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ÖNSÖZ 

Ortadoğu kavramını ilk defa kullanan ve modern Dünya’da deniz 

hakimiyetinin süper güç olmanın esas koşulu olduğunu savunan Deniz 

Hakimiyet Teorisi’nin sahibi A. Mahan’a göre “Deniz gücünün tarihi, büyük 

ölçüde, uluslar arasındaki çekişmelerin, karşılıklı rekabetlerin, sıklıkla savaşla 

sonuçlanan şiddetin bir anlatısıdır”. Denizler üzerinde kurulan hakimiyet 

ulusların tarihinde gücün simgeleşmesi anlamına gelmektedir. Denizlere 

egemen olmak karalara egemen olmanın bir gerekliliği aynı zamanda 

sonucudur. Okyanusların uçsuz bucaksız genişliği sayesinde, çok sayıda 

nakliye rotasına sahip olmak mümkündür. Ancak bu sular üzerinde gemilerin 

çoğunluğu bazı sabit rotaları yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Bu rotalar 

tarihsel süreçte özellikle Coğrafi Keşifler sonrasında değişime uğramıştır. 

Zaman içerisinde rotalar fiziki, beşerî, ekonomik ve siyasi coğrafyanın ortaya 

çıkardığı sonuçlardan etkilenmişlerdir. Rotaların belirlenmesinde; kanallar, 

boğazlar, kıyılar, rüzgarlar, deniz akıntıları, derinlikler, adalar, resifler, 

buzullar, deniz haydutluğu, yükün arz ile talebi, nüfusun yoğunluğu ve sınırlar 

(Karasular ve kıta sahanlığı) gibi birçok faktörün büyük önemi bulunmaktadır. 

Geçmişten bugüne denizler devletlerin jeopolitiği, askeri gücü, 

zenginliği, refahı ve büyümesi üzerinde çok önemli etkileri olmuştur. Devletler 

kendi faydasına olacak şekilde kimi zaman barışçıl yollarla kimi zaman da 

şiddete başvurarak deniz gücünü kullanmıştır. Deniz ticaretinde çıkarların 

çatışması, ticari avantajlardan faydalanma arzusu ve hırsı çeşitli girişim ve 

yatırımların gerçekleşmesine neden olmuştur. Deniz rotalarına sahip olmanın 

jeopolitik, jeostratejik ve jeoekonomik öneminin farkında olan devletler bu 

coğrafyalarda egemenlik kurmak amacıyla her zaman birbirleriyle mücadele 

içerisinde bulunmuşlardır. Bu mücadeleler sırasında boğaz ve kanallar her 

zaman büyük stratejik öneme sahip olmuştur. Bir boğaz veya kanalı egemenliği 

altına alıp kontrol eden devletlerin, tüm bölgenin denizini ve nakliye yollarını 

kontrol ettiği tarihsel süreç içerisinde görülmüştür. Bununla birlikte, Britanya 

ve Fransa gibi deniz imparatorluklarının uzak topraklardan getirdiği sınırsız 

ekonomik kaynaklar bu devletlerin varlığını sürdürülebilir olmasını 

sağlamıştır. Büyük devlet olmak için ekonomik, siyasi ve askerî açıdan güce 

sahip olmak büyük önem taşımaktadır. Bu gücü taçlandıran ise stratejik bir 
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coğrafyaya sahip olmaktır. Devletler bu güçlerini pekiştirecek olan 

coğrafyalara hâkim olmak amacıyla işgallere başlamış ve sömürgecilik 

yapmışlardır. Devletler varlıklarını sürdürebilmek amacıyla deniz rotalarında 

hâkimiyet sahibi olmaya çalışırken aynı zamanda bu rotalar üzerinde zaman ve 

maliyet açısından tasarruf sağlamak için amacıyla çeşitli projeler üretmişlerdir. 

Bu projeler içerisinde en başta gelen denizleri birbirine kavuşturan insan yapımı 

kanallardır. 

Süveyş Kanalı, sömürgecilik döneminin zirve yapılarından birisidir. 

1869'da tamamlanmasından bu yana, Süveyş Kanalı dünyanın en önemli su 

yollarından birisi olmuştur. Kanal adeta sömürge devletleri için nefes borusu   

görevi görmüştür. Doğu ile Batı ticaretinin kavşak noktasında bulunan Süveyş 

Kanalı, Hint Deniz Yolu rotası üzerinde önemli bir su yolu olması nedeniyle 

özellikle sömürge çağında nüfuz mücadelelerine sahne olmuştur. Süveyş 

Kanalı, küresel olarak değerlendirildiğinde siyasi, ekonomik ve askerî anlamda 

başrol oynayan önemli bir coğrafyadır. Süveyş Kanalı, açılışından bugüne her 

dönem ayrı bir jeopolitik bir öneme sahip olmuştur. Kanal, Çin ipeği ve 

Hindistan baharatları gibi birçok yükü taşıyan gemilerin geçişine imkân vererek 

ticaretin gelişmesine katkıda bulunmuş aynı zamanda Asya ile Avrupa kıtaları 

arasında çok yönlü kültürel etkileşimi sağlamıştır. Bu çalışmada, dünyanın en 

önemli su yollarından birisi olan Süveyş Kanalı’nın jeopolitik, jeoekonomik ve 

jeostratejik önemini ortaya koymak amacıyla Süveyş Kanalı coğrafi, tarihi, 

siyasi, beşerî ve ekonomik yönüyle araştırılmıştır. Çalışmada, jeopolitik bakış 

açısı ile coğrafyanın tarih üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu eser ile siyasi 

coğrafya literatürüne katkıda bulunmak amaçlanmıştır. 

Bu çalışmayı, varlıkları en önemli motivasyon kaynağım olan, hayatım 

boyunca eğitimime vermiş oldukları destek sayesinde bugünlere gelmemi 

sağlayan,  sevgilerini hiçbir zaman esirgemeyen annem Hatice ve babam Yasin 

ÇINAR başta olmak üzere ÇINAR ailesinin tüm bireylerine atfediyorum. 

Çalışmalarım sırasında beni her zaman destekleyen ve fedakârlıklarının 

karşılığı hiçbir maddi değerle asla ölçülemeyecek olan bu hayattaki en büyük 

şansım olarak gördüğüm kıymetli eşim Halime ve evladım Yasin Burak 

ÇINAR’a sonsuz teşekkürler…İyi ki varsınız… 

                                                 Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇINAR 
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GİRİŞ 

Ulaşım, insan, mal veya hizmetlerin bir yerden farklı bir yere taşınması 

eylemine denilmektedir. Ulaşım ülke içerisinde, ülkelerarası ve kıtalararası 

gerçekleştirilmektedir. Geçmişten günümüze ulaşım yolları üzerinde taşınan 

içerikte de önemli değişiklikler yaşanmıştır. Bugün dünya üzerinde bilgi, 

internet, para, enerji taşımacılığı da ulaşımın konusu içerisinde yer almaktadır. 

Ulaşımın amacı,  mesafe, zaman, idari bölünmeler ve topografya gibi 

çeşitli insani ve fiziksel kısıtlamalar tarafından şekillendirilen mekânın 

üstesinden gelmektir. İdeal bir dünyada, ulaşım, sınırsız kapasite ve mekânsal 

erişim ile maliyet ve zaman açısından hiçbir çaba sarf etmeyecektir. Bu şartlar 

altında coğrafyanın bir önemi olmazdı. Bununla birlikte, coğrafya, zaman ve 

para için yer değiştirdiği ve yalnızca kısmen sınırlandırılabileceği için gerçek 

dünyada ulaşım için önemli bir kısıtlama olabilir. Bunun yapılmasının bir 

bedeli vardır. Bunun ne ölçüde yapıldığı, seyahatin uzunluğu, kullanılan 

vasıtaların ve altyapıların kapasitesi ve taşınmakta olanın niteliği gibi faktörlere 

göre önemli ölçüde değişen bir maliyete sahiptir. Bir otomobil veya toplu 

taşıma sistemi kullanan bir kişinin iş yerine gidip gelme hareketliliğinden, 

uluslararası bir ticaret işleminin parçası olarak okyanuslar boyunca sevk edilen 

yükün hareketliliğine kadar; her ikisi de benzer bir dizi kısıtlamaya bağlıdır 

(Rodrigue , 2020). 

Ulaşım, mesafe kısıtlamalarının üstesinden gelmek için tasarlanmış bir 

dizi teknolojiyi içerdiğinden, dikkate alınması gereken en temel şey fiziksel 

kısıtlamalardır. Teknolojik gelişmeler, mekânın fiziksel kısıtlamalarını daha az 

akut hale getirmiş olsa bile, ulaşım sistemlerinin konumu, güzergâhı, inşaat ile 

bakım maliyetleri ve işletme koşullarında hala önemli bir rol oynamaktadır. 

Dağlar ve vadiler gibi özellikler, ulaşım ağlarının yapısını, maliyetini ve ulaşım 

projelerinin fizibilitesini güçlü bir şekilde etkilemiştir. Kara taşımacılığı 

altyapıları genellikle ovalar, vadiler boyunca, dağ geçitlerinden veya 

gerektiğinde tünellerin kazılması gibi fiziksel engellerin en az olduğu yerlerde 

inşa edilir. Su taşımacılığı, su derinliklerinden ve resifler gibi engellerin 

konumundan etkilenir. Kıyı şeritleri, liman altyapısının konumu üzerinde bir 

etkiye sahiptir. Uçaklar, kalkış ve iniş için hatırı sayılır büyüklükte hava 
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meydanlarına ihtiyaç duyar. Topografya, belirli bir derecede merkezilik 

yaratacak ve bir yerin bir mal toplayıcısı ve dağıtıcısı olarak bir ticaret merkezi 

haline gelmesine yardımcı olabilecek doğal bir rota yakınsamasını empoze 

edebilir. Suyun özellikleri, dağıtımı ve sirkülasyonu, hidrolojinin aynı zamanda 

taşıma faaliyetlerini desteklemesi ve kısıtlaması nedeniyle ulaştırma 

endüstrisinde önemli bir rol oynamaktadır. Liman sahaları aynı zamanda doğal 

özelliklerin (körfezler, kum barları ve fiyortlar) liman tesislerini koruduğu 

sahanın fiziksel özelliklerinden de oldukça etkilenir. Trafiğin aktarıldığı yerler 

bu tesislerde olduğundan, limanların konumu denizcilik ağlarının yapısında 

baskın bir unsurdur. Dar yollar, akarsular veya arazi kırılmaları gibi engellerin 

mevcut olduğu yerlerde, su taşımacılığı bu engelleri ancak kanallara veya 

taramaya yapılan önemli yatırımlarla aşabilir (Rodrigue , 2020).  

Şekil 1. Dünyada deniz taşımacılığının yeri (milyar ton) (Deniz Ticaret Odası, 2021). 

Denizcilik, insanoğlunun tarih boyunca kullandığı en önemli ticari 

ulaşım ağlarının başında gelmektedir. Deniz taşımacılığının sahip olduğu 

birçok avantaj ülkelerin denizler üzerindeki hakimiyet mücadelesinin sebepleri 

içerisinde yer almaktadır. Küresel ticaret için ana ulaşım şekli deniz 

taşımacılığıdır. Deniz taşımacılığı bugün küresel ekonominin can 

damarıdır.  Dünya üzerinde ticareti yapılan malların yaklaşık %90'ının 

gemilerle taşınması bu durumun kanıtıdır. Deniz nakliyesi olmadan, 

kıtalararası ticaret, hammaddelerin toplu nakliyesi ve uygun fiyatlı gıda ve 

mamul malların ithalat/ihracatı mümkün olmazdı. Deniz taşımacılığının en 
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önemli özelliklerinden birisi, gemilerin boyutu ne olursa olsun her türlü ürünü 

taşıyacak özelliklere sahip olmasıdır. Deniz nakliyesi, özellikle uzun 

mesafelerde nakliyecilere en rekabetçi navlun (geminin yük taşıma ücreti) 

maliyetlerini sunmaktadır. Konteyner gemilerinin yük taşıma kapasiteleri 20 fit 

eşdeğer birimlerle (TEU) ölçülmektedir. TEU terimi bir adet 20’lik konteynere 

eş değer birim anlamına gelmektedir. TEU 1 adet 20’lik konteyner 27 tona 

kadar yükleme yapma kapasitesine sahiptir. 20’lik konteynerin 1 TEU’nun boş 

ağırlığı 2,5 tona denk gelmektedir (Lojistik.T.C., 2021). Gemilerin 

kapasitesinin artması maliyetlerin azalmasına ve deniz yollarının ticari amaçla 

kullanımının tercih edilmesine neden olmaktadır. 

Şekil 2.  1987-2020 yılları arasında dünyada deniz ticaret filolarının gelişimi (1000 

DWT) (Odası, 2021). 

Maliyetlerin düşük olmasının yanında deniz taşımacılığı, ticari 

taşımacılığın çevreye en az zarar veren şeklidir. Ayrıca deniz taşımacılığı, 

düşük enerji tüketimi ile güvenli yük taşımacılığı aracıdır. Konteynerler, bir kez 

mühürlendikten sonra ürünlere iyi bir koruma sağlar, atmosferik koşullara, 

sıcaklık değişimlerine, yangına, hırsızlığa ve elleçleme boyunca darbelere karşı 

fiziksel bir bariyerdir. Konteynerler ayrıca soğutulabilir. Ek olarak, deniz 

taşımacılığı daha düşük bir enerji tüketimini içerir. Hava taşımacılığından farklı 

olarak deniz taşımacılığı tehlikeli madde taşımacılığı için idealdir. Sürekli 

büyüyen bir küresel ekonomide, mümkün olan en kısa sürede daha fazla kargo 

hacminin nakliyesine yönelik artan bir ihtiyaç vardır. Bu, büyük miktarlarda 

yükü aynı anda binlerce nakliye konteyneri ile taşıma kabiliyetine sahip mega 
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gemilerin inşasına yol açmıştır. Bu dinamik, ölçek ekonomilerine, dış ticarete, 

her türlü mal ile hammaddenin ithalat ve ihracatına fayda sağlamaktadır 

(Blueocean Maritime, 2021). 

1850 yılında Dünya ticaret hacmi 10,1 milyar dolardan 1913 yılında 100 

milyar dolara çıkmıştır.  Bu rakam 1948 yılına gelindiğinde 2. Dünya 

Savaşı’nın etkisiyle ancak 103 milyar dolara kadar çıkabilmiştir. 1963 yılında 

269, 1968’de 407, 1971 yılında 520 milyar dolara erişmiştir (Kennedy, 198). 

2019 yılında dünya ticaret hacmi 19 trilyon dolara ulaşmıştır (Trademap, 2021). 

Küresel ticaret hacminin daha da artacağı öngörülmektedir. Dünya Bankası 

raporlarında, Çin’in 2020-2030 yılları arasında dünyanın en büyük ekonomisi, 

Hindistan’ın ise 2030-2035 yılları arasında dünyanın ikinci büyük ekonomisi 

olacağı belirtilmektedir (Kuijs, 2021). Bu ülkelerin ekonomik olarak büyümesi 

dünya ticaret hacminin genişlemesine ve deniz rotaları üzerindeki hareketliliğin 

daha da artmasına yol açmaktadır 

Küresel üretimin yönü hızlı bir şekilde Asya ülkelerine doğru 

kaymaktadır. Günümüzde Asya ülkelerinin dünya ekonomisi içerisindeki 

payları artmaktadır. Asya dünyanın en büyük kıtasal ekonomisi olmasının 

yanında aynı zamanda dünyada en hızlı büyüyen ekonomik bölgedir. 

