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“Kut’ül Amare ve Yozgat’taki İngiliz Esirler” 

M. Ertuğ Yavuz1 

ÖZET 

Kut’ül Amare Osmanlının Irak'da Kut bölgesinde İngiliz ordularına karşı kazandığı ezici bir zafer, 
üstünlük olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır. İngilizler, bu zaferi hem Türk tarih kitaplarından, hem 
de dünya tarihinden ebediyen sildirmeye, unutturmaya çalışacakları müthiş bir kahramanlık hikâyesi 
olarak kalmaktadır. Bazı dokümanter tarihçilere göre, İngilizlerin 1781’de Amerika’daki Yorktown 
yenilgisinden sonra en büyük hezimeti 29 Nisan 1916’da Irak’ın Kut’ül-Amare bölgesinde almışlardır. 
Elbetteki İngilizler ve yandaşlarının Kut’ül-Amare’den önce Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale’de 
yaşadığı yenilgi, her açıdan elzem önem taşımaktaydı. Dicle Nehri kenarında Kut'ül Amare yerleşmi 
yakınlarında yerleştirilmiş İngilizler ve yandaşlarının kuşatılmasıyla başlama alan savaş, bölgenin 
Osmanlı Birlikleri tarafından elde edilmesi ve İngiliz Ordusunun tamamının esir alınması üstünlüğü ile 
sona ermiştir. 

 Osmanlı İmparatorluğu’nun Kut’ul Amare zaferini müteakip sayısız İngiliz askeri esir olarak ele 
geçirilmiştir.  Ele geçirilen esirlerden bir kısmı Yozgat Şehri’ne getirilmiştir. Kut’ül Amare‘de Osmanlı 
askerlerine teslim olan İngiliz Esirler için Yozgat’a varmadan önce gerekli hazırlıkların yapıldığı 
kayıtlardan açığa çıkmaktadır.  Bu esirler 30 Haziran 1916’da Yozgat’a varmışlardır. Tüm bu bilgileri 
Kut’ül Amare’de tutsak olarak yakalanan bir İngiliz Binbaşısı E.W.C. SANDES’in günlüğünden de teyit 
etmek mümkündür. Yozgat’a konuşlandırılan takriben 100 esir oldukları göz önünde tutulduğunda, 
bu konuda yapılacak bir çalışmayla esirlerin neden Yozgata getirildikleri ve burada ne tür muameleler 
gördüklerinin açığa çıkarılması mümkün olacaktır.  

 Anahtar Kelimeler: Kut’ül Amare Zaferi, Osmanlı, İngiliz tutsaklar, Yozgat Şehri. 

"The English Prisoners in Kut'ul Amara and Yozgat City” 

Abstract 

A crushing victory of the Ottoman Empire against the British armies in the Kut region in Iraq, was 
written in golden letters in history as a superiority. The British remain a great story of heroism that 
they will try to erase this victory from both the Turkish history books and the World history for ever 
and ever. According to some documentaries; historians, the British in 1781 after the defeat of 
Yorktown in the United States 29 April 1916 in Iraq's Kutul-Amara region received the largest 
distortion. Of course, the defeat of the British and their supporters lived in Çanakkale during the First 
World War before Kutul-Amara was essential in every aspect. The war, which started with the siege 
of the British and their supporters on the banks of the Tigris River near Kutul Amara, ended with the 
conquest of the region by Ottoman troops and the enslavement of the British Army. 

Following the victory of Kutul Amara of the Ottoman Empire, numerous British soldiers were 
captured.  Some of the captured prisoners were brought to Yozgat City. The records reveal that the 
necessary preparations were made for the British prisoners who surrendered to the Ottoman 
soldiers in Kutul Amara before arriving in Yozgat.  These prisoners arrived in Yozgat on June 30, 1916. 
All this information is captured as a prisoner in Kutul Amara, British Major E.W. W.C. It is also 
possible to confirm from the Sandes' diary. Considering that they are 100 prisoners stationed in 
Yozgat, it will be possible to explain why prisoners were brought to Yozgat and what kind of 
treatments they were given here.  

 Key words: Victory of Kutul Amara, Ottomans, British prisoners, Yozgat City. 

Kut'ül Amare zaferi nedir ve Savaşın Vuku Bulduğu Kut Bölgesi nerededir? 

                                                           
1 Dr. Öğr. Üyesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, ertuyavuz37@gmail.com 
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Kut'ül Amare; Tümgeneral Charles Vere Ferrers Townshend’in idare ettiği; komutasındaki İngiliz 
askelerinin ele geçirilmesiyle elde edilen Kut'ül Amare Üstünlüğü, Birinci Dünya Savaşı’nda 
Çanakkale'nin ardından en büyük zaferiydi. 

