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İstanbul ne yapacağını kararlaştıramazken Ingilizler Mısırda yerleşiyorlar
Evvelce yalnız başına asker sevkinde tereddüd eden «M ısır hidivinin metbuu muazzamı» bu defa
İngilizlerle birlikte asker şevki hu
susunda mukavele aktine muva
fakat etti!
Osmanlı ve İngiliz murahhasları
tarafından tanzim olunan muka
velenin en mühim maddesi şu idi:
(Mısırda askerî tedbirler itti
hazını icab ettiren sebebler mündefi olunca iki taraf - Osmanlı ve
İngiliz - askeri memleketi tahliye
edeceklerdir. Ancak lüzum görül
düğü takdirde Osmanlı askeri, iki
tarafça hasıl olacak ittifak üzeri
ne, Mısırda ikametini lemdid ede
bilecektir..)
Askerî mukavele (2 şevval 129918 ağustos 1882) de murahhaslarca parafe edildi.
Bu müzakereler esnasında Der
viş paşa Mısıra gönderilecek Osmanlı askerine kumandan oldu.
Osmanlı askerinin Mısırda bu
lunacağı müddete münhasır ol
mak üzere Server paşa fevkalâde
komiser nashedildi. Lebib efendi
ile feraşet vekili Esad efendi de
maiyetlerine verildi. Bunların Mı
sırda nasıl vazife ifa eyliyeceklerine dair bir de talimat kaleme
alındı.
Fransızların Mısırdaki millî fır
ka erkânile münasebette bulun
duklarına, hürriyet vadile onları
teşvik ettiklerine, bahusus kanal
imtiyazının sahibi M. Dölespsi ile
Arabi paşa amamda ittihad bu
lunduğuna dair bazı hususî haber
ler alındığından Mısır heyetine bu
noktada müteyakkız davranması
tavsiye edildi.
Talimatın bir maddesinde de
şöyle deniliyordu:
(Arabi paşa ile avenesi hare
ketlerini meşru maksadlara bina
ediyorlarsa da kastları menfaat
lerinin muhafazası ve tezyidi, bu
ise memleketi ızrardan ve ecnebi
lerin istilâsı tehlikesine düşürmek
ten başka bir şey intaç edemez;
bu noktanın ve Mısırın halen ve
istikbalen saadetinin, bakacının
temini devleti aliyeye irtibatta ol
duğunun ileri gelenlere izahı lâzım
dır; bunun hilafı itikadlar ve fesadlar cerh ve iptal edilmelidir.
Erkân ve ahaliden Arabi paşa ta
kımı yahut ecnebiler ile gizli mü
nasebetleri olanların, Arabi paşa
nın Mısır dahil ve haricinde kim
lerle mükâtebede bulunduğunun
da gizli vasıtalarla öğrenilmesi
icab eder; bu yolda mahremane
masraf ihtiyarından çekinmeme
lidir.)
Bir de Ingilizler işgal ettikleri
mahallerde ve umumî binalarda
İngiliz bandırası çekiyorlardı, he
yet bunu d a İngiliz kumandanile
anlaşıp meneyliyecekti.
Bu mühim talimat (23 ramazan
1299) tarihinde heyeti vükelâca
tanzim olunan bir mazbata ile pa
dişaha takdim edildi.
Fakat ne yapılsa padişahı asker
şevkinde ihtirazdan kurtarmak ka
bil olamıyordu.
Askerî mukavelenin parafe edil
diği günün akşamı İngiliz elçisi
mabeyne davet olundu; gece ya
rısına kadar kendisile neticesiz

askerî tertiblerini ikmal

ettiler.

1882 eylülünün on üçüncü gecesi
hareketle 6 mil ilerliyerek gece
yarısından sonra Tellülkebire yak
laştılar. 11,000 piyade, 2000 sü
vari, 60 top ile fecir vakti istih
kâmlar üzerine yürüdüler.
İki ordu arasında muharebe iki
saatten fazla sürmedi. Ingilizler
20 dakikada ve yalnız 200 nefer
zayiat ile Tellülkebiri zaptettiler.
Mısır ordusu zencilerin pek az
mukavemetinden sonra perişan ol
du. Arabi paşa çamurlara bata, çı
ka kaçtı.
Toplar, beş katar mühimmat,
zahire İngilizlerin ellerine düştü.
1882 eylülünün 15 inde İngiliz
askeri Kahireye girdi.