Japonya, Çin, Endonezya, Malezya, Güney Kore,  Hindistan ve Tayvan gibi 

Asya ülkeleri dünyanın en önemli ekonomileri içerisinde yer almaktadır. Asya 

kıtası öncelikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında başlatmış olduğu ekonomik 

mucize dikkat çekicidir. 1950-1990 aralığında gerçekleşen bu mucize Asya’nın 

diğer ülkelerinin kalkınması için referans kaynağı olmuştur. Güney Kore, Kore 

Savaşı sonrasında 1961-1996 yılları arasında “Han Nehri Mucizesi” adı verilen 

ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmiştir. Böylece gelişmekte olan bir devlet 

statüsünden gelişmiş devlet statüsüne geçmiştir. Güney Kore’nin savaş 

sonrasında her alanda yeniden yapılanması hızla sanayileşerek ihracata dayalı 

üretim gerçekleştirmesi ülkenin deniz ulaşımına bağımlılığını artırmıştır. Aynı 

şekilde 1978-2013 yılları arasında Çin Halk Cumhuriyeti’nin ekonomik atağı 

Asya kıtasının dünya üzerindeki ticaret hacminin hızla artmasına yol açmıştır. 

Bu hızlı değişim üretim alanı olan bu ülkelerden tüketim alanı olan Batı 

pazarlarına malların hızlı, güvenli ve ucuz bir şekilde ulaştırılmasını 

gerektirmiştir. Yine bu ülkelerin ihtiyacı olan hammaddelerin de üretim 

alanlarına ulaştırılmasını da önemli hale getirmiştir. 
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Çin ve Hindistan, Sanayi Devrimi’ne kadar dünyanın en büyük 

ekonomileri arasında yer alan ülkelerdi. Her iki ülke dünyayı zenginleştiren 

uygarlıklar olarak görülmekteydi. Asya kıtasında yapılan üretim Avrupa kıtası 

ile yapılan ticaret üzerinde önemli sonuçlar doğurmuştur. İpek ve Baharat yolu 

sayesinde batıya taşınan mallar sayesinde Asya kıtası ülkeleri muazzam 

zenginliğe sahip olmuşlardır. Bu zenginlikten pay almak isteyen Avrupalı 

gemiciler ve tüccarlar sayesinde Coğrafi Keşifler başlamıştır. Avrupalıların 

Asya ile olan ticareti Coğrafi Keşifler’in nedenlerinden birisidir. Keşifler bir 

anlamda Avrupalıların Asya kıtasına hissettikleri derin hayranlığın göstergesi 

olarak nitelendirilebilir. Coğrafi Keşifler, Doğu-Batı arasındaki ticaretin 

gelişmesine dolayısıyla ticaret yollarının önem kazanmasına yol açmıştır. 

Dünya üzerinde ticaret hacmini artmasında ve hızlanmasında Süveyş 

Kanalı'nın açılmasının önemli bir etkisi olmuştur.  

Günümüzde teknoloji alanındaki ilerlemeler, insanoğlunun 

önceliklerinin kısa zaman aralığında değişmesi dünya ticaretinin geçmiş yıllarla 

kıyaslandığında büyük bir hacme ulaşmasına yol açmıştır. Dünya’nın en büyük 

konteyner gemisi 400 metre uzunluğu 61,5 metre genişliği, 32 metre derinliği 

olan MSC Gulsun 23,756 konteyner taşıma kapasitesine sahiptir (Utikad, 

2021). 9 Ağustos 2019 tarihinde MSC Gulsun gemisi, taşıdığı yükü Xingang 

(Tianjin) Limanı'ndan Kuzey Batı Avrupa'ya götürmek amacıyla Süveyş 

Kanalı’ndan ilk kez geçmiştir (MFAME, 2021). 

Ülkelerin coğrafi büyüklüğü veya nüfusunun fazlalığı artık gücü 

tanımlamakta yetersiz kalmaktadır. Bugün güç kavramı ekonomik büyüklük ve 

bunun sürdürülebilir olması ile değerlendirilmektedir. Günümüzde, Çin 

ekonomik kalkınmasını sürdürülebilir hale getirebilmek amacıyla tarih 

kitaplarında yerini almış olan Tarihi İpek Yolu’nu yeniden canlandırmayı, bu 

ticaret güzergâhı üzerinde bulunan devletlerin küresel ekonomik sisteme 

entegrasyonu sağlamak için çalışmalar yapmaktadır. Küresel ticaret hacminin 

artması, küresel üretimin dış ticarete konu olması, üretilen ürünlerin kısa olan 

raf ömürleri lojistik hizmetlerin önemini daha da artırmaktadır. Bu nedenle 

ticaret yollarının mesafesini kısaltan boğaz ve kanalların önemi artmaktadır. Bu 

durum boğaz ve kanallara sahip devletlerin hem ekonomik hem de jeopolitik 

açıdan önemi yadsınamaz bir şekilde artmaktadır.  
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Dünya genelinde yükleri kolay ve hızlı bir şekilde taşıyabilmek, 

denizcilik sektörünün temel hedefi olduğundan, boğaz ve kanallar ekonomik 

açıdan önemlidir. Ayrıca devletler için boğaz ve kanallar askeri ve siyasi açıdan 

küresel boyutlarda önem arz eden yollardır. Dünya tarihi incelendiğinde siyasi, 

askeri ve ekonomik alanda söz sahibi olan devletlerin denizlere de hâkim 

oldukları tarih kitaplarında çeşitli örneklerle açıklanmaktadır. Devletlerin 

karalarda kazanmış oldukları zaferler denizlerdeki başarılar ile 

desteklenmeyince bu devletlerin zamanla yok olduğu ve tarih sayfalarında 

yerlerini aldıkları görülmektedir. Devletler, tarihin başlangıcından bu yana, 

önemli ticaret yollarının kontrolü için savaşmakta ve büyük bir güce ulaşmayı 

amaçlamaktadır. Boğaz veya kanalları egemenlikleri veya kontrolü altında 

tutan devletler her zaman önemli bir güce ulaşmışlardır. Bu nedenle bu güce 

sahip olmak isteyen devletler her zaman bu coğrafyalarda savaşlar 

gerçekleşmiş ve bundan sonra da gerçekleştirecektir. 

19 ve 20. Yüzyıllarda farklı zamanlarda açılan Süveyş, Panama, Kiel, 

Korsika ve Korint Kanalları ekonomik, askeri ve jeopolitik açıdan bu kanallara 

sahip olan ülkelere önemli kazanımlar sağlamıştır. Süveyş bu kanallar 

içerisindeki en stratejik kanaldır. Sahip olduğu konum ve sağladığı avantajlar 

nedeniyle faaliyete geçtiği tarihten sonra birçok ülkenin üzerinde hakimiyet 

kurmak istediği bir denizyolu haline gelmiştir. Kanal 1869'da açıldığından 

bugüne çatışmaların merkezinde yer almaktadır. Öyle ki Osmanlı 

İmparatorluğunun en önemli cephelerinden Kanal Cephesi bu bölgenin ele 

geçirilmek istenmesi nedeniyle açılmıştır. Bunun yanı sıra 1956 Savaşı, 1967 

Altı Gün ve 1973 Yom Kippur Savaşı Süveyş Kanal bölgesinde yapılan 

savaşlardır. 

Süveyş Kanalı, küresel olarak değerlendirildiğinde politik, iktisadî ve 

askerî anlamda başrol oynayan önemli bir coğrafyadır. Bu çalışma, dünyanın 

en önemli su yollarından birisi olan Süveyş Kanalı’nın jeopolitik, jeoekonomik 

ve jeostratejik önemini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla Süveyş 

Kanalı coğrafi, tarihi, siyasi, beşerî ve ekonomik yönüyle incelenmiştir. 
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1. SÜVEYŞ KANALI’NIN GENEL ÖZELLİKLERİ 

Süveyş Kanalı, Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlamak için Mısır'da 

deniz seviyesindeki Süveyş Kıstağı boyunca kuzey yönünden güney yönünde 

uzanan insan yapımı bir su yoludur. Asya kıtasını Afrika kıtasından ayıran 

Süveyş Kanalı, Avrupa kıtası ile Asya kıtası arasında en kısa deniz yolunu 

oluşturmaktadır. Süveyş Kanalı, dünyanın en yoğun ticari rotalarından birisidir. 

Süveyş Kanalı, Hint Okyanusu'ndan Atlas Okyanusu’na geçişin hızlı bir 

şekilde yapıldığı bir kanaldır. 2015 yılında yapılan genişletme çalışmaları ile 

devasa büyüklükteki modern gemiler de Süveyş Kanalı’nı kullanılmaktadır. 

Gemilerin Süveyş Kanalı’ndan geçerken ödediği geçiş ücretleri Mısır 

ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından birisidir.  

Ferdinand de Lesseps Süveyş Kanalı açılması ile ilgili ilhamı hakkında 

"1832'den beri kafamda olan bir soruyu 1849'dan beri tüm yönleriyle 

durmadan inceledim. Planımın hala bir rüya olduğunu itiraf ediyorum ve böyle 

devam ettiğim sürece buna gözlerimi kapatmıyorum. Tek başına bunun 

mümkün olduğuna inanmak, neredeyse imkansızdır. Söz konusu plan, Süveyş 

Kıstağından bir kanalın kesilmesidir. Bu, tarihin en eski dönemlerinden beri 

düşünülmüştür ve bu nedenle uygulanamaz olarak görülmektedir” şeklinde 

açıklama yapmıştır (Lesseps, 2016).  

1858 yılında Fransız Ferdinand de Lesseps, Mısır Kıstağında Süveyş 

Kanalı’nı inşa etmek için Süveyş Kanalı Şirketi’ni kurmuştur. Kanalın inşaatı 

1859'dan 1869'a kadar sürmüştür. Kanal resmi olarak 17 Kasım 1869'da 

açılmıştır. 150 yılı aşkın bir süredir Süveyş Kanalı, Avrupa ile Hint ve Pasifik 

Okyanusları ve çevresindeki karalar arasında bir deniz ticaret yolu sağlıyor. 

Kanal yapılmadan önce bu bölgelere mallar iki yoldan biriyle taşınıyordu. 

Mallar, Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'nu dolaşarak ya da karadan 

uzun yolculuklar ile taşınmaktaydı. Her iki durumda da yolculuk zaman alıcı 

ve maliyetliydi. Süveyş Kanalı'nın inşası, malların uzak pazarlara nakliyesinin 

zamanını ve maliyetini azaltmanın bir yolu olarak görülüyordu. İnşası yaklaşık 

10 yıl süren kanal, Mısır'daki Süveyş Kıstağından kısa bir yol sağlamıştır. Bu 

rota, yük gemilerinin Akdeniz ve Kızıldeniz arasında doğrudan geçişini 

sağlıyordu. “Hindistan'a Giden Yol” lakaplı Süveyş Kanalı, uluslararası ticareti 

geliştirmek adına önemli katkıları olmuştur (Gregory , 2019). 
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Süveyş Kanalı, ticaret gemilerine Atlas Okyanusu’nun kuzeyi ile Hint 

Okyanusu’nun kuzeyindeki bölgeler arasında Kızıldeniz ve Akdeniz üzerinden 

doğrudan bir rota oluşturmaktadır. Umman Denizi'nden İngiltere’nin başkenti 

Londra'ya yapılan yolculuk mesafesini yaklaşık olarak 8.900 kilometreye 

düşürürken yolculuk zamanını ise 20 knot hızda 10 güne, 24 knot hızda ise 8 

güne düşürmektedir (Gregory , 2019). 

Süveyş Kanalı deniz seviyesinde bir kanaldır ve su seviyesinin 

yüksekliği biraz farklıdır ve ekstrem gelgit aralığı kuzeyde 65 cm, güneyde 1,9 

m'dir. Süveyş Kanalı’nın kıyıları sahip olduğu toprak özellikleri nedeniyle, 

gemilerin geçişleri sırasında oluşturduğu yıkama ve dalgalara karşı hassas 

özelliktedir. Bu nedenle Süveyş Kanalı’nın kıyıları sert taşlar ve çelikler ile 

korunmaktadır. Süveyş Kanalı’nın her iki kıyısında, acil durumlarda gemilerin 

demirlenmesi amacıyla 125 metrede bir demirleme direkleri bulunmaktadır. 

Ayrıca gemilerin Süveyş Kanalı’ndaki konumlarını belirlemesine yardımcı 

olmak için kilometrik işaret direkleri de bulunmaktadır. Süveyş Kanalı, gece 

trafiğinde gemilerin güvenli bir şekilde seyir yapmaları için ışıklar ve 

yansıtıcılara sahip şamandıralarla çevrelenmiştir (Suez Canal Authority, 2021). 

 

Şekil 3 : Süveyş Kanalı’nın boyutları (Gregory , 2019). 
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Süveyş Kanalı küresel ticaretin kalbinde çok önemli bir arterdir. 23 Mart 

2021 tarihinde Ever Given konteyner gemisinin karaya oturması nedeniyle 

Süveyş Kanalı altı gün süreyle kapatılmıştır. Dünyanın en önemli ve en işlek 

deniz ticaret yollarından biri olan Süveyş Kanalı’nın kapanması bölgedeki tüm 

deniz trafiğini felç etmiş ve yüzlerce gemi Kızıldeniz veya Akdeniz’e 

ulaşamamıştır. Yaşanan kaza, küresel tedarik zincirlerinin kırılganlığını ve 

Süveyş Kanalı’nın küresel ticaret için kritik önemini bir kez daha göstermiştir. 

Günümüzde Süveyş Kanalı, Asya ile Avrupa arasındaki en hızlı ve en 

doğrudan deniz ticareti bağlantısı olmaya devam etmektedir. Küresel ticaretin 

yaklaşık %12'si, tüm küresel konteyner trafiğinin %30'unu ve yılda 1 trilyon 

ABD dolarının üzerinde ticari mal Süveyş Kanalı'ndan geçmektedir (Maritime 

Executive, 2022).  