Osmanlı Birinci Dünya Harbi’ni kaybetti, Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorlukları gibi 
yenilginin ardı sıra, tarihin tozlu sayfalarına gömüldü. 1914’ten 1918’e kadar süren bu korkunç 
savaşta sekiz cephede birden savaşmak zorunda kalan Osmanlı İmparatorluğu Birlikleri, yandaşlarıyla 
beraber hezimetli yenilgilerle beraber, ilk olarak Çanakkale Bölgesi’nde ve sonra da Irak’taki 
üstünlükleriyle askeri dünya tarihine iki muhteşem zafer kazandırmıştır. 29 Nisan 1916’da Osmanlı 
İmparatorluk Ordusu’nun Büyük Britanya Ordusu’nu yenilgiye uğratarak, beşi general olmak üzere 
binlerce askerin teslim alındığı Kut’ül-Amare Zaferini takiben yaklaşık tam olarak 1 asır geçmiştir. 
Türkiye’den çok çok uzaklarda olan bir yörede elde edilen bu üstünlük, bu büyük savaşın tarihini ise 
yalnızca çok kısa bir zaman etkisi altına almıştır. İstanbul ve Berlin’deki büyük karargâhların yanlış 
yaklaşımları sonrasının 10. ayında İngiliz Birliklerinin ilerleyişi durdurulamamış ve büyük yıkım 
kaçınılmaz olmuştur. 

‘Gürsel KÖKSAL Hürriyet Kelebek eki Son Güncelleme: 29.04.2016 - 11:21 

Bazı dokümanter tarihçiler, İngilizlerin 1781’de Amerika’daki  Yorktown yenilgisinden sonra en büyük 
hezimeti 29 Nisan 1916’da Irak’ın Kut’ül-Amare bölgesinde karşılaştıklarını ileri sürer. Elbetteki 
İngilizler ve yandaşlarının Kut’ül-Amare’den önce Çanakkale Bölgesi’nde yaşadıkları yenilgi, her açıdan 
hayati önem taşımaktaydı. İçlerinde üst rütbeli generallerin de bulunduğu yüzlerce subayın, binlerce 
askerin ele geçirilmesi ile sonuçlanan Kut’ül-Amare Savaşı da I. Dünya Savaşı’nda; İngiltere açısından 
çok büyük bir yenilgi, Osmanlı İmparatorluğu ve yandaşları tarafından da muhteşem bir üstünlük 
olarak tarihe altın harflerle geçti. Fakat Çanakkale Zafer’indeki kadar olmasa bile, birçok insan 
kaybıyla elde edilen bu zafer, büyük savaşın yününü de kısa bir süre etkiledi. İstanbul ve Berlin’de 
savaşın stratejisini belirleyen gerçekçilikten uzak kişilerin hataları sonucu, toparlanan İngilizlerin Basra 
Körfezi’nden kuzeye ilerleyişi durdurulamadı ve 10 ay sonra Kut’ül-Amare’nin, ardından da Bağdat’ın 
kaybı da kaçınılmaz oldu. https://www.thoughtco.com/kennedy-hickman- 

Osmanlı İmparatorluk Orduları’nın Bağdat’ın 170 kilometre güney bölgesinde, Basra Körfezi’nin 350 
kilometre kuzeyindeki Kut’ül-Amare’deki İngiliz İmparatorluk Birlikleri’ni ele geçirmesinin üzerinden 
tam bir asır geçmiştir. Türkler, İngilizler, Hintliler, Almanlar bu topraklarda savaşırken, canlarını de 
seve seve verirken, oranın öz vatandaşı olan Araplar, kendi toprakları üzerinde yaşanan bu korkunç 
mücadelenin tarafı olarak bile gözükmemektedir. Osmanlıları ya da İngilizleri de tam olarak birebir 
tutanlar de vardı, fakat burada yer alan halkların büyük çoğunluğunun bu olanlarla bir ilgisi tam 
olarak yoktu. Bugünlerde o yörelerde yaşayan insanları pek de ilgilendirmeyen, büyük bir ihtimalle 
pek de bilmedikleri bu askeri zaferin, artık o topraklarla hiçbir ilgisi ve iddiası da bulunmamaktadır. 
Ülkemizde ise, Osmanlı nı yok olma safhasında son dönemlerindeki az sayıdaki başarılardan biri 
olarak kutlanmaktadır.  

Bağdat’a doğru ilerlemeye çalışırken kendisinin yaklaşık üçte biri oranında bir sayıya sahip olan 
Osmanlı Birliklerine 22-23 Kasım 1915’te Selman-ı Pak Muharebesi’nde yenilen İngiliz 6. Poona 
Tümeni (Hint Tümeni) Komutanı Tümgeneral Townshend eğer 3 Aralık’ta Kunt Kalesi’ne sığınmamış 
olsaydı, muhtemelen bu kasaba hiçbir zaman Dünya tarihindeki kaçınılmaz statüsünü 
kazanamayacaktı. Halil Paşa idaresindeki Osmanlı Kuvvetlerinin ısrar  edici yakın takibi ve de daha 
sonrasında Kunt Kalesi’ni 5 Aralık 1915 kuşatmasıyla başlayan ve 29 Nisan 1916 tarihine kadar süren 
bu mücadele, beklenen yardımın gelmeyeceğini anlayan General Townshend teslim oluşuyla Türk ve 
Dünya tarihine büyük bir zafer olarak altın harflerle yazılmıştır.www.kafkasam.com 

Osmanlı Devleti, 1914 yılının Temmuz sonunda başlayan I. Dünya Savaşı’na 30 Ekim’de girmiştir, 
ancak İngilizlerin “Mezopotamya Seferi” bundan iki hafta önce başlamıştır. İngiliz ve Hitli askerlerden 
oluşan ordular Hindistan’ın Bombay şehrinden yolculuğa başlamıştır. Büyük amaç, Basra Körfezi’ni 
yönetmek, Arap Yarımadası ve Mezopotamya’yı Osmanlı’ndan almak, tarafsızlığını ilan eden İran’ı 
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İttifak Devletleri yöresina çekmek, böylece Hindistan’daki söz hakkını devam ettirmek-korumak, 
yandaşı Rusya’nın güneyden rahat etmesiydi.. 