Mısır hıdivi İsmail paşa
müzakereler cereyan etti; asker
şevkinde padişahın ihtirazı yüzün
den mukavelenin imzası ve teatisi
teahhura uğradıkça uğradı. Niha
yet mukavelenin parafe edildiğin
den bir ay sonra İngiliz elçisi ha
riciye nezaretine 19 eylül 1882 ta
rihli şu kısa notayı gönderdi:
(Teklif olunan askerî mukave
leye artık lüzum görülmediği ci
hetle İngiltere hükümeti bu babda
ika olunan müşkülâtı tetkike ma
hal kalmamış olmasından mem
nundur. Buna binaen elçi lord
Dafrin müzakerelere nihayet ver
meğe mezundur.)
İstanbulda bu> siyasî müazkereier sürüklenip giderken İngilizler
boş durmadılar.
Hidivi ellerine aldılar; İngiliz
ordusu erkânı harbiyesine Mısır
zabitleri terfik ve mülkiyeden bir
de komiser tayin ettirdiler; Anabinin cihadiye nezaretinden azli
ni de istihsal ve ilân eylediler.
W olseley neşrettiği bir beyanna
me ile Mısırlılara Mısıra asayişi
iade için bir dost gibi geldiğini
tebliğ etti!
Gene hıdivin müsaadesi ile W olseley kumandasındaki askerî kuv
vetlerini Süveyş kanalından do
laştırarak şark tarafından ilerlet
tiler. İskenderiyeden çekilen Mısır
askeri ile Arabi (Tellülkebir) mev
kiini kendisine karargâh ittihaz
eylemiş idi; Maıhmud Sami Baru
di, Mahmud Fehmi paşalar, arka
daşlarından Abdülâl ve talebei
ulûm ile birlikte Teliülkebirde is
tihkâmlar yaparak müdafaaya
karar vermişti.

İskenderiyede bulunan hidiv
Tevfik paşa da İngiliz kraliçesinin
küçük oğlile beraber buraya geldi.
Ceneral Volsley hidiv huzu
runda İngiliz askerlerine bir geçid resmi yaptırdı. Arabi paşa Kahirede İngilizlere teslim olmaktan
başka necat çaresi göremedi. İn
giliz elçisi de hemen Babıâliye Osmanlı askerinin Mısırda harekâta
iştirakine artık lüzum kalmadığı
nı tebliğ eyleyiverdi.
İşte Mısırda İngiliz işgali böy
le başladı!
Mısır meselesinde artık İngiliz Fransız kondominyomu ölmüştü!
Avrupa konserini temsil eden İs
tanbul elçileri konferansı da bun
dan sonra hükümden düşmüştü!
Acaba Abdülhamidin Mısıra
asker göndermekte tallûlü neden
ileri gelmişti?
Bu senelerde Kızıl denizdeki
Osmanlı memleketlerinin İngilte
re, Fransa, İtalya arasında âdeta
paylaşılmasında bu tevahhuşun
büyük tesiri olmuştur; şarkî Ru
meli hadisesinde de ayni tevahhuş
görülecektir; Yunan muharebe
sinde padişahı harbe ikna için pek
çok zahmet çekilmiş olması da
hep onun bu tevahhuşundan ileri
gelmiştir.
Abdülâzizin haPinde Rumeli'ye
sevkedilmek üzere İstanbula geti
rilen taburlar kullanılmamış mı
idi?
Bu onun müşevveş dimağında
bir ukte olarak kalmıştı. Bir tara
fa sevkedilmek üzere toplanan as
ker onun haPinde de kullanılabi
lirdi!
(Arkası var)

İstihkâmlarda ve karargâhta
21,000 piyade, 2500 süvari, 6000
sipahi toplanmıştı; Arabi ordu
sunda yetmiş te top var idi. Arabi
paşa bu kuvvete pek güveniyordu.
Arabi paşa isyandan feragat
eylemesine dair Abdülhamid ta
rafından gönderilmiş olan irade
ye imtisal etmediği gibi hidiviyetten de bu yolda yapılan tebligata
kulak asmıyordu.
Bir taraftan istihkâmları tak
viye ile uğraşırken diğer taraftan
da şeyh Cevad ile diğer bir takım
şeyhlerin zikirlerine ve rüyaların
daki tebşirlere ehemmiyet veri
yordu !
Bu hengâmda Ingilizler İsmailiye civarındaki ordugâhlarında
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