2020 yılında yaklaşık 19.000 gemi bu rotayı kullanmıştır. Bu, Süveyş 

Limanı ile Port Said arasında yolculuk yapan ve 3-9 milyar ABD doları 

değerinde kargo taşıyan günde yaklaşık 50 gemiye karşılık gelmektedir. Mısır 

Süveyş Kanalı Kurumu'na (SCA) göre, bu suyolunda 2019 yılı içerisinde 1 

milyar tondan fazla kargo taşınmıştır. Bu miktar, aynı dönemde Panama 

Kanalı’ndan geçen tonajın dört katıdır. 2020 yılında ise net tonajı 1,17 milyar 

ton olan 18.800'den fazla gemi Süveyş Kanalı’dan geçmiştir. Günde ortalama 

51,5 geminin geçtiği kanal son 50 yıldaki boyutu, genişliği temelde iki katına 

çıkmasına karşın yetersiz kalmakta ve bu durum yoğun bir deniz trafiğine neden 

olmaktadır (CNN, 2021). Süveyş Kanalı Kurumu, COVID-19'dan kaynaklı 

sorunlara ve Mart 2021'de altı gün boyunca su yolunu kapatan Ever Given'in 

kazasına rağmen 2021 yılında ise yıllık 6,3 milyar dolarlık rekor gelir elde 

etmiştir. Suyolu ayrıca, 2020 yılına kıyasla %8,5 artışla 1,27 milyar tonluk 

yıllık en büyük net tonajını kaydetmiştir. Bu yıl içerisinde 20.694 toplam gemi 

geçişi gerçekleşmiştir. Kanaldan geçen hacimlerdeki ton cinsinden ölçülen artış 

oranının, %3,7 olan küresel ticaret büyümesini aşmıştır. LNG taşıyıcılarının 

sayısı 2020'de 686’dan 2021'de 937'ye çıkarak %36'nın üzerinde artış 

göstermiştir. Konteyner gemilerinin sayısı %10'un üzerinde artışla 5.186 gemi 

geçişine, dökme yük gemilerinin sayısı ise %15'in üzerinde artışla 5.893'e 

yükselmiştir (Ratcliffe, 2022).  
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Geniş bir bakış açısı ile son on yıl incelendiğinde, konteyner gemileri 

dışındaki gemi türlerinde genel olarak artışlar görülmektedir. Buna karşın geçiş 

yapan konteyner gemisi sayısında istikrarlı bir şekilde azalma olduğu 

görülmektedir. Süveyş Kanalı'ndan geçen aylık ortalama konteyner gemisi 

transitleri, ayda 602 transit geçiş ile 2011 yılında zirve yapmıştır. Beş yıl sonra 

2016 yılında geçiş sayısı 437 geçişe kadar düşmüştür. 2020 yılının ilk beş 

ayında aylık ortalama 384 transit ile en düşük aylık konteyner gemisi transit 

geçişi gerçekleşmiştir. Konteyner taşımacılığı endüstrisindeki ölçek 

ekonomileri yoluyla maliyet düşürmeye yönelik amansız arayış, transitlerin bu 

düşüş eğilimini kısmen açıklamaktadır. Her zamankinden daha büyük 

konteyner gemileri pazara teslim edildiğinden, filonun kademeli bir etkisi 

ortaya çıkmaktadır. Bu ticaret rotasında daha küçük gemiler Asya-Avrupa 

ticaret hattından çıkarılmakta ve bu gemilerin yerine daha büyük kapasitede 

gemiler seferlere konulmaktadır. Bu kademeli etki, suyolunda taşınan toplam 

TEU (konteyner kapasitesi)  artsa bile, Süveyş Kanalı'ndan geçen konteyner 

gemisi geçişlerinin sayısını nominal olarak azalmaktadır (Sand, 2022). 

 

Şekil 4: Ocak 2019'dan Şubat 2021'e kadar Süveyş Kanalı'ndaki ortalama günlük 

geçiş sayısı (Placek, 2022). 

Süveyş Kanalı, Asya ve Orta Doğu'dan Avrupa'ya enerji, emtia, tüketim 

malları ve bileşenler için önemli bir yoldur. Kanalın konumu aynı zamanda onu 
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petrol ve diğer hidrokarbonların nakliyesi için önemli bir bölgesel merkez 

haline getirmiştir. Dünya üzerinde gerçekleşen ticaretin büyük bir kısmı 

denizyolu ile yapılmaktadır. Ticaret hacminin artmasının yanı sıra gemi 

teknolojilerinin gelişmesi taşınan yük miktarını artırmıştır. Bu nedenlerden 

dolayı Süveyş Kanalı’nın açıldığı günden bugüne farklı zamanlarda 

genişletilmiş ve derinleştirilmiştir. Gemi boyutları ve kapasitelerinin artması 

nedeniyle buna ihtiyaç duyulmuştur. Tedarik zincirleri ve küresel ticaret miktar 

ve karmaşıklık bakımından arttıkça, gemilerde talebi karşılamak için 

büyütülmüştür. Ever Given gibi konteyner gemileri, tüm deniz trafiğinin 

%28'ini temsil eden Süveyş Kanalı’nda kullanılan en yaygın gemi türlerinden 

birisidir. Son 25 yılda konteyner gemilerinin kapasitesi dört katına çıkmıştır. 

Gemilerin boyutlarının kısa zamanlar içerisinde büyümesi liman ve kanal 

altyapılarında değişimi zorunlu hale getirmiştir. 

Süveyş Kanalı’nın açılması yaklaşık 10 yıl sürmüştür. Süveyş Kanalı 

gemi trafiğine 17 Kasım 1869 tarihinde açılmıştır. Süveyş Kanalı ilk 

açıldığında derinliği yaklaşık 8 metreyken suyun alanı ise 304 m²’ydi. Süveyş 

Kanalı’ndan geçebilecek en büyük geminin taşıyacağı yük yaklaşık 5000 tondu. 

Kanalın büyüklüğü o günün şartlarında gemi büyüklükleri için ideal boyuttaydı. 

Gemiler geliştikçe ve boyutları büyüdükçe kanalın genişletilmesi ihtiyacı 

doğmuştur. Çünkü Süveyş Kanalı’nın dar olması nedeniyle gemilerin birbirini 

geçmesine izin vermek için, her 8 ila 10 km'de genişliğinde koylar inşa 

edilmiştir (Rogers J. , 2021). Süveyş Kanalı, ilk açıldığı zamanlarda bir geminin 

geçmesine imkân verebilecek genişlikte olması nedeniyle dardı. Kanalın bu 

darlığı çeşitli sıkıntılara neden olmaktaydı. Bu sıkıntıları gidermek için her beş 

kilometrede bir, karşı yönden gelen gemilere geçiş imkânı verecek şekilde 

genişletilmiş bekleme alanları oluşturulmuştur. Süveyş Kanalı’nın 

açılmasından sonra dünya üzerinde ticaret hacminin artması ile birlikte gelişen 

gemi teknolojisi sayesinde ticaret gemilerinin hacimlerinin artması ile su 

kesimleri de artmıştır. Kanalı kullanan gemi sayısının artması neticesinde 

bekleme süreleri artmaya başlamıştır. Bekleme sürelerinin uzaması önemli 

kayıplara yol açmaktaydı. Bu sorunu çözmek amacıyla için günümüze kadar 

Süveyş Kanalı’nda teknik bakımdan birçok çalışma yapılmıştır (Bediz, 1951). 

1956 yılında Süveyş Kanalı’nın devletleştirilmesinden sonra derinlik 14 m, 

taban genişliği 36, yüzey genişliği 148 metre yapılmıştır. 1964'te daha fazla 
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genişleme için yapılan planlar, 1967 Arap-İsrail Savaşı nedeniyle 

gerçekleştirilemedi. Kanal, yeniden açıldığı ve iyileştirmelerin yeniden 

başlatıldığı Haziran 1975'e kadar çalışmadı (Britannica, 2021). 1967 Altı Gün 

ve 1973 Yom Kippur Savaşları sırasında Süveyş Kanalı’nda birçok gemi batmış 

ya da yara alarak hareket edemez hale gelmiştir. Süveyş Kanalı batan 

gemilerden temizlendikten sonra 1975 yılının Haziran ayında seyrüsefere 

açılmıştır. Ancak kanal kapatılmadan önceki su alanı ve derinliği ile aynı 

kalmıştır. Daha sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda (Şekil 5) Süveyş 

Kanalı’nın derinliği, genişliği ve uzunluğunda değişiklikler yapılmıştır.  (Suez 

Canal Authority, 2021). 

 

Şekil 5. Süveyş Kanalı’nın yapımından günümüze kadar genişletilmesi  (Suez Canal 

Authority, 2022). 

Şekil 5 incelendiğinde, Süveyş Kanalı’nda dünya ticaret hacminin, gemi 

boyutlarının ve taşıdıkları yük miktarının artması nedeniyle genişletme 

çalışmalarının yapıldığını göstermektedir. Bu genişletme çalışmaları 1956, 

1962, 1980, 1994, 1996, 2001, 2010 ve en son 2015 yılında yapılmıştır. 1869 

yılında Süveyş Kanalı açıldığında toplam uzunluğu 164 kilometredir. 2015 

yılında Süveyş Kanalı’nın uzunluğu 193 kilometreye ulaşmıştır. Süveyş 

Kanalı’nın 1869 yılındaki derinliği 8 metredir. Buna karşın 2015 yılında bu 

derinlik 24 metreye ulaşmıştır. 1869 yılında kanaldan geçen bir geminin 

taşıyacağı maksimum yük 5000 DWT’dir. 2015 yılında kanaldan geçen bir 

geminin taşıyacağı yük miktarı ise 240.000 DWT’dir. 1869 yılında kanalın 
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kesit alanı 304 m² olmasına karşın 2015 yılındaki genişletme çalışmalarından 

sonra kanalın kesit alanı 4800/5200 m² olmuştur.  

 

Şekil 6. 1920 yılından 2015 yılına kadar Süveyş Kanalı’nın gelişim aşamaları (Biton, 

2020). 

Şekil 6’da Süveyş Kanalı'nın boyutları, farklı gelişim aşamaları 

gösterilmektedir. Şekil 6’da yer alan ( a ) bölümü Süveyş Kanalı'nın (göller 

bölgesi dışında) zamanla genişleyen enine kesit boyutlarını göstermektedir. 

Kırmızı renk derinliği, siyah renklerden alt kısımda yer alan kanalın alt 

kısmındaki derinliği, üst kısımda yer alan ise kanalın üst kısmındaki genişliği 

ve yeşil renk ise her bir kesitin alanını göstermektedir. Şekil 6’da yer alan ( b ) 

bölümü 2010 yılı koşullarını simüle etmek için kullanılan Süveyş Kanalı'nın 

batimetrisidir. İç kısım, 2015 yılında tamamlanan en son büyük inşaat 
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aşamasını simüle etmek için Süveyş Kanalı'na eklenen (siyah okla gösterilen) 

35 km'lik bölümü göstermektedir (Biton, 2020). Kanal, üç doğal göl (Manzala, 

Timsah, Büyük-Küçük Acı göl) vasıtasıyla Akdeniz'deki Port Said liman kenti 

ile Süveyş Körfezi'ndeki Süveyş şehrini birbirine bağlamaktadır (Britannica, 

2021). Kanal, Port Said'den S yönünde ilerlerken, Timsah Gölü'ne kadar 

neredeyse hiç değişmeyen düz bir çizgide ilerlemektedir. Oradan Acı Göller’e 

ulaştıktan sonra buradan çıkarak Süveyş Körfezi'ne ulaşır (NASA, 2021).  

 

Şekil 7. 2015 yılında inşa edilen yeni kanal  (Suez Canal Authority, 2022). 

Mısır, mevcut kanal ve yan geçitlerinden maksimum faydayı sağlamak 

ve su yolunun mümkün olan en uzun kısımlarını iki katına çıkarmak için 

mevcut kanala paralel olarak yeni bir kanal oluşturmak, iki yönde trafiği 

kolaylaştırmak ve transit gemiler için bekleme süresini en aza indirmek bir 

proje gerçekleştirdi  (Suez Canal Authority, 2021). Açıldığı günden bu yana, 

artan ticari nakliye hacminin ve modern gemilerin artan boyutları sonucu ortaya 

çıkan ihtiyacı karşılamak için kanal birkaç kez genişletildi ve derinleştirildi. 

2014 yılında SCA, 2023 yılına kadar gemilerin günlük kapasitesini 49'dan 97'ye 

çıkarmak için iddialı bir kanal genişletme programı başlattı ve bu program 

yaklaşık 8,2 milyar ABD dolarına mal oldu. Mısır hükümeti 2015 yılında ana 

su yoluna paralel 35 kilometrelik bir kanal açtı. Bu genişleme, rotanın çoğu için 

iki yönlü trafiğe izin verdi ve daha büyük gemilerin geçişine izin vererek, Ever 

Given büyüklüğündeki gemilerin Süveyş’i geçmesine imkân sağladı (MFAT, 

2022).  
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Orijinal uzunluğu 164 km (102 mil) olan Süveyş Kanalı’na yaklaşık 29 

km (18 mil) eklenerek toplam uzunluk 193,3 km olmuştur. Yeni açılan Süveyş 

Kanalı 72 km uzunluğundadır.  Bu uzunluğun 35 km’si eski Süveyş Kanalı’na 

paralel olarak kazılmıştır. Kalan 37 km ise eski kanalın genişletilmesi ve 

derinleştirilmesi ile oluşturulmuştur (Suez Canal Authority, 2021).  

 

Şekil 8. Yeni Süveyş Kanal projesinin İsmailiye-Büyük Acı Göller arasındaki bölümü 

(Suez Canal Authority, 2021). 

 

Şekil 9. Yeni Süveyş Kanal Projesi’nin Akdeniz-Kızıldeniz arasındaki planı, (Suez 

Canal Authority, 2021). 
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2015 yılında tamamlanarak hizmete giren yeni Süveyş Kanalı projenin amaçları 

şunlardır; 

• Mısır, milli geliri için sabit döviz kazancını artırmayı amaçlamıştır. 

Süveyş Kanalı’nın gelirlerini 5,3 milyar dolardan 2023'te 13.226 

milyar dolara çıkarmak; Mısır'ın ulusal döviz gelirine olumlu katkı 

sağlayacak %259'luk bir artış sağlamak, 

• Süveyş Kanalı'nın kapasitesini arttırarak iki yönde doğrudan kesintisiz 

geçiş sağlamak, 

• Güneye giden konvoyun geçiş süresinin 18 saatten 11 saate düşürmek, 

• Seyrüsefer maliyetini azaltarak Süveyş Kanalı'nı armatörler için daha 

cazip hale getirmek, 

• Gemilerin bekleme süresini 8-11 saatten en fazla üç saate indirilmesini 

sağlamak, 

• Süveyş Kanalı'nın rekabet gücünü en üst düzeye çıkarıp, geçişler 

sırasında elde edilen yüksek güvenlik oranı nedeniyle diğer alternatif 

kanallar ve dünya sınıflandırma kuruluşları arasındaki sıralamasını 

yükseltmek, 

• Süveyş Kanalı'nı kullanan gemi sayısını arttırmak. 49 gemi olan transit 

gemilerin günlük ortalamasını 2023 yılına kadar 97 gemiye çıkarmak, 

• Dünya ticaretinin artmasıyla birlikte Süveyş Kanalı ve çevredeki 

limanların elleçleyebileceği gemi sayısını artırmak,  

• Süveyş Kanalı Bölgesi Geliştirme Projesini desteklemek ve Mısır 

ulusal ekonomisini geliştirmek ve Mısır'ı uluslararası bir lojistik 

merkezine dönüştürmek. Kanal Bölgesi, Sina ve komşu illerde yaşayan 

gençler için iş fırsatları sağlamak amaçlanmıştır (Suez Canal 

Authority, 2021). 