Osmanlı Birlikleri’niun savaşa resmi olarak girmesinden 3 gün sonra Şat’ül-Arap bölgesine 
çıkmışlardır. Çok büyük bir karşı koyuşla karşılaşmadılar, birkaç gün sonra Basra Körfezi’ndeki Fav 
kasabasını zapt ederek, kuzeye doğru gitmeye başladılar ve 22 Kasım’da Basra’yı ele geçirdiler. 

Harbiya Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa, Irak’taki Osmanlı güçlerinin komutasına Yarbay 
Süleyman Askeri’yi verdi. İttihat ve Terakki’nin popüler dimağlarından Süleyman Askeri’nin 
sorumluluğu coğrafyadaki Müslüman Araplar ve isteklilerden meydana getirdiği güçlerle İngilizlerin 
ilerleyişine son vermek, Basra’yı yeniden kazanmaktı. Fakat var olan güçleri ve ekipmanları yetersizdi. 
Arapların ayrıca da Halife olan Padişah Mehmet Reşat’ın cihat isteğine uyup, ona katılması planı da 
isteneni getirmedi. 

Ayrıca; 21 Aralık’ta başlayan başında Enver Paşa’nın bulunduğu Sarıkamış Harekâtı yenilgiyle 
neticelendi. Cemal Paşa’nın idaresindeki Kanal Harekâtı da hüsran oldu (14 Ocak 1915). Her iki 
cephede de Osmanlı Birlikleri olumsu sonuçlar aldı. 

İngilizler Irak’a yeni güçler temin ettiler, böylece buradaki güçleri bir kolordu düzeyine erişti. Bütün 
askerlerin idaresine Orgeneral John Nixon getirildi. Süleyman Askeri’nin Irak Cephesi’ndeki girişimleri 
de başarısız oldu. Şuayyibe’de İngilizlere karşı yapılan saldırı büyük kayıplar verilerek, başarısız 
olmasının ardından kendi canına kıydı. (14 Nisan 1915) 

Irak Cephesi Komutanlığı’na Albay Nurettin Bey ( diğer adı ile Kurtuluş Savaşı komutanlarından Sakallı 
Nuretttin Paşa / Nurettin İbrahim Konyar) getirilmişti, aynı zamanda Hindistan’daki karargâhtan idare 
edilen İngiliz kuvvetlerinde de idare değişimi olmuş, Irak harp gücü içindeki 6. Tümen’in idaresine 
Tümgeneral Charles Townshend konuşlandırılmıştı. Nurettin Bey, 19 Mayıs’ta Bağdat’a ulaştı. 
Townshend idaresindaki İngiliz güçleri, Nurettin Bey idaresindeki Osmanlı askerlerini püskürterek, 
kuzeye doğru yol almaya başladı. Geriye çekilen Nurettin Bey ise, Kut’ül-Amare güneyinde savunma 
hazırlıklarına başladı. 

Irak’taki durumun çok sorunlu hale gelişi İstanbul ve Berlin’deki komutanlarca endişelerle 
gözleniyordu. Enver Paşa, coğrafyadaki güçleri yeni donanımlarla VI. Ordu adıyla yeniden 
oluşturmaya ve buranın idaresini de Türk askerini yakinen bilen Alman subaylarından, Müşir 
(Mareşal) Colmar von der Goltz’a (Goltz Paşa) sundu. Goltz Paşa, mücadeleye girişinden 6 hafta sonra 
(12 Aralık 1915) İstanbul’a gelerek, Osmanlı Ordusu’nun hizmetine katılmıştı. Bir dönem aktif 
olmayan vazifeler aldıktan sonra İstanbul ve çevresini korumakla görevli I. Ordu’nun idaresine 
getirilmişti. Fakat vazifesi sırasında uzun dönemdir ön hazırlanmalarını yaptığı Almanya-Osmanlı 
birlikteliğinin pratikte muvaffakiyeti için planlar yapmaktaydı. Goltz Paşa’nın, Alman ve Osmanlı 
genelkurmayının Mezopotamya’ya ile ilgilin planları benzer ğu gibiyse de çok önemli farklar da 
mevcuttu. Ama o anda herkesin ortak olduğu durum, Irak’ın müdafaasının, İngilizlerin Bağdat’a 
ilerlemesinin durdurulması ve coğrafyadan çıkarılmalarıydı. Goltz Paşa, bu vazifeye bizzat geçme 
teklifini önce tereddüt ederek karşıladı. Fakat en nihayetinde: “Bu 72 yaşımdaki bu halimle bu görevin 
gerektirdiği zorluklara katlanabilir miyim, bilmiyorum. Vatanımı ve ailemi yeniden göre şansı çok 
düşük. Ama biz hayatımızı Kayzer ve vatanımıza adadık” diyerek, Mısır'daki İngiliz Ordusu'na karşı 
Osmanlı-Alman birliklerinin beraber saldırması düşüncesini Harbiye Nazırı Enver Paşa ve Osmanlı 
Orduları Komutanı Otto Liman von Sanders'e dikte ettiremeyen Goltz Paşa'ya Irak'taki 6. Ordu 
idaresine gönderildi. VI. Ordu Komutanlığı ve Irak Genel Valiliği görevine geçti. İstanbul’da hemen 
yeni ordunun karargahının kuruluşu için işe soyundu. Öbür tarafdan da İran’a ve Hindistan’a, buralara 
yönelik hazırlıkları tamamlıyordu.  

