyordu. Diğer yandan Türklerin 
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Balkan felaketinden sonra savaş niteliği yüksek bir orduya sahip olduğunu da 

gösteriyordu.  

Sina cephesinde, 1915–1916 arasında Türkler savaş taktiği olarak baskın 

tarzını seçmişti. İngilizler çok uzak bir mesafede olduğu ve Türkler zorunlu olarak 

saldıran taraf olduğu için Fransa ve Çanakkale’deki gibi mevzi savaşı yoktur. 

Romani Savaşından sonra İngilizler Sina’da baskın tarzında bazı operasyonlara 

girişmiş ve başarılı olmuşlardı.  

İki seferde de bazı birliklere geri çekilme konusunda haber verilemesi ihmal 

edilmiş ve İngilizlere önemli miktarda esir verilmesine yol açmıştır.  

Tarafların kuvveti mukayese edildiğinde İngilizlerin Türklere nazaran çok 

üstün olduğu meydana çıkmaktaydı.  

Her iki Kanal Seferi sırasında hedefleri özetlersek; Türkler açısından: 

1914–1915 kışında Kanalı geçip Mısır’ı fethetmek, 1915 baharından 

başlayarak yılsonuna kadar Kanaldan geçişi küçük müfrezelerle engellemeye 

çalışmak ve aynı zamanda Kanala karşı yeni bir seferin alt yapı hazırlamak, 1915 

sonunda Kanalın doğusuna yerleşerek geçişini topçu ateşiyle engellemek, 1916 

yazında Kanal yerine Romani’deki İngiliz mevzilerine saldırmaktı. 

İngilizler açısında ise, 1915’te Kanalı batıdan savunmak, 1916’dan 

başlayarak Kanalı doğudan savunmak ve Türklerin Kanala yaklaşmasını önlemekti.  

Kanal Seferleri boyunca Türk ve İngiliz kayıplarının toplam olarak yaklaşık 

8.000–9.000 kişiyi (7.000 Türk, 2.000 İngiliz) geçmediği görülüyor. Bu rakamlar, 

Sina cephesinin diğer Osmanlı cephelerine göre sanki daha az ilgi görmesine sebep 

olmuştur. Oysaki 2 yıl boyunca süren mücadelede görüldüğü gibi, Batı Cephesi 

denilen Avrupa’daki İngiliz-Fransız-Almanya cephesinin kaderi çoğunlukla Kanal 

Seferleri ile ilgiliydi. Bu yüzden İngilizlerin Süveyş Kanalına büyük önem 

göstermeleri boşuna değildi. Nitekim Süveyş Kanalı’nın kapanması tehlikesine karşı 

Londra ve Kahire’nin nasıl telaşa kapıldıkları, Batı Cephesinden buraya asker ve 

savaş gemisi takviyesi ve İskenderun’a 10 tümen asker çıkarılması konusunda bir 

hayli çalışmalar yaptıkları görüldü. Kesin sonuçlu Batı Cephesinden bile Sina 

Cephesine asker kaydırılması talep ve görüşleri göz önüne alındığında cephenin 

önemi ortaya çıkmaktadır. Eğer Kanal Seferlerinde işler Türklerin lehine gitseydi 
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Batı Cephesinden bu miktarda İngiliz askerinin çekilmesi mümkün olacağını 

söylemek kehanet olmayacaktır.  

Birinci Dünya savaşında Sina, Filistin ve Suriye’nin kaybı üzerine Refet Bele 

“bu memleketler bizim için şiirdir” demişti1736. Gerçekten Türkler Sina cephesinde 2 

yıl boyunca şiir tadında mucizeler gösterdiler. Belki sonuçta kendilerine bir faydası 

olmadı ve yokluk ve çeşitli sıkıntılar nedeniyle önce Sina’yı, ardından Filistin ve 

Suriye’yi kaybettilerse de Almanya’ya büyük oranda yardımcı olmuşlar, 1915-

1916’da Sina cephesinde sayısı değişen oranlarda büyük İngiliz birliklerinin 

bulunmasını sağlamışlar ve Lloyd George’un dediği gibi Birinci Dünya Savaşının 

uzamasına neden olmuşlardı. Sina’da “Beyaz Adamın” katlanamayacağı insanüstü 

gayretleri zaferi getirmedi ise de bu cephede bulunanları sadece hürmetle ve gururla 

anmak borcumuzu bu çalışma ile bir ölçüde yerine getirilmiş olduğumuz 

kanaatindeyiz. “Yemen Türküsü” şimdi daha anlamlı geliyor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1736 Şerif Güralp, a.g.e., s.69. 
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