Yeni Kanal projesinin ekonomik faydalarının yanı sıra siyasi hedefleri 

de vardı. İlki, Mısır'ı yeni bir refah çağına götüren güç olarak El-Sisi rejiminin 

kamusal meşruiyetini güçlendirmektir. Projenin karmaşık mühendislik iş 

birliğini ve yüksek düzeyde yönetişimin gösterilmesini içeren katı bir yıllık 

programa uygun olarak tamamlanması, Arap Baharı devrimlerinin kaosunun 

bir antitezi olarak sunulmuştur. İkinci hedefi, Mısır'ın uluslararası konumunu 

iyileştirmek ve istikrarı için dış desteği harekete geçirmektir. Üçüncüsü, projeyi 
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Mısır'ın karşılaştığı zorluklarla başa çıkma ve geleceğini inşa etme yeteneğinin 

bir uzantısı olarak pazarlayarak ulusal morali yükseltmektir (Winter O. , 2019). 

 

Şekil 10. Süveyş'te yeni kanal öncesi ve sonrası (2014-2016) (NASA, 2022). 

Şekil 10’daki uydu görüntülerinde eski kanalın 2014 yılında ve yeni 

kanalın 2016 yılında çekilmiş uydu fotoğrafları yer almaktadır. Görselde sol 

tarafta hareket eden gemilerin güneye Süveyş’e, sağ taraftaki kanalda hareket 

eden gemilerin ise kuzeye Port Said’e doğru hareket ettikleri görülmektedir. 

Yeni kanal üzerindeki bu çift yönlü trafik gemilerin karşı yöndeki gemileri 

beklemek için harcadığı süreyi kısaltmaktadır.  

Mısır hükümeti, Süveyş Kanalı'ndan elde edilen gelirin Kanal boyunca 

uzanan İsmailliye, Süveyş ve Port Said şehirlerinin uluslararası ticaret 

merkezlerine dönüştürmek için kullanılacağını açıklamıştır. Hükümet ayrıca, 

Süveyş Kanalı'nın kapasitesinin genişletilmesinin bir sonucu olarak Süveyş 

ilinde yeni bir sanayi bölgesi ve teknoloji vadisinin inşası ile balık çiftliklerinin 

kurulması gibi birçok tamamlayıcı projenin üzerinde çalışıldığını açıklamıştır. 

Hiçbir yabancı yatırımcının projeye yatırım yapmasına izin verilmedi, ancak 

bunun yerine Mısırlılardan projenin finansmanına katılmaları istenmiştir. 

Ayrıca Mısır ordusu kanalın kazılmasına ve tasarımına yardımcı olarak projeye 
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katılmıştır. Ayrıca yeni İsmailliye şehrinde 58 bin konut planlanmıştır. Projede 

sivil 80 ulusal şirket ve 20 bin mühendis, işçi ve teknisyen görev almıştır 

(Tantawy, 2022). 

 

Şekil 11. Yeni Süveyş Kanalı (New Civil Engineer, 2022). 

 

Şekil 12. Yeni Süveyş Kanalı’nın demirleme alanları ve rotaları (Suez Canal 

Authority, 2021). 
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Şekil 13. Süveyş Kanalı'ndan geçiş yapan gemilerin uydu görüntüsü (22.02.2022) 

(Marine Traffic, 2022). 
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2. SÜVEYŞ KANALI’NIN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ 

2.1. Fiziki Coğrafya Özellikleri 

2.1.1.Jeomorfolojik Özellikler 

Afrika ve Asya kıtaları arasındaki tek kara köprüsü olan Süveyş Kıstağı 

nispeten yeni jeolojik kökenlidir. Her iki kıta da bir zamanlar tek bir büyük kıta 

kütlesi oluşturmuştur. Ancak Paleojen ve Neojen dönemlerinde Kızıldeniz ve 

Akabe Körfezi'nin büyük fay yapıları gelişmiştir. Ardından Kızıldeniz 

çukurunun Süveyş Körfezi ve Akabe Körfezi'ne kadar açılması ve sonrasında 

boğulmasıyla birlikte oluşmuştur. Daha sonra Kuaterner dönemde deniz 

seviyesinde kayda değer bir salınım yaşanmış ve sonunda kuzeye kıyı ovasına 

doğru genişleyen alçak bir kıstağın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Orada Nil 

deltası bir zamanlar daha doğuya uzanıyordu -Pleistosen Devri'ne (2,588.000-

11.700 yıl önce-Buz Devri ) denk gelen bol yağış dönemlerinin bir sonucu 

olarak - ve iki nehir kolu daha önce kuzey kıstağını geçmiştir. Kollardan biri 

Akdeniz'e ulaştığı kıstağın en dar noktasında denize ulaşırken, diğer kol ise şu 

anki Port Said'in yaklaşık 14,5 km doğusunda denize ulaşmıştır (Fisher W. , 

2021). 

Süveyş Berzahı, geçmişte kanal yapılmadan önce Asya ile Afrika'yı 

birbirine bağlayan bir kara parçasıydı. Tersiyerde mevcut olmayan bu berzahın 

oluşumu çok yenidir. Berzağın yerinde daha önceleri sığ bir deniz 

bulunmaktaydı. Arazi, bir kuaterner oluşumunun görüntüsüne sahiptir. 

Günümüz Nil Nehri’nin oluşturduğu deltanın güneydoğusu ve Menzele 

Gölü’nün güney kesimleri diluvial çakılların yanı sıra iri kumlarla örtülmüştür. 

Tumilat Vadisi yakınlarındaki Mahsama ile Kassasin bölgelerinde, kumlu, killi 

ve jipsli topraklar bulunmaktadır. Süveyş’in orta kesimlerindeki İsmailiye şehri 

yakınlarında diluvial oluşumlara ait boz, sarı ve yeşil renkte çeşitli kum 

tabakaları görülmektedir. Ayrıca bölgede, kolay kırılan yumuşak kalkerlere ve 

koyu renkli marnlara rastlanmaktadır (Blankenhorn, 1921). 
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Fizyografik olarak, Mısır genellikle dört ana bölgeye ayrılmaktadır. Bu 

bölgeler Nil vadisi ile deltası, Doğu Çölü, Batı Çölü ve Sina Yarımadası’dır. 

Bununla birlikte hem fiziksel hem de kültürel özellikler birlikte 

düşünüldüğünde, ülke daha da alt bölgelere ayrılabilir: Nil deltası, Kahire'den 

Asvan'ın güneyine kadar olan Nil vadisi, Doğu Çölü ve Kızıldeniz kıyısı, Sina 

Yarımadası ve Batı Çölü ile vahalarıdır (Embabi , 2018). Süveyş Kanalı, deniz 

seviyesinde bir kanaldır. Kanal boyunca doğal çöküntü alanları bulunmaktadır. 

Kanalın en alçak kısmı ise göllerin bulunduğu havzadır. Kanal rotası boyunca, 

yer seviyesi üç bölgede deniz seviyesinin üzerindedir. Bu yerlerden Chaluf 11 

metre, El Guisr 18 metre ve Serapeum 10 metre yüksekliktedir (Mamdouh , 

2019). Süveyş Körfezi'nin kuzey sınırından Akdeniz sahil şeridine kadar olan 

bu alanın tamamı Antik Çağ’da olduğu gibi değildir. Kanıtlar, Süveyş 

Körfezi'nin Antik Çağ’da bugün olduğundan daha kuzeye uzandığını 

gösteriyor, ancak şu anda ne kadar kuzeyde olduğunu bilinmemektedir 

(Hoffmeier, 1997). Ayrıca, M.Ö. ikinci binyılda Akdeniz kıyı şeridi 

bugünkünden çok daha güneyde olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle ikisi 

arasındaki kıstak bugün olduğundan çok daha dardı. Bölgeyle ilgili tarih 

boyunca tutarlı kalan şey, her zaman bataklık tatlı su gölleriyle bilinmesidir. 

Sonuç olarak, 1869'da Süveyş Kanalı'nın doğrudan buradan kesilmesi şaşırtıcı 

olmamalıdır (Scolnic, 2004). 

Jeolojik araştırmalar, doğal faktörlerin bin yıl boyunca hem Nil 

deltasında hem de Süveyş Kıstağında büyük değişiklikler meydana getirdiğini 

göstermektedir. Yakın zamanlardaki insan faaliyetleri, bölgeyi en çok 

değiştiren faktörlerdendir. Asvan'daki hem eski (1902) hem de yeni (1970) Nil 

Nehri barajlarının tamamlanması, nehrin akışını önemli ölçüde etkilemiş ve 

taşmasını büyük ölçüde azaltmıştır. Barajlar sayesinde Nil Nehri’nde taşma 

olmadığı için, Nil'den Süveyş Kıstağı göllerine kadar uzanan daimî taşkın 

emniyet valfi olan Wadi Tumilat’a ihtiyaç duyulmuyordu. Süveyş kıstağındaki 

göller üzerindeki en büyük etki 1869'da tamamlanan Süveyş Kanalı'ndan 

gelmiştir. Kanal, Ballah Gölü'nün bataklık alanının çoğunu kurutmuştur 

(Hoffmeier, 1997). 
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Şekil 16. Süveyş Kanalı'nın lokasyon haritası (Effat, 2017). 

Kızıldeniz ile Mısır'ın Nil Deltası'nın doğu ucunda, modern Port Said'in 

30 km güneydoğusunda yer alan Pelusium Körfezi arasında Timsah Gölü ve 

Acı Göl’ün olduğu çöküntü alanı bulunmaktadır. Depresyonun oluşturduğu 

bazı dalgalanmalar Timsah Gölü ile Manzala Gölü arasında da görülmektedir 

(Şekil 17). Süveyş Kanalı'nın ilk bölümü Manzala Gölü'dür. Manzala Gölü'nün 

derinliği 4-5 metredir. Bu derinlik gemilerin seyretmesi için yeterli değildi, bu 

nedenle Süveyş Kanal’ı Manzala Gölü bölümünde 50 km uzunluğunda 

kazılmıştır. Arazi, yaklaşık 5 km boyunca bu gölü Ballah Gölü'nden ayıran 

Kantara'ya ulaşır. Bunu takiben El Guisr'de yaklaşık 15 km genişleyen ve bir 

dizi tepeden oluşan bir bölge bulunmaktadır. Bu bölüm yaklaşık 16 km 

uzunluğundadır ve su yüzeyi seviyesinden yaklaşık 17 metre yükselir. Bundan 

sonra Serapeum yaylası gelmektedir. Bu plato yaklaşık 9 km uzanır ve 

platodaki en yüksek nokta su yüzeyi seviyesinden yaklaşık 10 metre 

yukarıdadır. Ayrıca düz rota, El Chalouf adlı başka bir platonun bulunduğu 

Süveyş'e kadar devam etmektedir (The Constructor, 2022).  

Kanal bölgesi, Doğu Çölü'nün kuzeyindeki El Galala Dağı'nın zirvesinde 

deniz seviyesinden 1223 metreden daha yüksek kotlarda değişen jeomorfolojik 

birimleri içermektedir. Kuzey kesiminde, Port Said'in topografyası, yarım 

metreden bir metreye kadar değişen konturlara sahip düz arazilerle karakterize 

edilir. Kumlu kıyı şeridinin bir parçası olduğu için deniz seviyesinden yüksektir 
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ve Manzala Gölü'nün güney bölgesinin bazı kısımlarını kapsar. Port Said 

sektörü esas olarak kuzeyden Akdeniz ve güneyden İsmailiye ile sınırlanmış 

bir kum şeridine sahiptir. Güneyde yer alan Süveyş, engebeli araziye sahiptir. 

Bölge, batı tarafında Ataka ve El Galala Dağları ve doğudan geniş geniş 

vadilerle ayrılan Sina yükseklikleri ile karakterizedir (Effat, 2017). 

 

Şekil 17. Süveyş Kanalı fiziki haritası 
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Şekil 18. Süveyş Kanalı ve Nil Deltası’nın uydu görüntüsü (NASA, 2022). 

Süveyş Kanalı’nın yapımı sırasında karşılaşılan sorunlar arazinin sahip 

olduğu coğrafi özellikler dikkate alındığında daha sonradan yapılan Panama 

Kanalı’na göre daha azdır. Arazinin son jeolojik dönemde meydana gelen 

Süveyş kıstağının yüzeyinin çakıl, kum ve yumuşak özellik gösteren kil ile 

kaplanmış olması bölgedeki inşa faaliyetlerinde kolaylık sağlamıştır. Süveyş 

Kanalı’nın inşa alanında 15-20 metre civarında hafif yükseltiler dikkate 

alınmadığında arazi deniz seviyesinden birkaç metre yüksekliktedir. Hatta bazı 

bölgeler deniz seviyesinin altında bulunmaktadır. Genel olarak arazinin 

düzlüklerden oluşması kanal inşaatında kolaylıklar sağlamıştır (Şekil 17). 

Bölgede bazı yerlerde sert kalkerler bulunmaktadır. Kalınlıkları bir metreyi 

bulmayan bu materyal pek önemli değildir. Bahse geçen kalkerler yer altından 

erimiş halde yüzeye çıkan kalkerin çökelmesinden oluşmaktadır. Bu jeolojik 

özellik Süveyş Kanalı’nın kazılmasını kolaylaştırmıştır (Bediz, 1951). 
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Serapeum alanındaki kazılar proje yüklenicileri için en zor olanıydı. 

İşçiler toprağı elle kazamadılar. Bu nedenle, yüklenici şirket tarak gemilerini 

şu şekilde kullanmışlardır; Kanal toprağı, suyun Akdeniz'den getirilmesi 

gereken noktada yığılmıştır. Daha sonra belirli bir derinliğe kadar işçiler 

tarafından elle kazma işlemi yapılmıştır. Elle kazılan malzeme, Acı Göl’e yakın 

bir yerde yığılmıştır. Her iki ucu da suyun kazı alanına girmesini engelleyerek 

tatlı su kanalını kazı alanına dönüştürmüştür. Daha sonra kazı için tarak 

gemileri getirilmiştir (The Constructor, 2022).  

 

Şekil 19.Süveyş Kanalı kazısında kullanılan tarak makineleri (The Constructor, 

2022). 

Tarak gemileri, Port Said'den İsmailiye'ye deniz kanalı aracılığıyla tatlı 

su kanalına götürülmüştür. Tatlı su kanalında sağlanan kilit kapıları, tarak 

gemilerinin seviyesini deniz seviyesinden 5 metre yükseltmiştir. Daha sonra 

deniz kanalından tatlı su kanalındaki iş hattına kadar enine kesim yapılmıştır. 

Bu işlem, tarak gemilerinin yüzebilmesi için gerekli yüksekliği sağlamıştır. 

Tarak makineleri kanalın gerekli derinliğini kazdıktan sonra, tatlı su kanalı ile 

bağlantı kapatılmıştır. Ayrıca Süveyş Kanalı güzergahında su akışını 

durdurmak için oluşturulan baraj da kaldırılmıştır. Barajın kaldırılmasından 

sonra tatlı su gölünün seviyesi deniz seviyesine getirilmiştir. Tarak gemileri 
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aynı anda suya dalmış ve kanalı gerekli derinliğe kadar kazmaya devam 

etmişlerdir. Acı Göl ve Timsah Gölü boyunca, zemin seviyesinin düşük olması 

ve navigasyon için gerekli su derinliğinin kolayca bulunması nedeniyle sadece 

alt kısım kazılmıştır (The Constructor, 2022).  