Goltz Paşa Türk ve Alman rütbelilerle, sivil yöneticilerin de da yer alacağı karargâhını oluştururken, o 
sırada Kuzeydoğu Anadolu’yu Rus ataklarına karşı koruma görevli “III. Ordu Sağ Cenah Grubu”nun 
Komutanı, Enver Paşa’nın kendisinden bir yaş küçük amcası Albay Halil Bey’e komutasındaki 
askerlerden iki tümenle VI. Ordu’ya katılım talimatı verildi. Aynı anda Mareşal Goltz da İstanbul’daki 
çalışmalarını nihayetlendirmiş, Bağdat’a gitmek üzere karargâh subay ve askerinin belli bir kısmıyla 15 
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Kasım’da Haydarpaşa Garı’nda organize edilen bir uğurlama töreninin ardından yola koyulmuştur. 
Goltz’un beraberinde VI.’ncı Ordu’nun Türk ve Alman kurmay başkanları Albay Kazım Bey (Kurtuluş 
Savaşı komutanlarından Kazım Karabekir Paşa), Albay Eberhard Bopp, Türk ve Alman yaverleri Yüzbaşı 
İsmail Hakkı Bey (Sadrazam Tevfik Paşa’nın oğlu) ve Binbaşı von Restorf’la, Osmanlı ve Alman dışişleri 
bakanlıklarının yönetici temsilcileri vardı. Karargâhın ihtiyaçları için 450 tonu bulan donanım ve 
cephaneyle,  Almanya’dan gelecek subaylarla tamamlanacak karargâhının diğer bölümü daha sonra 
görev alacaktı. 

Göreve atandığında ilk olarak coğrafyanın yüzlerce demografik yapı haritasını Berlin’den sipariş eden 
Goltz, başkentten ayrıca, sorumluluk bölgesindeki lokal yöneticileri Almanya yandaşı yapmak için 
dağıtılmak üzere bol miktar para, Alman madalyaları ve nişanları istemişti. Mareşal ve maiyeti, önce 
demiryolu, sonra da kara ve nehir yoluyla yapılan yolculuk sonucu 6 Aralık’ta Bağdat’a 
vardılar.www.akit.com 

Goltz’un hayatının sona ermesi üzerine vekâleten bu görevi ele alan Halil Bey, 22 Nisan’da ulaşan 
talimatla tuğgeneralliğe terfi ettirildi, VI. Ordu Komutanı ve Irak Genel Valisi olduğunda 33 yaşındaydı. 
www.haber7.com Sir Charles Townshend'in idare de bulunduğu İngiliz Mezopotamya askerlerini 22 
Kasım 1915 tarihinde Basra'nın kuzeyinde Tesiphon harabeleri yakınında durduran 6. Ordu, 8 Aralık'ta 
bu gücü Kut'ül Amere'de kuşatma altına aldı. Bu gücü kurtarmak için gönderilen İngiliz askerlerini de 
kaçırtan Halil Kut Paşa idaresindeki 6. Ordu, 143 gün süren kuşatma sonunda Britanya 
İmparatorluğu'nun Mezopotamya Birliklerini 29 Nisan 1916'da ele geçirdi. Bu, İngiliz tarihçileri 
tarafından kendi tarihlerinin en büyük askeri yenilgisi olarak ele alınmaktadır. 

Aynı zamanda Irak cephesindeki İngiliz güçleri tekrardan kuzeye doğru ilerlemeye başlamıştı. 27 
Eylül’de Kut’ül-Amare’nin güneyindeki savunma kısmına saldırdılar, Nurettin Bey idaresindeki 
Osmanlı birlikleri ertesi gün geri çekilmeye başladı. Kut’ül-Amare’yi alan İngilizler, kenti Bağdat’a 
doğru girerek güçlerinin merkezi olarak oluşturdular. Çanakkale’de yaşanan yenilgilerinin etkisiyle bir 
an önce Bağdat’ı elma düşüncesindeydiler. Bir tarafdan da geriye çekilen Osmanlı askerlerinin izini 
sürmeye devam ettiler. Nurettin Bey’i Selman-ı Pak coğrafyasında (Ctesiphon) oluşturduğu 
savunmaya hattında durduruldular, takviye beklemeye başladılar. 