Süveyş Kanalı’nın inşasında çoğu zaman kum olan yaklaşık 2,6 milyar fit küp 

malzeme kazılmıştır. Ancak bazen iki ila üç fit arasında kalınlığa sahip katı 

kayalarla karşılaşılmıştır. John Pudney'e göre, Süveyş Kanalı'ndaki kazılar, 

zorunlu bir şekilde insan emeğiyle başlamıştır. Projenin sonlarına doğru 

“yüzyılın ilerici tekniklerine uygun olarak oldukça mekanik bir iş olarak” sona 

ermiştir. İlk kazılar, kazma ve kürek kullanan ve malzemeleri develer 

aracılığıyla çalışma sahasından taşıyan zorunlu işçiler tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Bazı bölgelerde, yerli işçiler toprağı çıkarmak ve kıyıya 

atmak için ellerini bile kullanmışlardır.  Hendekler yeterince derin olduğunda, 

kanalı derinleştirmek için buharla çalışan kepçeli taraklar su yoluna 

yüzdürülmüştür. Bu tarak gemileri temel olarak iki tipteydi. Birincisi derin suda 

sabit duran, dip malzemesini bir kepçe mekanizmasıyla tarayan ve içindekileri 

kıyıya boşaltılan büyük bir demir boruya boşaltan büyük tarak gemileriydi. 

İkincisi aynı zamanda bir kepçe mekanizmasıyla taranan, ancak tortularını 

bertaraf edilmek üzere mavnalara boşaltan daha küçük hareketli tarak 

gemileriydi. Kanalı bitirmek için aynı anda çalışan 60 tarak gemisi filosu 

kullanılmıştır (Mayer , 2022).  

Acı Göller sürekli bir su tabakası oluşturur. Kıstağın güneyinde bir dizi 

daha dirençli kireçtaşı ve alçıtaşı bantları çıkıntı yapmaktadır. Bir başka 

önemli özellik, Timsah Gölü'nden güneybatıya, orta Nil deltasına 

ve Kahire'ye doğru uzanan dar bir vadidir. Kıstağı, deniz tortulları, daha kaba 

kumlar ve bol yağışın erken dönemlerinde biriken çakıllar, 

Nil alüvyonu (özellikle kuzeyde) ve rüzgarla savrulan kumlardan oluşmaktadır 

(Smith C. , 2021). Port Said limanından Süveyş şehrine kadar uzanan kanalın 

yaklaşık 40 km’si rota üzerindeki Timsah ve Acı Göller’den geçmesi nedeniyle 

büyük kolaylık sağlamasının yanı sıra maliyetler açısından önemli tasarruf 

sağlamıştır. Timsah ve Acı Göller’den geçen gemiler azami süratle hareket 

ederler. Ancak, Süveyş Kanalı’nın kumlardan oluşan kıyıları, gemilerin 

dalgalarıyla hızlı bir şekilde tahrip olabileceğinden kanalda gemilerin hızı 

sınırlanmıştır (Bediz, 1951).  
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Şekil 20. Süveyş Kanalı eğim haritası (Effat, 2017). 

Kanal bölgesindeki diluvial (Sel ve taşkın sularının taşıdığı kil ve benzeri 

alüvyonlar) ve kum, kalker, alüvyal kum taşları ve çakıllardan oluşan arazi 

kuzey tarafında Akdeniz, orta kısımlarda Nil Nehri ve güney kısmında ise 
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Kızıldeniz tarafından oluşturulmuştur. Kıstağın kuzey tarafını oluşturan sahil 

bölgesi doğudan denizin etkisiyle genişlemektedir. Bu durum Süveyş 

Kanalı’nın giriş kısmı için tehdit oluşturmaktadır. Bundan dolayı Port Said 

limanının doğusunda 2 km. uzunluğunda bir set (dalgakıran) inşa edilmiştir. Nil 

Nehri’nin denize taşıdığı materyalin denizi doldurması sebebiyle kanal girişinin 

batı kısmında da 5,5 km. uzunluğunda bir set daha yapılmıştır (Bediz, 1951).  

 

Şekil 21. Süveyş Kanalı’nın Akdeniz girişindeki dalgakıranlar (NASA, 2022). 

Akdeniz kıyısında Port Said ve Port Fuad limanlarının girişinde bulunan 

dalgakıranlar, kanaldaki gemileri hâkim batı rüzgarlarından ve kanal girişinde 

esen dalgalardan korumaktadır. Nil deltasından gelen çamurlu, açık kahverengi 

su, dalgakıranın batı tarafına doğru uzanmaktadır. Şekil 21’de görüldüğü üzere 

batı dalgakıranın çamur birikintisini önlediği görülmektedir. Her iki liman da 

kanalın batı çatalında yer almaktadır. Doğu çatalı, batı çatalı limanlarında 

sıkışıklığı önlemek için tipik olarak Akdeniz üzerinden Avrupa ve Asya 

arasında uzun mesafelerde giden gemilere izin vermek için özel olarak inşa 

edildi. 

Geçmiş zamanlarda Nil Deltası, Akdeniz'in karşı tarafındaki Sicilya ve 

Yunan adalarına kadar uzanan tsunamilerden olumsuz etkilenmiştir. 

Tsunamiler ayrıca, Akdeniz'in doğu kıyılarından iç kısımdan kaynaklanan Nil 

Deltası'na çok daha yakın bir yerde meydana gelmiştir. Kaynak alanı veya 

tsunamijenik bölge ne olursa olsun, Nil Deltası son birkaç bin yıldır yıkıcı 
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tsunamilerden etkilenmiştir. Süveyş Kanalı'nın gelecekte bir noktada, 

muhtemelen 21. yüzyılda bir tsunamiden etkilenme olasılığı güçlüdür. Çeşitli 

yüksekliklerdeki uzun dalgalar, kanalın 1 ila 5 km aşağısını etkileyerek ulaşımı 

kesintiye uğratabilir. Süveyş Kanalı'nın girişleri, Nil Deltası'nın doğu kanatları 

boyunca ve kuzey Kızıldeniz'deki tsunami etkilerine karşı savunmasızdır. 

Akdeniz havzası için tsunami kataloglarının incelenmesi, tehlikeli tsunamilerin 

Mısır kıyılarını on yıldan asırlık frekansa (veya katlarına) kadar 

etkileyebileceğini göstermektedir. Örneğin, tsunamijenik bölgeler, Port Said ve 

Port Fuad girişlerinin KB'sinde yer alır ve tarihi kayıtlar, güney İtalya, Sicilya 

ve Yunan adalarındaki kaynak bölgelerin, Mısır kıyılarına giden kesintisiz 

Akdeniz geçiş yollarına sahip olduğunu göstermektedir. Daha da tehlikelisi, 

Akdeniz Havzası'nın doğu ucunda, kanalın kuzey girişlerinin KD'sinde, birkaç 

yüz kilometre uzaklıkta konumlanan tsunamijenik bölgedir. Bir tsunaminin 

Süveyş Kanalı girişlerini ne zaman etkileyeceği konusunda kesin bir bilgi 

bulunmamakla birlikte, mevcut bilgiler endişelendirmektedir. Kanal koruyucu 

bariyerlerin inşası, jeo-tehlikenin azaltılması ve ayrıca Akdeniz tsunami uyarı 

sisteminin tamamlanması açısından düşünülmelidir (Finkl, Pelinovsky , & 

Richard , 2012). Schuiling ve arkadaşları; iki girişin birleştiği Süveyş 

Kanalı'nın Akdeniz'deki açıklığını korumak için taşınabilir bir dalgalanma 

önleyici kapı kurulmasını önermiştir. Temel makro proje konsepti, deniz suyu 

dalgalarının Süveyş Kanalı'na girmesini engelleyen hareketli dalgalanma 

önleyici kapılar kurmaktır (Schuiling, …vd., 2011).  

Şekil 22’de Süveyş Kanalı'nın genelleştirilmiş bölgesel tektonik ortamı 

gösterilmektedir. Çoğunlukla paralel bir fay işlevi gören Pelusium Hattı, 

İsrail'in yaklaşık 60 km açıklarında yer alır ve Port Said'in güneyinde Süveyş 

Kanalı'nı geçerek Nil Deltası'nın güneydoğu kanatları boyunca ve Mısır'ın Batı 

Çölü'ne girer. Karadaki ve denizdeki bazı büyük fayların yanı sıra büyük 

yükselmelerin ve kıyı mafsal hatlarının eksenleri, bölgedeki tektonik 

istikrarsızlığa katkıda bulunan özellikler olarak gösterilmektedir. Port Said-

Port Fuad liman kompleksinin ve Süveyş Kanalı girişinin Akdeniz'de üretilen 

orta yoğunluktaki tsunamilere karşı en savunmasız olduğunu göstermektedir. 
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Şekil 22. Süveyş Kanalı'nın genelleştirilmiş bölgesel tektonik ortam haritası (Finkl, 

Pelinovsky , & Richard , 2012). 

 

Şekil 23. Süveyş Kanalı'nın girişi ve Akdeniz'in doğu ucundaki tsunamijenik bölge 

haritası (Finkl, Pelinovsky , & Richard , 2012). 
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Şekil 23’te Nil Deltası'nın doğu kanadındaki Süveyş Kanalı'na girişlerin 

konumunu ve Akdeniz'in doğu ucundaki tsunamijenik bölge (sarı kutu) ile ilgili 

olarak dalgakıranların yönünü göstermektedir. Tsunami üretme potansiyeli 

olan bu deprem bölgesi, liman kompleksinin sadece 200 km D-KD'sinde yer 

almaktadır. 

2.1.2.Toprak Özellikleri 

Akdeniz ve Kızıldeniz, farklı jeolojik dönemlerde kıstak bölgesini 

kaplamıştır. Pleistosen döneminin başlangıcından günümüze kadar, Kızıldeniz 

ve Süveyş Körfezi'ni çevreleyen toprakların yükseldiği veya deniz seviyesinin 

yüz metre kadar düştüğü sonucuna varılmıştır (Ball , 1939).  

 

Şekil 24. Süveyş Kanalı ve çevresinin toprak haritası 

Bölge, Nil sularının biriktirdiği binlerce yıllık silt ve kil 

sedimantasyonlarından oluşur. Bu oluşum, alüvyonun kumla karıştığı Port 

Said'in 40 km güneyinde Kantara'ya kadar uzanır. Kanalın Kantara ile Kabret 

arasındaki orta bölgesi ince ve iri kumlardan oluşurken, güney bölgesi doku 
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olarak yumuşak kumdan bazı kalsiyum kayalara kadar değişen dağınık kaya 

katmanlarını içerir (Suezcanal, 2021).  Kanalın orta ve kuzey kısımları kum 

birikintileri içindeyken, güney kısmı sağlamlaştırılması daha kolay olan kil ve 

silt tortular bulunmaktadır (Hoffmeier & Moshier, 2006).  

Süveyş Kanalı’nın inşası sırasında toprağın çok yumuşak yapıya sahip 

olmasından dolayı üç büyük problemle karşılaşılmıştır. Birincisi, yumuşak 

zeminin hafriyatı, ikincisi, yumuşak zemin üzerine kanal temelinin yapılması 

ve üçüncüsü, kanal kıyısının inşası için kazılmış yumuşak toprağın kullanılması 

zorunluluğuydu. Bu süreçte yerel halkın emeği kullanılmıştır. İnsanlar beden 

güçlerini kullanarak kilin içerisindeki suyu çıkararak toprağı topaklar halinde 

bir kenarda toplamışlardır. İnsanlar bu şekilde çalışarak 12 metre genişliğinde 

küçük bir kanal oluşturmuştur. Bu kanal tarak gemilerinin çalışmasına imkân 

sağlamış ve kısa sürede çamurun altındaki sert kile ulaşılmıştır. Başka bir 

katman eklenmeden önce yumuşak kilin güneşte kurumasına izin verilmiştir. 

Bu uyumun artmasını sağlamıştır. Çalışmalar tamamlandıktan sonra kanalın 

kıyıları suyun altı metre yukarısında kalmıştır. Bu süreçte güneş ışığından 

faydalanılmıştır. Güneş sayesinde toprak bütünü sağlam bir katı kütleye 

dönüşmüştür. Sağlam biçimde oluşturulan bu yapılar kıyılarda ağır yüklerin 

taşındığı yolların yapılmasına imkân vermiştir (Hamza & Abdul Latif, 2003).  

Chalouf kesiminde kanalın yapımı sırasında düzenli bir kaya çıkıntısına 

rastlanmıştır. Ancak mühendisler, kanal güzergahındaki kayalardan kaçınmak 

için kısa bir eğri seçmişlerdir. Chalouf bölgesine kadar kaya, su yüzeyinin 

yaklaşık 5 metre derinliğinde mevcuttu. Bununla birlikte, Chalouf bölgesinden 

sonra, kaya tabakasının kalınlığı aniden yaklaşık 100 yard (91 metre) boyunca 

birkaç inçten 2,5 metreye yükselmiştir. El Guisr bölümü, kanal kazısı sırasında 

büyük bir sorundu, çünkü bölüm bir dizi kum tepesinden oluşmaktaydı. Bu 

nedenle, kumun kazısı önemli bir problem teşkil ediyordu. Çünkü toplam hacmi 

60 milyon metreküp olan 21 metreden fazla derinlikteki kumun çıkarılması 

gerekiyordu. Acı Göl'ün alt kısmında, 11 km uzunluğunda ve 8 km genişliğinde 

eşi görülmemiş bir tuz şeridi bulunmuştur. Bu tuz şeridi suda ezilerek kolayca 

çözülmüştür (The Constructor, 2022). 



35 | GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SÜVEYŞ KANALI’NIN JEOPOLİTİĞİ 

 

 
 

 

Şekil 25. Süveyş Kanalı arazi örtüsü haritası (Effat, 2017). 

Süveyş Deniz Kanalı boyunca, tüm güzergâh boyunca, toprak altı 

koşulları iki ana türdür. Bunlar Süveyş'ten Acı Göllere kadar killer ve Acı 

Göller'den Pelusium Körfezi'ndeki bitiş noktasına kadar sert kumdan 

oluşmaktadır. Kanal boyunca uzanan toprak profilinin genel olarak iki 
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kısımdan oluştuğu söylenebilir. Menzele Gölü’nden ortalara kadar olan yüksek 

kısım, esas olarak işlenmesi kolay kumdan oluşmaktadır. 

Süveyş’in üzerinde bulunduğu arazi, yayvan özellik gösteren alçak 

tepeler ile kumulların bulunduğu platolardan oluşmaktadır. Bu arazi üzerinde 

göller bulunmaktadır. Kanalın tüm seyri boyunca doğal bir çöküntü vardır. En 

alt kısmı, uzun süredir kuru olan göllerin havzasıdır (Hamza & Abdul Latif, 

2003). Kıstak üzerindeki yükselti, Süveyş'in güneybatısındaki Ataka 

Dağları’dır (Bediz, 1951).  

 

Şekil 26. Süveyş Kanalı’nın güneyindeki Kızıldeniz ve Ataka Dağları’nın uydu 

görüntüsü (Maqbool,.. vd. 2016). 

Ataka Dağları’ndaki (Gebel Ataqa) çok sayıda drenaj havzasından 

boşaltılan moloz, Risis Vadisi'nin sağ kıyısını oluşturan ve topografyaya hâkim 

olan karmaşık bir dizi parçalı alüvyon yelpazesi oluşturmak için masifin doğu 

fay kılavuzluğundaki kenarları boyunca birikmiştir. Ataka’nın tabanı boyunca 

600 ila 400 m genişliğinde bir alanı işgal eden bir dizi birleştirici ve bireysel 

yelpazeden oluşmaktadır. Bu yelpazeleri oluşturan malzeme büyük ölçüde siltli 

fakat az kumlu çakıl ve kayalardan oluşmaktadır (Bush, Cooke, & Brunsden, 

1980). 
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Şekil 27. Yeni Süveyş Kanalı kıyılarında su ile kaplı bölgeler (Omran, 2017). 

Panama Kanalı’nın inşa sürecine göre Süveyş Kanalı’nın inşası arazinin 

sahip olduğu özelliklerden dolayı daha kolay olmuştur. Süveyş Kanalı’nın inşa 

edildiği arazi en son jeolojik dönemde birikinti ürünü olan kum, çakıl ve killi 

yumuşak materyalden oluşmuş olan Süveyş Kıstağı böyle bir hafriyata çok 

uygundu. Kanal inşaatının yapıldığı güzergâh üzerinden genel olarak 15-20 

metreyi aşmayan ufak arazilerden oluşmaktadır. Kanal bölgesi deniz 

yüzeyinden birkaç metre yükseklikte bulunmaktadır. Arazi birçok yerde düz ve 

arızasız bir morfografik özelliğe sahiptir (Suez Canal Authority, 2021). Bunun 

yanı sıra kanal güzergahı üzerinde dört gölün bulunması kanal inşaatında 

önemli kolaylık ve tasarruf sağlamıştır. Gemiler kanalda hızlı hareket 

edebilmektedir. Kanalın her iki yanı kumlardan oluşmaktadır. Kumlardan 
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oluşan kıyılar gemilerin oluşturduğu dalgalardan olumsuz bir şekilde 

etkilenmekte ve zarar görmektedir. Bu nedenle kıyılarda önlemler alınmış ve 

gemi hızları sınırlandırılmıştır (Bediz, 1951).  

 

Şekil 28. Süveyş Kanalı çevresindeki kumlar  (Google Earth, 2022). 

Kanalın kıyıları, gemilerin geçişlerinin oluşturduğu yıkama ve dalgalara 

karşı, her alanda toprağın yapısına uygun sert taş ve çelik palplanş kaplamalar 

(Beton, ahşap veya çelikten yapılan su geçirmez perdeler) ile korunmaktadır. 

Su kesitinin yan eğimi, kuzeyde 4:1 ve güneyde 3:1 olan toprağın doğasına göre 

farklılık gösterir (Suez Canal Authority, 2021). 
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Şekil 29. Süveyş Kanalı’ndan geçiş yapan Rus savaş gemisi ve kanal etrafındaki kum 

örtüsü (Reddit, 2022). 

 

2.1.3. İklim Özellikleri 

Mısır'ın iki mevsimi vardır: Kasım ayından Nisan ayına kadar ılıman bir 

kış ve Mayıs ayından Ekim ayına kadar sıcak bir yaz görülmektedir. Kıyı 

bölgelerinde sıcaklıklar kışın ortalama en az 14°C ile yazın ortalama en fazla 

30°C arasında değişmektedir. Çölün iç kesimlerinde, özellikle yaz aylarında, 

gece 7°C ile gündüz 43°C arasında değişebilen sıcaklıklar büyük ölçüde 

değişmektedir. Kış aylarında, çöldeki sıcaklıklar daha az keskin bir şekilde 

dalgalanır. Ancak geceleri çöllerde sıcaklık 0°C'ye kadar düşer ve gün boyunca 

18°C'ye kadar yükselir (Zeid, 2017). 

Yıllık ortalama sıcaklık, sıcaklıkların doğu ve batıdaki açık çöllerinkine 

benzer olduğu Nil Deltası’ndan Sudan sınırına kadar güneye doğru artar. Delta 

ve kuzey Nil Vadisi boyunca, hafif don ve hatta kar eşliğinde ara sıra kış 

soğukları görülebilir. Asvan'da Haziran sıcaklıkları gece 10°C'ye kadar 

düşebilir ve gökyüzünün açık olduğu gün boyunca 41°C'ye kadar çıkabilir. 

Çoğu yağmur, kıyı boyunca düşer, ancak İskenderiye çevresindeki en yağışlı 
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alan bile yılda yalnızca yaklaşık 200 milimetre yağış alır. Güneye doğru 

ilerlerken, yağış miktarı büyük ölçüde azalır (Egyptian Meteorological 

Authority, 2022).  

Süveyş bölgesi iklimsel olarak sıcak ve kurudur. Sıcaklıklar 45°C'ye 

ulaşabilir ama asla 0°C'nin altına düşmez; ortalama sıcaklıklar kışın 14,6 °C ile 

yazın 29,2 °C arasında değişir ve buna karşılık gelen bağıl nem yüzde 53 ve 

yüzde 44'tür; yıllık ortalama sıcaklık 23,5 °C'dir; gece ve sabah erken saatlerde 

bulut ve sis yaygındır (saat 06.00'da ortalama bağıl nem yüzde 67'dir) ve 

düzenli çiy düşüşlerine yol açar. Yağış ortalama 23,6 mm'dir ancak son derece 

değişkendir; genellikle her yıl birkaç şiddetli fırtınada meydana gelir; 

kaydedilen maksimum günlük yağış miktarı 32,3 mm'dir (Kasım 1939'da), bu 

rakam ortalamanın oldukça üzerindedir; yıllık ortalama yağışlı gün sayısı 

7,2'dir (Bush, Cooke, & Brunsden, 1980). 

 

Şekil 30. Süveyş Kanalı ve çevresinin yıllık yağış haritası (Zeid, 2017). 
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Bazı bölgelerde birkaç yıl boyunca hiç yağmur yağmaz ve ardından ani 

sel baskınlarına neden olan ani sağanak yağışlar yaşanır. Sina, diğer çöl 

bölgelerinden (kuzeyde yılda yaklaşık 12 cm) biraz daha fazla yağış alır.  

Bölge, eskiden ticaret yolları üzerinde odak noktası olan küçük nüfus 

merkezlerini destekleyen çok sayıda kuyu ve vaha ile noktalanır (Zeid, 2017). 

Mısır ikliminin bir olgusu, ülke genelinde esen sıcak rüzgarlardır. 

Hamsin olarak bilinen rüzgarlar genellikle Nisan ayında esmektedir. Ancak 

bazen Mart ve Mayıs aylarında da estiği görülmektedir. Rüzgarlar, Süveyş 

kıstağındaki küçük ama kuvvetli alçak basıncın olduğu bölgelerden 

kaynaklanmaktadır. Bu rüzgarlar Afrika'nın kuzey kıyılarını süpürmektedir. 

Coğrafi unsurlar tarafından engellenmeyen rüzgarlar bölgede yüksek hızlara 

ulaşmaktadır. Bu rüzgarlar çöllerden büyük miktarda kum ve toz 

taşımaktadırlar. Genellikle saatte 140 kilometreye varan rüzgarların eşlik ettiği 

bu kum fırtınaları, sıcaklıkların iki saat içinde 20°C'ye kadar yükselmesine 

neden olabilir. Bu rüzgarlar aralıklı olarak esmekte ve günlerce etkili 

olmaktadır. Rüzgarlar, insanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olmakta, 

mahsullere, evlere ve altyapıya zarar vermektedir (Egyptian Meteorological 

Authority, 2022). Sina'da hâkim olan hafif rüzgarlar çoğunlukla kuzeyden 

esmektedir. Nispi nem genellikle kıyılarda yüksektir, Akdeniz'de yüzde 74'e ve 

Kızıldeniz'de yüzde 60'a ulaşır (Britannica, 2021).  

Süveyş Kanalı açıldığı dönemde hedeflenen geliri sağlayamamıştır. 

Kanalın seferlere açık olması için tabanının sürekli taranması çökelen kumun 

taşınması ve kanal kıyısının ise sürekli tahkim edilmesi gerekmekteydi. Çünkü 

rüzgarla taşınan veya su yüzeyinde meydana gelen dalgalarla kanal kıyısında 

bulunan kumlar kanal tabanına çökmekte ve tabanı doldurmaktadır. Bu 

durumun kanal masraflarının yüksek olmasına yol açmaktadır (Bediz, 1951). 

Kanalın her iki tarafında bulunan su kütlelerinin çok farklı jeolojik 

tarihleri vardır. Akdeniz, büyük bir okyanustan (Tetis Denizi) geriye kalmıştır. 

Kızıldeniz ise, Büyük Rift Vadisi'nin bir parçasıdır. Coğrafi konumları çok 

farklıdır. Akdeniz doğu-batı yönünde uzanır ve daha kuzey enlemlerde yer alır. 

Kızıldeniz ise kuzey-güney yönünde uzanır ve Akdeniz’e göre daha güneyde 

yer alır. Bu coğrafi konumlar farklı iklim modelleri ile ilişkilidir. Akdeniz, 

yağış hacmine bağlı olarak alt bölümlere sahip karakteristik bir iklime sahiptir. 
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Kızıldeniz havzasında, güney kesimde tropikal (yaz yağışı) bir iklim, kuzey 

kesimde ise kış yağışları hüküm sürer, ancak kuraklık yaygındır. Kızıldeniz, 

tropikal denizleri (Hint Okyanusu) ve ılıman (Palearktik) dünyayı kuzeye 

bağlayan bir koridordur. 1869'da Süveyş Kanalı'nın açılması, bağlantıyı 

gerçeğe dönüştürdü ve bir dizi tropikal deniz türünün Akdeniz'e girmesine izin 

verdi. İki denizin ortak bir özelliği her ikisinin de hidrolojik açığı olmasıdır. 

Çünkü buharlaşma su gelirini (yağış ve nehir deşarjları) aşmaktadır. Bu açıklar, 

Atlantik'ten Cebelitarık Boğazı yoluyla ve Hint Okyanusu'ndan Bab-ül Mendep 

yoluyla gelen akışlarla telafi edilmektedir (Zahran, 2010). 

 

Şekil 31. Kızıldeniz'de dönemlerine göre hâkim rüzgâr yönleri  (Barale & Gade, 

2014). 



43 | GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SÜVEYŞ KANALI’NIN JEOPOLİTİĞİ 

 

 
 

 

Şekil 32. Süveyş ortalama yıllık sıcaklık ve yağış grafiği (Meteoblue, 2022) 

Süveyş Kanal bölgesi ve Süveyş Körfezi, kıyıları boyunca yüksek rüzgâr 

hızıyla bilinmektedir. Güneydoğu bölgesinde Süveyş Körfezi kıyı şeridi 

boyunca potansiyel rüzgâr enerjisi bölgeleri mevcuttur (Şekil 33). Yüksek 

potansiyel enerji bölgeleri, kıyı şeridi boyunca ve yüksek arazilerde 279 ila 650 

Watt/m² aralığında yer almaktadır (Effat, 2017).  

Süveyş Kanalı üzerinde oluşan kum fırtınaları önemli sonuçlar 

doğurabilmektedir. Örneğin 23 Mart sabahı, benzer bir güçlü çöl fırtınası 

Mısır'ın Sina Çölü'nün bazı kısımlarında etkili olarak Süveyş Kanalı’nda Ever 

Given gemisinin karaya oturmasında etkili olmuştur. O gün Süveyş Kanalı'nın 

üzerinde saatte 55 km'den daha hızlı hareket eden fırtınalı bir toz fırtınası 

hüküm sürmekteydi.  Aşırı toz mevcudiyeti mega geminin rotasından 

sapmasına ve kanalın güney ucuna yakın çapraz olarak karaya oturmasına 

neden oldu. Çöl fırtınaları görünürlüğü büyük ölçüde etkileyerek ulaşım 

üzerinde sorunlara neden olmaktadır. Süveyş Kanalı Kurumu'ndan yapılan 

açıklamada olaydan önce şiddetli rüzgâr ve görüş mesafesini azaltan kum 

fırtınası sorumlu tutulmuştur. Süveyş Kanalı Kurumu (SCA) raporlarına göre 

ise olayın esas olarak rüzgarların 40 knot'a ulaştığı kötü hava koşullarının 

tetiklediği görüş eksikliği nedeniyle meydana geldiği belirtilmektedir.  Bu kaza 
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küresel tedarik zincirini bozulmasına neden olmuş ve milyarlarca dolarlık bir 

zarara yol açmıştır (TWC India, 2021). 

 

Şekil 33. Süveyş Kanal bölgesi rüzgâr hızı haritası (Effat, 2017). 
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Şekil 34. Süveyş Kanal bölgesi rüzgâr gülü grafiği  (Meteoblue, 2022). 

 

Şekil 35.Ever Given kazasının gerçekleştiği andaki rüzgâr hızı haritası (Data4risk, 

2022). 



Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇINAR| 46 

 

Ever Given gemisinin karaya oturmasında etkili olan şiddetli rüzgâr ve 

kum fırtınası, Türkiye’nin güneyinde bulunan alçak basınçlı bir sistemin daha 

güneyinde bulunan soğuk bir cepheden kaynaklanmaktadır. Kazada sistemin 

güneyine doğru hareket eden soğuk cephenin oluşturduğu rüzgar etkili 

olmuştur. New York Times, şimdiye kadar bölgede saatte 70 milin üzerinde 

rüzgarların estiğini açıklamıştır. Olayın gerçekleştiği 23 Mart'ta, soğuk cephe 

Mısır'da doğuya doğru süpürülürken, güney-güneydoğudan Kızıldeniz ekseni 

boyunca Süveyş Kanalı'nın güney ucuna 25-30 knot (29-35 mil / saat) hızla 

esmiştir.  O gün 05:40 UTC saatinde,  GFS analizine göre, güneybatıdan batıya 

esen rüzgarlarla keskin bir rüzgâr kayması, Süveyş Kanalı’nın Kızıldeniz ile 

olan bağlantısının yaklaşık beş mil kuzeyinde, kanalın tıkandığı yerin yakınında 

görülmekteydi. Güçlü rüzgarlara büyük miktarda kum ve toz eşlik etmiş, bu da 

görüşü azaltmış ve navigasyonu daha zor hale getirmiştir (Masters, 2022). 23 

Mart 2021 tarihinde çekilen Süveyş Kanalı'nın uydu fotoğrafında, Mısır 

toprakları üzerinde oluşan soğuk bir cephe, Akdeniz, Kızıldeniz ve Süveyş 

Kanalı’nı etkileyen bir toz fırtınasına yol açmaktadır (Şekil 36). 

Şekil 36. Ever Given’in kuma saplandığı 23 Mart 2021 günü uydu görüntüsü 

(Masters, 2022). 
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Denizcilik şirketleri, aynı anda daha fazla konteyner taşıyarak ölçek 

ekonomilerini artırmaya çalışırken, giderek daha büyük gemiler inşa ediyorlar. 