  Düşman birliklerinin gerilediğini fark edemeyen Nurettin Bey de kayıplarının çok büyük olması 
sebebiyle Bağdat’a doğru çekilmeyi emretmişti. Bunu fark eden Halil Bey, sedye ye dönüstürülen 
otomobiliyle Nurettin Bey’in karargâhına ulaşarak, müdahale etti.  Hatıralarında bu durumu şöyle 
ifade etmektedir: “Gece olunca Nurettin Bey, 45. Tümen’in uğradığı ağır kayıpları düşünerek, Bağdat 
üstüne çekilmeye karar vermiş. Fakat otomobilimle hemen yetiştim. Ricat edenlerin biz değil, onlar 
olduğunu, düşmanın bu gece kâmilen çekileceğini, meydan-ı harbi ona bırakmayacağımızı, yarın da 
derhal takibe geçeceğimizi anlatarak, ısrar ettim. Nurettin Bey durumu kabul etti ve ikinci bir emirle 
geri çekilme emrini değiştirdi. O geceyi mevzilerde geçirdik. Ertesi sabah ise, tahmin ettiğim gibi, 
karşımızda düşman kalmamıştı.” 

1 MİLYON STERLİNLİK RÜŞVET ÇEKİ 

Nisan ayı başlangıcından beri İngilizlerin üst üste gerçekleştirdikleri kurtarma mücadelelerinin tümü 
hüsran oldu. Beklediği yardımı elde edinemeyeceğini anlayan Townshend, 26 Nisan’da Halil Paşa’ya 
bir mektup yazarak, şehri teslim etmek istediğini, bunun şartlarını müzakere etmek için Dicle 
Nehri’nin ortasında görüşmeyi öne sürdü. Halil Paşa isteği kabul ederek, bir motorla buluşma yerine 
ulaştı. Müzakere Townshend’in motorunda oldu. İngilizler kenti vererek güneye doğru geri 
çekilmelerine izin istiyorlardı. Karşılığında ise Townshend ve emrindekiler, Dünya Savaşı’nda Osmanlı 
karşıtında olmayacaklar, ellerindeki tüm silah ve cephaneyi sağlam olarak vereceklerdi. Bir de Halil 
Paşa’nın şahsına 1 milyon sterlinlik bir çek vermeyi teklif ediyorlardı. General, çeki Halil Paşa’ın 
istediği bankaya hitaben yazılacağını, bunu vermek için İngiliz hükümetinden de tam yetki aldığını 
belirtiyordu. Halil Paşa, rüşvet teklifini önce „bir şaka“ olarak kabul ettiğini belirterek reddetti. Diğer 
tekliflerin de hiçbirini kabul etmedi, aylardır süren kanlı savaşın sonunda esir alınmalarının kaçınılmaz 
olduğunu, ellerindeki silah ve cephaneye de ihtiyaç duymadığını, istedikleri gibi yok edebileceklerini 
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söyledi. Bu yok ediş işlemi sırasında kendilerine atak yapılmayacağı sözünü de verdi. İngiliz General, 
ellerindeki silahları vermeyi teklif etmiş ve güvenli olarak çekilme garantisi istemişti. Teklifin bir 
maddesi de Halil Paşa'ya 1 milyon Sterlin ulaştırılmasıydı. Bu patavatsızlık Halil Paşa'yı çok gerdi ve 
görüşmeler yarım kaldı. Türk birlikleri tekrar saldırmadan bu sefer de meşher İngiliz casus Lawrence 
ortaya çıktı ve paranın miktarını 2 milyon sterlin yapalım diye pervasızca bir haber gönderdi. Halil 
Paşa bu küstahlığa karşı saldırı emri verdi. 28 Nisan günü İngilizler kendi silahlarını imha ederek teslim 
olma kararı verdi..www.takvim.com 

CASUS LAWRENCE DEVREDE 

Halil Paşa karargâhına dönüşünde bir parlamenter ve bir subay tarafından getirilen ikinci bir mektup 
daha aldı. Bu subay Arapları Osmanlı İmparatorluğu’na karşı kazan kaldırmayla görevli popüler İngiliz 
Casus Lawrence’dı. Yeni mektupta teklif edilen para miktarı iki katına çıkarılıyor ve bu kez Osmanlı 
hükümetine verilmesi öngörülüyordu. Diğer teklifler de aynıydı. 

Halil Paşa, 28 Nisan’da gerçekleşen bu görüşmede bu gibi pazarlıklarla zaman geçirmek istemediğini 
tekrarlayarak, teslim olmaları emrini yineledi. O gece şehirden gelen patlama sesleri, İngilizlerin 
teslim olmadan önce ellerindeki tüm silah ve cephaneyi imha ettiklerini göstermekteydi. 

Sonra ise şehirden gelen bir İngiliz subayı, teslim olduklarını açıkladı. Halil Paşa, 3. Alay Komutanı 
Nazmi Bey‘e (Kurtuluş Savaşı komutanlarından Nazmi Paşa / Nazmi Solok) şehre girerek, şehirdeki 
Arapların yağmaya kalkışmalarını ve İngilizlere karşı rahatsızlık vermelerini önleme emirlerini verdi. 
Birliğiyle şehre giren Nazmi Bey, 14.30’da hükümet konağına Osmanlı bayrağı çekti.  

Halil Paşa, „Orduma“ başlıklı zafer emrini yayınladıktan sonra, şehre gitti. General Townshend ve tüm 
subaylar, şehri teslim alan Nazmi Bey’in isteği üzerine karargâhta toplanmıştı. 5’i general, 481 subay 
ve 13.300 er (kimi kaynaklarda bu sayılar biraz daha farklı veriliyor) teslim olmuştu. 