Bu yeni neslin bir parçası olan Ever Given, eski modellere kıyasla gerçek bir 

devdir. Gemiler, su akıntılarının ve dalgaların insafına kalmıştır, her zaman 

işaret edildikleri yönde hareket etmezler ve rotalarından çıktıklarında hızlı bir 

şekilde düzeltme yapamazlar. Bu durum gemilerin kaza yapmasını kaçınılmaz 

hale getirmektedir. 

Büyük gemilerin hidrodinamiği, kanal gibi sığ bir su yolunda daha da 

karmaşıklaşır. Okyanusun derinliklerine itilmek yerine, geminin yerinden ettiği 

muazzam miktarda su, geminin gövdesi ile su yolunun kumlu zemini ve 

kenarları arasında sıkışmak zorundadır. Bu, geminin sezgisel olmayan 

şekillerde hareket etmesine neden olmaktadır. Örneğin, gemi ilerledikçe, 

kanaldaki su seviyesi geminin önünde (pruva) arkadan (kıç) biraz daha derindir, 

çünkü su eşit derinliği korumak için gemiyi yeterince hızlı bir şekilde 

geçememektedir. Düz kalmak yerine, geminin kıç tarafı, kanal tabanına 

pruvadan daha yakın batmaktadır. İşte burada Bernoulli prensibi devreye 

girmektedir. Yer değiştiren su, geminin gövdesinin altında önden arkaya doğru 

hareket ederken, daha küçük bir alanda sıkışarak suyun hızlanmasına ve 

basıncın düşmesine neden olmaktadır. Telafi etmek için, geminin gövdesi, kıçta 

pruvadan daha güçlü bir şekilde kanal tabanına doğru aşağı doğru çekilmekte 

ve “çömelme” asimetrisini arttırmaktadır (Lopez, 2022). Konteyner gemileri 

büyüdükçe, gemi gövdeleri ve su yolu tabanları arasındaki boşluk küçüldü, 

hataya daha az yer bıraktı ve karaya oturma olasılığını artırdı. Hız da önemli 

bir rol oynar, çünkü daha hızlı hareket eden gemiler daha büyük bir çömelme 

etkisi görür. Çömelme etkisi, sığ sularda hızla hareket eden bir geminin, 

geminin deniz tabanına aksi takdirde beklendiğinden daha yakın olmasına 

neden olan düşük bir basınç alanı yarattığı hidrodinamiktir. Bu fenomen, 

normalde teknenin altından akması gereken su, teknenin deniz tabanına 

yakınlığı nedeniyle dirençle karşılaştığında ortaya çıkar. Leonardo yasası, 

suyun kesitin daha küçük olduğu yerlerdeki su seviyesinde daha hızlı hareket 

etmesine neden olur; Bernoulli ilkesine göre, artan hız düşük basınca neden 

olur, öyle ki gemi aşağı çekilir. Dikey batma ve trim değişikliği 

kombinasyonundan kaynaklanan bodur etkisi, teknenin kıç tarafına veya 

pruvaya doğru dalmasına neden olabilir (TSB, 2000).  
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Şekil 37. Ever Given'i kurtarma çalışmalarının uydu görüntüsü (Maxar Technologies, 

2022). 

Kanalın tıkandığı gün hidrodinamik Ever Given'in lehine değildi. Gemi 

şiddetli rüzgarlar ve batıdan esen bir kum fırtınası ile karşılaştığında, yüksek 

istifli konteynerler tekneyi doğuya doğru iten bir yelken görevi gördü. Kaptan, 

gemiyi kanalda düz bir şekilde hareket ettirmek için hafifçe batıya dönerek 

telafi etti. Kanalın içinden yolculuğuna başladıktan kısa bir süre sonra, 

VesselFinder web sitesinden alınan bilgilere göre, dev geminin batı yakasına 

doğru sürüklendiğini (yani rüzgâra doğru) saat yönünde hızlı bir şekilde 

dönmeden önce, Ever Given'in pruvası sonunda doğu kıyısına tam beş metre 

sürüklediğini göstermektedir (Lopez, 2022). Ever Given gemisini, 

Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı’nın girişine doğru güçlü bir şekilde esen güney-

güneydoğu rüzgarlarının ittiği düşünülmektedir. Gemi daha geçişinin 

başlangıcında kanalın kuzeybatı kıyısına çok yakın geçmiştir. Geminin hızı 

bilinmeyen bir sebepten dolayı, 10 deniz mili olması gerekirken bu sınırını çok 

aşan 15 mil gibi bir hıza sahipti. (Masters, 2022). Bir gemi bir kıyıya çok fazla 

yaklaştığında, sığ su hidrodinamik kuvvetleri gemiyi döndürmek için hareket 

etmektedir. Kıyı etkisi olarak bilinen bu durum, suyun gemi ile kıyı arasında 

hızlandığı, basıncın düştüğü anlarda kıç kıyıdan itilirken pruva (geminin baş 

kısmı) kıyıya doğru çekilir. Muhtemelen kıyı etkisinden dolayı, gemi kanalın 

doğu kıyısına doğru yaklaşmıştır Bu bölgede, kanal kuzey-güney yönündedir. 

Ever Given, kıyı etkisinden dolayı ya da rüzgârın batı yönüne kayması 

nedeniyle gelişen bir çapraz rüzgâra yanıt olarak sola (batı) doğru yönelmiştir. 
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Gemi yine batı (sol) kıyısına yaklaşmış, potansiyel olarak güneyden kısa bir 

süre esen dönen rüzgâr nedeniyle, tekneyi sağa iten çapraz rüzgâr bileşenini 

azaltmıştır. Ever Given nihayet kıçı kanalın batı kıyısında ve pruvası doğu 

kıyısında karaya oturmuştur (Şekil 37) (Greeley, 2022).  

Kurtarma ekipleri Süveyş Kanalı'nda yaklaşık bir hafta mahsur kalan 

devasa bir konteyner gemisini kurtararak dünyanın en hayati su yollarından 

birini tıkayan ve deniz ticaretinde bir günde milyarlarca dolar zarara yol açan 

krizi sona erdirdi. Gelgitlerin de yardımıyla bir römorkör filosu, gökdelen 

büyüklüğündeki Ever Given'in pruvasını, 23 Mart'tan beri sıkıca oturduğu 

kanalın kumlu kıyısından çıkardı. Kurtarma görevi Hollandalı kurtarma şirketi 

Boskalis ile Süveyş Kanalı Otoritesi iş birliği ile gerçekleşmiştir. Kurtarma 

şirketi yetkilisi “Gelgit bizimle birlikte gemiyi sertçe itmiştir ve bize iki deniz 

römorkörünün çekebileceğinden daha fazla katkı sağlamıştır" şeklinde 

açıklama yapmıştır. Kanalın kapanması nedeniyle ham petrolden canlı hayvana 

kadar her şeyi taşıyan en az 367 gemi kanalı geçmek için beklemiştir (Şekil 38). 

Diğer taraftan düzinelerce gemi, Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu 

çevresindeki alternatif rotayı seçmek zorunda kalmıştır. Bu da gemilere yüz 

binlerce dolara maliyete ve fazladan 5.000 kilometrelik (3.100 mil) yol 

yapmalarına neden olmuştur. Veri firması Refinitiv'e göre, Süveyş Kanalı’nın 

kapanması ile Mısır 95 milyon doların üzerinde geçiş ücreti kaybetmiştir 

(Debre & Magdy, 2022). 

 

Şekil 38. Ever Given Kanalı kapatması nedeniyle kanalın açılmasını bekleyen gemiler 

(Khaled, 2022). 
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Şekil 39’daki uydu görüntüsünde Mısır ve Süveyş Kanalı üzerinde 

görülen kalın toz bulutu, Mısır üzerinde bir fırtına sistemini tanımlamaktadır. 

Nil Nehri'ni çevreleyen belirgin yeşil bitki örtüsü, ince bir toz örtüsünün 

ardında kaybolmuştur. Daha kalın tozlar Kızıldeniz boyunca kuzeye doğru 

esiyor ve Akdeniz üzerinde bir spiral şeklinde kıvrılıyor. Daha geniş bir alanı 

kaplayan büyük görüntü, birkaç yüz kilometre güneye doğru uzanan toz 

bulutunu göstermektedir. Mısır, kuzeybatı Afrika'dan doğuya doğru 

Moğolistan'a kadar uzanan geniş bir toz üreten arazi kuşağı içinde yer 

almaktadır. Nil Nehri Vadisi'nin dışında, Mısır'ın kara yüzeyi, Sahra kumu 

bakımından zengin, geniş bir çöl platosudur. Bu fırtınalar ve çölün sahip olduğu 

özellikler Süveyş Kanalı’nda gerekli önlemler alınmadığı takdirde Ever Given 

kazasının benzerlerinin önümüzdeki zamanlarda tekrar yaşanmasına ortam 

sağlayacaktır (NASA, 2021). 

 

Şekil 39. Süveyş Kanalı üzerinde oluşan toz fırtınasının uydu görüntüsü (NASA, 

2021). 
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2.1.4. Hidrografya Özellikleri 

Mısır'ın coğrafyası ve tarihi Sahra Çölü ve Nil Nehri tarafından 

şekillendirilmiştir. Verimli taşkın ovalarında sulu tarım, MS 1. yüzyıla kadar 

üç bin yıl boyunca gelişen büyük antik uygarlıkların yaşam kaynağı 

olmuştur. Yunan tarihçi Herodot’a göre "Mısır, Nil'in armağanıdır". Nil Nehri, 

Mısır medeniyetinin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde çok önemli bir role 

sahiptir. Nehir her yıl belirli dönemlerde taştığı için çevresindeki arazilere yeni 

silt katmanları biriktirmektedir. Bu nedenle nehir kıyısında bulunan araziler 

oldukça verimliydi. Mısırlılar, Nil Nehri çevresinde buğday başta olmak üzere 

çeşitli mahsuller yetiştirirlerdi. Bu bereketli topraklar bol miktarda yetişen 

ürünlerin aynı zamanda ticaretini de yaparlardı. Bölgede yetişen buğday, 

kıtlıkla boğuşan Ortadoğu için çok önemli bir üründü. Bu nedenle Pers 

İmparatoru Darius ve İslam Halifesi Hz. Ömer gibi devlet adamları Mısır’daki 

Firavunlar döneminde yapılan kanalı temizletip faaliyete geçirmelerinin nedeni 

de budur. 

 

Şekil 40. Süveyş Kanalı ve çevresinin hidrografya haritası 
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Üretilen ürünler ve yapılan ticaret Mısır'ın siyasi ve ekonomik ilişkileri 

üzerinde olumlu etkiye sahipti. Antik çağlardan beri Nil Nehri boyunca ticaret 

yapılmaktadır. Nil, bölgenin doğal navigasyon kanalıdır ve buharlı gemilerle 

Hartum ve Sudan'a erişim sağlanmaktadır. Mısır, kendi yöneticileri dışında 

farklı devletler tarafından da yönetilmişlerdir. Romalılar, Bizanslılar, Araplar, 

Osmanlılar, Fransızlar ve İngilizler bu devletler içerisinde yer 

almaktadır. Fransızlar, 1869'da tamamlanan stratejik Süveyş Kanalı'nın 

inşasını yatırımları ile desteklediler. Mısır'ın nüfusu, Sahra'da çok seyrek, Nil 

vadisi boyunca ise aşırı yoğunlaşmıştır. Ülke ekonomisi, büyük ölçüde tarıma, 

hidrokarbonlara ve turizme bağlıdır. Terör eylemleri ve siyasi gelişmeler 

nedeniyle turizm gelirleri 2011'den itibaren azalmıştır. Süveyş Kanalı'ndan elde 

edilen gelir ülke ekonomisine önemli katkılar sunmaktadır. 1960 ve 1970 yılları 

arasında inşa edilen, Nil üzerindeki Asvan barajı, sulama için su sağlayarak 

sulanan alanların genişletilmesine ve hidroelektrik potansiyelinin yanı sıra 

taşkın suyu akışlarını düzenlemiştir. 

 

Şekil 41. Süveyş Kanalı ve çevresinde yer alan sulama kanalları (Zeid, 2017). 
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Hidrografik açıdan değerlendirildiğinde Mısır'ın kendine özgü bir 

konumu bulunmaktadır. Sahra ve Arap çölleri arasında yer alan çok kurak bir 

bölgede toprakları mevcuttur. Mısır, Nil havzasındaki en aşağı ülke olması 

itibariyle Nil Nehri'ne son derece bağımlıdır. Bu da diğer Nil havzası 

ülkeleriyle iş birliğini vazgeçilmez kılmaktadır. Nil dışında ülkenin neredeyse 

başka bir tatlı su kaynağı yoktur. Akdeniz kıyıları boyunca çok küçük bir şerit 

dışında yağış çok nadirdir. Fosil yeraltı suları, Batı ve Doğu çöllerinin ve 

Sina'nın bazı bölgelerinde mevcuttur. 

Mısır'daki başlıca yeraltı suyu sistemleri oluşturan akiferler şu şekildedir; 

• Nil Akiferi: çoğunlukla Nil nehrinden gelen fazla sulama suyunun 

sızmasıyla yeniden doldurulur, bu nedenle ek bir birincil su kaynağı 

değildir, ancak kullanıma hazır ikincil bir su kaynağı içerir. Çıkarımlar 

açısından, Mısır'daki toplam yeraltı suyu çekimlerinin yaklaşık %85'ini 

sağlamaktadır. 

• Nubian Sandstone Akiferi: Mısır'ın güneybatısında; Libya, Çad ve 

Sudan ile paylaşılmaktadır. Fosil yeraltı suyu içermektedir. 

• Fissured Carbonate Akiferi: Mısır'ın yarısından fazlasına 

yayılmış; Nubian akiferini kaplamaktadır 

• Moghra Akiferi: Qattara depresyonuna doğru hem yağışla hem de 

Nil'den gelen yanal akışla yeniden doldurulur, ancak kuzeybatıda tuzlu 

su içerir 

• Coastal Akiferi: kuzey ve batı kıyılarında; yağışla doldurulan, taze şarjın 

altında tuzlu su içerdiği bilinmektedir, bu da çekilebilecek tatlı yeraltı 

suyu miktarını sınırlamaktadır. 

• Hardrock Akiferi: çoğunlukla doğu çölünde ve güney Sina'da 

bulunmaktadır (FAO, 2022). 

Mısır'ın karşı karşıya olduğu suyla ilgili birçok zorluk bulunmaktadır. en 

önde gelen zorluk Mısır'ın beklenen nüfus artışıdır. 2000'de 63 milyon olan 

nüfus 2021’de 106 milyona çıkmıştır. Buna bağlı olarak nüfusun su temini ve 

ekonomik faaliyetler, özellikle tarım için su talebi artmıştır. Nil Deltası ve Nil 

Vadisi'ndeki nüfus baskısını hafifletmek için hükümet, Mısır'daki yerleşim 

alanını artırmak için iddialı bir program başlatmıştır. Böylece Nil Vadisi ve 
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Deltası dışında yaşayan nüfus oranını %5,5'ten yaklaşık %25'e çıkarmayı 

hedeflemektedir. Endüstriyel büyüme, artan nüfusu besleme ihtiyacı ve 

dolayısıyla tarım yoluyla artan su talebi, çöl alanlarındaki yatay genişleme vb. 

su talebinin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle Mısır’da su kanalları 

ülkenin bazı bölgelerin su ihtiyacını karşılamaktadır. Nüfusun artması, sanayi 

ve tarım faaliyetleri, özellikle Nil Deltası'ndaki su kaynaklarının kalitesinin 

hızla bozulmasına neden olmuştur. Bu düşük su kalitesi halk sağlığını tehdit 

etmekte, ekonomik faaliyetler için kullanımını azaltmakta ve su sistemlerinin 

doğal ekolojisine zarar vermektedir. Bu kirlilik Süveyş kıyısındaki şehirlerde 

de görülmektedir. 