Halil Paşa’yı odasında karşılayan Townshend, kılıcını ve iki tabancasını teslim etti. Halil Paşa, eline 
aldığı silahları, İngiliz generaline geri verdi. Townshend’le birlikle teslim olan diğer generallerle tanıştı, 
onlara ruhlarını avutucu sözler söyledi. Kendilerinin esir değil, Padişah’ın misafiri olacaklarını kaydetti. 

 Bu büyük zafer haberi tüm Osmanlı İmparatorluğu’nda sevinçle karşılandı. Çanakkale’den sonra da 
İngilizlere çok büyük bir darbe daha vurulmuştu. Almanya’da da aynı şekilde büyük bir sevinç yaşandı. 
Kayzer Wilhelm, okulları bir gün tatil etti. Goltz, savaş kahramanı ve zaferin sahibi olarak ilan edildi. 
Hayal kurduğu gibi Almanya nüfuzunu İran üzerinden Hindistan’a kadar ilerletmeyi başaramadı, ama 
tehlikeli düşman İngilizlerin büyük orandaki askeri kuvvetini büyük bir zaman Avrupa dışında tutarak, 
Almanya’nın Batı cephesinde nefes almasına olanak verdi. 29 Nisan akşamı Bağdat’ta da bir tören 
organize edildi. Osmanlı subay ve askerleri, Mareşal Goltz’un mezarına kadar meşalelerle yürüdü. 
Mezar önünde gerçekleştirilen törende, garnizon komutanı sembolik olarak komutana zaferin 
kazanıldığına dair tekmil verdi. Ancak Almanların bu savaştaki varlığına ve katkılarına ilişkin son iyi 
niyet bu oldu. 

  Halil Paşa, karargâh ve birliklerde görevli Alman subayların Kut’ül-Amare’nin teslim alınması 
sırasında „ortadan kaybolmalarını’’ emretmişti. Osmanlı gazetelerindeki zaferle ilgili haberlerde Goltz 
Paşa’dan ve Almanlardan söz edilmiyordu. Osmanlı hükümeti, zaferin sadece Türklerin eseri 
olduğunu yönünde bir düşüncenin öne çıkmasına çalışıyordu. Goltz’un vefaatından sonra VI. 
Ordu’daki Türk ve Alman subaylar arasındaki ilişkiler iyice kötüleşti. Zaferden sonra daha da kötüleşti. 
Başta Halil Paşa olmak üzere Türk subayları, Almanların buradaki ve İran’daki yaptıklarını kuşkuyla 
karşılıyordu. Kut’ül-Amare’den sonra hem Osmanlı, hem de Alman genelkurmayında İran’a yönelik 
düşünceler tekrar canlandı. Halil Paşa, İngilizlerin Bağdat’a ilerlemekten vazgeçmeyeceklerini, bu 
amaçla güneyde hazırlıklarını sürdürdüklerini görüyor, bu durumda Irak’ı bırakıp, İran’a yönelmenin 
yanlış olacağını söylemekteydi. 

Fakat Enver Paşa ısrar etmekteydi. Halil Paşa’yı elindeki birliklerin büyük bir kısmıyla İran’a 
gönderdiler. Irak ve Bağdat, giderek toparlanan ve büyüyen İngiliz ordusu karşısında zayıf durumda 
kalmıştı. İngilizler 14 Aralık’ta yeniden kuzeye doğru ilerlediler. 3 ayı aşkın mücadelelerde İngilizlerin 

https://www.takvim.com.tr/yazarlar/tayfun.er/2016/04/30/lawrence-rusvet-teklif-etti
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ilerleyişi yavaşlatıldı, fakat nihayetlendirilemedi, 25 Şubat 1917de Kut’ül-Amare’yi, 11 Mart’ta 
Bağdat’ı aldılar. Osmanlı ordusunun ve müttefiklerinin önlenemeyen çöküş süreci artık başladı. 
Osmanlı Ordusunun Irak'ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı büyük bir zafer olarak tarihe 
geçti. Öyle ki İngilizlerin, Türk tarih kitaplarından bile sildirecek kadar unutmak istediği hafızalara 
kazınacak bir zafer olma özelliği göstermektedir. İngiltere, 1916'daki bu savaşta tarihinin en büyük 
mağlubiyetlerinden birini yaşayarak, İngiliz tarihinde Türklerin kendilerini nasıl bozguna uğrattığına 
acı bir şekilde şahit olmuştur. 

TÜRK ORDUSUNDAN İNGİLİZLERE AĞIR DARBE 

Yüzüncü yılı kutlanan Kut'ül Amare zaferiyle ilgili destansı bir başarı ortaya çıkmıştır. Bir Osmanlı 
askeri, İngiliz savaş uçağını tüfeğiyle düşürmeyi başarmıştır. Kut'ül Amare Kuşatması'nda 13 bin İngiliz 
asker, 13 bin general ve 418 İngiliz subayı esir alındı. İngiliz kuvvetleri ve müttefikleri, 23.000 ölü ve 
yaralı vermiştir. 

EN AŞAĞILIK ŞARTLI TESLİM 

İngiliz tarihçisi James Morris, Kut'un hezimetini "Britanya (İngiltere) askeri tarihindeki en aşağılık şartlı 
teslimi" olarak tanımlar. Bu kaybediş İngiliz basınında ve kamuoyunda çok büyük bir infial 
uyandırmıştır. Bunun üzerine General Lake ve General Gorringe İngiliz ordusunda görevlerinden 
alınmış ve yerlerine General Maude getirilmiştir.  Onur ve Sadakat: Hindistan'ın Büyük Savaşa Askeri 
Katkısı ... Honour and Fidelity: India's Military Contribution to the Great War 1914-1918 
 
 

KUT’ÜL AMARE ZAFERİ İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKİCİ DETAY 

Kut’ül Amare Zaferinin askeri tarih açısından bir başka önemi de, bilinen ilk havadan ikmal 
denemesini İngiliz ordusunun Kut'taki birliklerini ikmal için 26 gün boyunca Dicle'deki Ora 
Üssü'nden 3 adet Short 184 tipi 225 beygirlik deniz uçakları ile bu kuşatma sırasında gerçekleştirmiş 
olmalarıdır. Ancak bu çaba yeterli olmamış ve sonucu değiştirmemiştir. Halil Paşa Kut'ül Amare 
zaferine istinaden Kut soyadını almıştır. 

HALİL PAŞA’DAN KUT’ÜL AMARE ZAFERİ SONRASI ÖNEMLİ MESAJ! 

Halil Paşa, Kutü'l-Amare zaferinden sonra 6. Ordu'ya yayınladığı mesajda şöyle demiştir: 
‘’Arslanlar! Bütün Osmanlılara şeref ve şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli 
semasında şehitlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken, ben de hepinizin pak alınlarından öperek 
cümlenizi tebrik ediyorum. Ordum gerek Kut karşısında ve gerekse Kut'u kurtarmaya gelen ordular 
karşısında 350 subay ve 10 bin erini şehit vermiştir. Fakat buna karşılık bugün Kut'ta 13 general, 481 
subay ve 13 bin 300 er teslim alıyorum. Bu teslim aldığımız orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri 
de 30 bin zayiat vererek geri dönmüşlerdir. Şu iki farka bakılınca, cihanı hayretlere düşürecek kadar 
büyük bir fark görülür. Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte 
Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale'de, ikinci zaferi burada görüyoruz.’’ 
KAYNAKÇA.HABER7.COM 

ORDUMA 

 "Arslanlar, 

Bugün Türklere şerefli şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın müşemmes semasında 
Şühedamızın ruhları Şadü handan pervaz ederken, ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi 
tebrik ediyorum. 

  Bize iki yüz seneden beri tarihimizde okunmayan bir vakayı kaydettiren Cenab-ı Allah’a hamdü 
şükür eylerim. Allahın azametine bakınız ki, binbeşyüz senelik İngiliz Devletinin tarihine bu vakayı ilk 
defa yazdıran Türk süngüsü oldu. İki senedir devam eden cihan harbi böyle parlak bir vaka daha 
göstermemiştir. 
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  Ordum gerek Kut karşısında ve gerekse Kut’u kurtarmaya gelen ordular karşısında 359 subay 
ve onbin neferini şehit vermiştir. Fakat buna mukabil bugün Kut’ta 5 general, 481 subay ve 13.300 er 
teslim alıyorum. 

Bu teslim aldığımız orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri de 30.000 zayiat vererek geri 
dönmüşlerdir. Şu iki farka bakınca cihanı hayretlere düşürecek kadar büyük bir fark görülür. Tarih bu 
vakayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Türk sebatının İngiliz inadını kırdığı 
birinci vakayı Çanakkale’de ikinci vakayı burada görüyoruz. 

  Yalnız süngü ve göğsümüzle kazandığımız bu zafer yeni tekamül eden vaziyeti harbiyemiz 
karşısında muvaffakiyeti atiyemizin parlak başlangıcıdır. 

  Bu güne Kut bayramı namını veriyorum. Ordumun her ferdi her sene bu günü tesit ederken 
şehitlerimize yasinler, tebarekeler, fatihalar okusunlar. Şühedamız hayatı ulyatta, semavatta kızıl 
kanlarla pervaz ederken, gazilerimiz de atideki zaferlerimizle nigehban olsunlar." 

Mirliva Halil 6. Ordu Kumandanı 29 Nisan 1916 

 İCLAL - TUNCA ÖRSES ARŞİVİ 

Kut’ül Amare‘de Osmanlı askerlerine teslim olan İngiliz Esirler Yozgat’a varmadan önce gerekli 
hazırlıkların yapıldığı anlaşılmaktadır. Esirler 30 Haziran 1916’da saat 10.00’da Yozgat’a varmıştır. 

Kut’ül Amare Sonrası İngiliz Esirlerin Tutuldukları Evler 

Türkler esirler için iki büyük müstakil ev hazırlamıştı. Kıdemli subaylar alt taraftakini kullanmaya karar 
verince yüzbaşılar ve teğmenler üst binada toplandı. Odalar seçildi ve iki oda da emir erlerine ayrıldı. 
Türkler evin giriş kapıları dışına nöbetçiler yerleştirdiler. Su almak için dışarı çıkmak hariç esirlerin 
evine giriş ve çıkış için izin yoktu. Evlerin kırmızı kiremitli çatıları ve sayısız pencereleri vardı. Taş, 
moloz ve çamurdan oluşan duvarları çok ince olup yaklaşık 23 cm. idi. Binanın içi ve dışı beyaz 
badanalı idi. Evler iyice temizlenmiş ve süpürülmüştü. Aslında, evi böyle bir durumda bulmak esirler 
için iyi bir sürpriz olmuştu. Yukarı evdeki odaları zemin ve ahşap tavanlı idi. Duvarlar içine dolaplar 
yapılmıştı. 

Ermeniler’den Boşalan Evlerde İngiliz Esirler Tutuldu 

Önceleri hastane olarak kullanılan ve kıdemli subayların kaldığı binanın yanında büyük bir bahçe 
vardı. Bu bahçe daha sonra esirlerin egzersiz alanı oldu. Yazarın öğrendiğine göre hali vakti yerinde 
olan Ermenilere ait olan bu binalara 1914 yılı sonunda el konulmuştu. Çeşitli odaların duvarlarında 
Hristiyan dinine ait resimler ile küçük nişler vardı. Bu evlerin ahşap tavan ve dolapları özenle 
yapılmıştı. Tavanın bazı yerleri karmaşık süsleme ile oyulmuştu. Her şey eski sahiplerinin zengin 
olduğunu ve iyi bir eğitim aldığını gösteriyordu. Evde Ermeniceden Fransızcaya ve Fransızcadan 
Ermeniceye çeviri içeren çocuklara ait eski alıştırma kitapları bulunmuştu. Bu da evin eski sahiplerinin 
Ermeni olduğunu göstermekteydi. Özellikle Yozgat’ın birçok yerinde boş evler vardı ve bunlar 
yıkılmaya yüz tutmuştu. Bu boş evlerin sahiplerinin Ermeniler olduğu söyleniyordu. 

Kut’ül Amare Esirlerinin Tutulduğu Evler- 

Mutfakta hiç fırın yoktu. Daha sonra, gazyağı tenekesi ve çamurla kendi fırınlarını yaptılar. Yazarın ilk 
yerleştiği evde 63 kişi kalıyordu. Yozgat’a gönderilenlerin yaklaşık 100 kişi oldukları göz önüne alınırsa 
diğer evde de 30-40 kişinin kaldığı anlaşılır. Yukarıdaki evde esirlerin konforu için yapılan yetersiz 
düzenlemelerdeki başlıca kusur evde hiçbir mobilyanın olmamasıydı. Kıdemli subayların evindeki 
odalarında da hiç mobilya yoktu ve yemek salonundaki sandalyeler, masalar, sedirleri iaşe 
müteahhidi tarafından konmuştu. 

Yozgat’ta esirlerden sorumlu Türk Komutan Topçu Binbaşı Kazım Bey idi. Onun emrinde genç bir 
Mülazım-ı Sani (Üsteğmen), bir yüzbaşı ve bir tercüman vardı. Mülazım katip görevi görüyordu. Kazım 
Bey yaklaşık 100 İngiliz subayının sorumlusuydu. Yazara göre, Kazım Bey esirlere düşmanca 
davranıyor ve isteklerini önemsemiyordu. Esirlerle ilişki kurmaktan özenle kaçınıyordu ve ilk birkaç ay 
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esirleri ziyarete dahi gelmemişti. Yazar, Binbaşı Kazım Beyi, eski ekolden, eksik eğitimli, tüm 
Avrupalılardan nefret eden birisi olarak tanımlamıştır. Mülazımın az buçuk Fransızcası tercüman 
yardımı olmadan esirlerin bazı isteklerini anlamaya yardımcı oluyordu. Koyu esmer tenli yüzbaşı hiç 
Fransızca bilmemekle beraber akıcı İspanyolca konuşuyordu. Moise Eskenaz isimli Yahudi tercüman 
20 yaşlarındaydı ve oldukça kısa boyluydu. Çavuş üniforması giyen Moise, iyi derecede Türkçe, 
Fransızca ve İngilizce konuşması yanında Almancayı da biraz konuşuyordu. Çikolata veya bisküvi ile 
rüşvet almaktan çekinmezdi. 

Mülazımın emrinde muhafız olarak yaklaşık yirmi Türk askeri (posta) vardı ve kıdemli subayların 
kaldığı evin yanındaki küçük bir evde kalıyorlardı. Zaman geçtikçe Türk muhafızlar daha dostça 
davrandılar. Onbaşı Ahmet her sabah akşam esirleri odalarında sayardı. Onbaşı ve bir asker odaya 
girmeden önce kapıyı vurur, iyi akşamlar ve iyi geceler deyip sayımı yapardı. Genellikle her ikisi de 
nezaket içinde sabahleyin de iyi geceler derdi ama daha sonra doğru kelimeleri öğrendiler. 

KAYNAKÇA 

*Bu yazıdaki tüm bilgiler Kut’ül Amare’de esir düşen İngiliz Binbaşı E.W.C. SANDES’in günlüğünden 
alınarak derlenmiştir.  

“The Road To Endore-“ E.H.John Lane Company 1920 

“Bir Kutul Amare Savaş Esirinin (Binbaşi E.W.C. Sandes) Yozgat Günleri (1916-17)”-İsmet Üzen, M.Şah 
Özcan-1.Uluslararası Bozok Semp. 

 

 

  

 