 

Şekil 42.Süveyş Kanalı rotası üzerinde yer alan Büyük Acıgöl’ün uydu görüntüsü 

(NASA, 2022). 

Büyük Acı Göl, Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayan Süveyş 

Kanalı rotası üzerinde yer alan birkaç gölden birisidir. Büyük Acı Göl (Great 

Bitter Lake) Mısır'da Süveyş Kanalı'nın bir parçası olan büyük bir tuzlu su 

gölüdür. Kanal, Büyük Acı Gölü Akdeniz ve Kızıldeniz'e bağlar. Kanal ayrıca 

bu gölü Küçük Acı Göl'e de bağlar. Acı Göller, su hacminin %85'ini oluşturan, 

ancak kanalın uzunluğunun sadece %24'ünü kaplayan Süveyş Kanalı'nın en 

önemli su kütleleridir. Süveyş Kanalı'ndan geçen gemiler, Büyük Acı Göl'ü 
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diğer gemileri geçebilecekleri veya geri dönebilecekleri bir "geçiş şeridi" olarak 

kullanırlar. Kanal 2015 yılından önce gemilerin sadece tek bir şeritte hareket 

etmesine izin verdiği için Büyük Acı Göl, gemilerin kuzeydeki Port Said 

Limanına veya güneydeki Süveyş limanına geçmeden önce konumlarını 

değiştirebilecekleri bir bölgeydi. Göl ayrıca kanaldan geçen gemiler için ara 

liman görevi görmektedir (Şekil 42 ). 

1869'da Süveyş Kanalı'nın açılmasından önce, Acı Göl büyük bir tuz 

düzlüğüydü; kurak iklimde, havzalar nadiren gerçek göle dönüşecek kadar su 

biriktirirdi. Şekil 42’deki uydu görüntüsünde geniş beyaz ve ten rengi kumlu 

tortullar, gölü çevreleyen çöl koşullarını doğrulamaktadır. Süveyş Kanal 

rotasının yaklaşık olarak orta noktasında bulunan Acı Göl, Süveyş Kanalı 

sayesinde hem Kızıldeniz'den hem de Akdeniz'den elde edilen suyla dolmuştur. 

Bu sürekli su akışı, buharlaşma nedeniyle kaybedilen suyu da dengelemektedir 

(NASA, 2022). 

Süveyş Kanalı'nın genel tuzluluğunu değiştirebilecek neredeyse hiç tatlı 

su yoktur (Madl, 1999).  1869'da kanalın kazıldığı ve faaliyete geçtiği sırada, 

Büyük Acı Gölün dibine yayılmış büyük bir tuz birikintisi bulunmuştur 

(Heimdal, Taasen, & Elbrächter, 1977). Kanalın açılmasından kısa bir süre 

sonra, göllerin tuzlu tabanı 60 yıllık bir süre içinde üzerindeki su tarafından 

yavaş yavaş çözülmüştür (Madl, 1999). Günümüzde dipte tabakalanan tuz 

birikintisi yıkanarak tuzluluk seviyesi yüzeyde ‰43-44 ve dipte ‰45-46'ya 

düşürülmüştür. 2017'de ise ortalama tuzluluk oranı ‰41'e yakındır (El-Serehy, 

2014). 

Hidrografik bir bakış açısından Süveyş Kanalı, bir dizi ilginç fenomenle 

denizcilik boğazlarından temel olarak ayrılır. Morfolojik olarak Süveyş Kanalı, 

Akdeniz ve Kızıldeniz arasında bir bağlantı halkası olarak düşünülebilir. Ancak 

boğazlarda oşinografik koşullar, esas olarak bitişik denizlerdeki sıcaklık ve 

tuzluluğun tabakalaşmasına bağlıdır ve zıt yönlerde akan iki akıntı (yüzey ve 

yeraltı akıntıları), tuzluluk ve sıcaklık ile karakterize edilir. Süveyş 

Kanalı'ndaki sıcaklık dağılımı, esas olarak Kanal boyunca yer alan Büyük Acı 

Gölü'nün yüksek tuzluluğu ile belirlenir. Kanalın içinden uçlarına doğru güçlü 

bir yoğunluk gradyanı varken, kural olarak bağlantı kanallarında bir deniz ile 

diğeri arasındaki yoğunluklar yavaş yavaş telafi edilir. Bu nedenle diğerlerinin 



Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇINAR| 56 

 

yanı sıra, Süveyş Kanalı’ndaki su hareketi, mevcut deniz boğazları sisteminden 

ilke olarak farklı olmalıdır. Gölün tuzluluğu derinliği boyunca değişir ve suyun 

önceden var olan tuz birikintisiyle temas halinde olduğu dipte en yüksek 

seviyededir. Tuzluluk oranı kanalın faaliyete geçmesinden bu yana su 

seviyesinin artması ile birlikte çözünme nedeniyle sürekli olarak azalmaktadır. 

Tuzluluk, yıllık buharlaşma döngülerinin bir sonucu olarak mevsimsel 

değişikliklere tabidir (Wüst, 1935). Süveyş Kanalı, 1967'deki Altı Gün Savaşı 

sırasında sekiz yıl boyunca kapatılmıştır. Bu dönemde gölün tuzluluğu önemli 

ölçüde artmıştır (El Baz, 1984).   

 

Şekil 43. Süveyş Kanalı’nda sıcaklık ve tuzluluk modeli (Madl, 1999). 

Gölün tuzluluğu, Kızıldeniz ve Akdeniz'den ne kadar deniz suyunun 

aktığına da bağlıdır (El Baz, 1984). Kanal açık olsa bile, bazı yerlerde Büyük 

Acı Gölün tuzluluk seviyesi deniz seviyesinin "iki katından fazla" olabilir. Bu, 

orada bitki yaşamını zorlaştırırken, birçok tür (örneğin yengeçler) 

Kızıldeniz'den bölgeye göç eder. Modern zamanlarda, Akdeniz ve Kızıldeniz 

faunası oldukça farklıydı. Buna karşın nispeten az sayıda ortak türü vardı ve 

hala vardır. Mısır Firavunlarının birkaç bin yıl önce inşa ettikleri diğer kanal 

(Kızıldeniz'den) deniz canlıları için bir ulaşım sağlayamazdı, çünkü büyük bir 

tatlı su alanına sahipti ve doğrudan Akdeniz'e bağlanmıyordu. Süveyş 

Kanalı'nın 1869'da açılmasından bu yana, oldukça güçlü bir hayvan topluluğu 

Kızıldeniz'den Süveyş Körfezi'ne geçmeyi ve bazıları oldukça geniş olmak 

üzere Akdeniz'e yayılmayı başardı. Bu yayılmada gelgitlerin önemli etkileri 

bulunmaktadır (Elton , 2000).  
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Manzala Gölü (Menzele Gölü), Mısır'ın kuzeydoğusunda, Port Said 

yakınlarındaki Nil Deltası'nda ve Tanis'teki antik kalıntılardan birkaç mil 

uzakta, bazen lagün olarak adlandırılan acı bir göldür (Dinar, 1995). 47 km 

uzunluğunda ve 30 km genişliğindeki göl Mısır'ın kuzey delta göllerinin en 

büyüğüdür. Manzala Gölü, Süveyş Kanalı'nın kestiği üç doğal gölün en 

kuzeyidir (Şekil 40), diğer ikisi Timsah Gölü ve Büyük Acı Göl'dür. Manzala 

Gölü uzun ama oldukça sığ bir göldür. Manzala Gölü'nün değiştirilmemiş 

derinliği sadece birkaç metre olmasından dolayı, Süveyş Kanalı'nın inşası 

sırasında Kanalın göl boyunca 29 mil uzunlamasına uzanmasına izin vermek 

için derinlikte değişiklikler yapıldı. Gölün sığlığı nedeniyle, gemilerin 

geçebilmesi için bir kanal kazmak gerekmiştir. Göl yatağı yumuşak kildir. 

Süveyş Kanalı'nın inşasından önce Manzala Gölü, 180 ila 275 metre 

genişliğinde bir kum şeridi ile Akdeniz'den ayrılmıştı (Zahran, 2008). 2001 

yılına gelindiğinde, Manzala Gölü drenaj çabalarının etkisiyle eski alanının 

yaklaşık yüzde 80'ini kaybetmiştir (Ibrahim, 2003). 

Timsah Gölü, Mısır'daki deniz göllerinden biridir. Timsah Gölü batı ve 

güneybatı kıyılarında iki lagünle bağlantılıdır ve Süveyş Kanalı'na açılır. Göl, 

doğudan Miyosen kayaçları ve batıdan Kuaterner kumlu ve killi yüzey çökelleri 

ile sınırlanmıştır (Zalat, 2019). Timsah Gölü, kuzeydoğu Mısır'da Süveyş 

Kanalı'nın içinden geçtiği dört tuzlu su gölünden biridir. Bu gölün kuzeyinde 

Manzala Gölü bulunurken güneyinde Büyük Acı Göl ve Küçük Acı Göl 

bulunmaktadır. Timsah Gölü, Nil deltasında bulunan bir göldür. Acı Göller 

bölgesinden geçerek Akdeniz'den Süveyş Körfezi'ne uzanan bir fay boyunca 

Kızıldeniz ile Akdeniz arasındaki kıstağı kapsayan bir çöküntü içinde yer 

almaktadır. Depresyonun en alçak noktaları, Timsah'ın da aralarında bulunduğu 

sığ doğal gölleri oluşturur (Rogers & Owen, 2004). 4 Mart 1863'te, İsmail 

Paşa'nın adını taşıyan İsmailiye şehri, Timsah Gölü'nün kuzey kıyısında 

kurulmuştur (Nourse, 2017). Timsah Gölü, Mısır'ın en önemli göllerinden 

biridir. Göl, İsmailiye Şehri'ndeki turizm ve denizcilik gibi faaliyetlerin 

çoğunda önemli bir rol oynar ve önemli yerel balıkçılığın kaynağı olarak kabul 

edilir. Süveyş Kanalı'ndan ağırlıklı olarak güneyden yüksek miktarda tuzlu su 

alır. Timsah Gölü, Port Said ile Süveyş arasındaki yolun ortasında, Süveyş 

Kanalı üzerinde yer alan küçük ve sığ bir göldür (Saad El Din.vd.,2013). Bölge 

Timsah Gölü, batı lagünü ve Süveyş Kanalı yolu olmak üzere üç havzaya 
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bölünmüştür. Timsah Gölü'nün tamamı için ortalama derinlik değerleri 4 ile 10 

metre arasında değişmektedir. Gölün batı lagününde ve güneybatı kesiminde su 

derinliği daha sığdır ve 2,5 ile 4 metre arasında değişmektedir. Toplam alanı 15 

km² olan ve yaklaşık 34 x106 m³ su içeren bir körfezdir (El-Azim,vd, 2018). 

Süveyş Kanalı'ndan gelen tuzlu su, İsmailiye kanalından gelen tatlı su, Al-

Mahsama Drain, Al-Wadi Drain gibi çeşitli tarımsal, endüstriyel, evsel 

kanalizasyon kanalları yoluyla kısmen arıtılmış atık su gibi çeşitli su kaynakları 

göle akmaktadır (EEAA, 2010). Batı lagünü, çoğunlukla tamamen arıtılmamış 

büyük miktarlarda kanalizasyon, tarımsal ve endüstriyel kirleticileri boşalttığı 

için Timsah Gölü'nün ve Süveyş Kanalı’nın ana kirlilik kaynağı olarak kabul 

edilmektedir (El-Azim,vd, 2018).  

 

Şekil 44. Süveyş Kanalı'na, Timsah Gölü yönünden giriş yapan bir gemi (ABD 

Kongre Kütüphanesi, 2022). 

Antik çağda Timsah Gölü'nün Kızıldeniz'in kuzey ucu olduğu iddia 

edilmiştir (Naville, 1885). Timsah Gölü civarında Süveyş Kanalı inşaatına 

1861 yılında gölün kuzeyindeki kesimde başlanmıştır. 1861 ve 1862 yıllarında 

Nil'den Timsah Gölü'ne 3.000 işçi İsmailiye Kanalı’nı kazdı ve bu kanal ile 
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bölgeye tatlı su getirildi. Manzala Gölü'nü Timsah Gölü'ne bağlayan Süveyş 

Kanalı'nın İsmailiye bölümü Kasım 1862'de tamamlandı (Saad El 

Din.vd.,2013). 

 

2.1.5.Süveyş Kanalı ve Çevre 

Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlayan Süveyş, Afrika kıtasının 

etrafından dolaşan doğu-batı rotasını zaman ve mesafe olarak önemli ölçüde 

kısaltırken birçok zehirli deniz anası ve saldırgan aslan balığı gibi yabancı 

türlerin Akdeniz'e girmesine imkân vermiştir. Bu istilacı türlerin zaman 

içerisinde Akdeniz ekosisteminde yaygınlaşması hassas türlerin yok olmasına 

yol açmıştır. Süveyş Kanalı’nın 2015 yılında kapasitesinin arttırılması ile 

istilacı türlerin Akdeniz’e geçişi hızlanmış ve kolaylaşmıştır (Can, 2021).  İklim 

Değişikliği ve Denizler Raporu’na göre; Akdeniz’de varlığı bilinen 650 balık 

türünden 90 tanesi bu havzanın yeni konuklarıdır. Bu türler içerisinden 59’u 

Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz sularına ulaşmıştır. Diğer türler ise Atlas 

Okyanusu’ndan gelmiş ve yeni ortamlarına uyum sağlamaya çalışmaktadırlar. 

Bugün, 300 civarında Kızıldeniz kökenli denizel tür Akdeniz’de 

bulunmaktadır. Türkiye karasularında belirlenen Hint Okyanusu’ndan gelen 

balıkların sayısı şimdiden 30’un üzerindedir (Tudav, 2021). 

Akdeniz'deki biyolojik yaşam üzerine çalışmalar yapan İsrailli 

denizbilimci Bella Galil ve arkadaşlarının 2015 yılında yaptığı araştırmaya 

göre; Süveyş Kanalı'nın genişletilmesinin Akdeniz ekosistemine büyük oranda 

zarar vereceği konusunda uyarmıştır. Çalışmada, Süveyş Kanalı’nda yapılan 

genişletme çalışmalarının Kızıldeniz türlerinin Akdeniz'e daha fazla girmesini 

kolaylaştıracağı ihtimalinden özellikle endişe edildiği vurgulanmaktadır. 

Çalışmaya göre, 2015 yılına kadar 443 makrofit, omurgasız ve balık türünün 

Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e girmiş olmasının muhtemel olduğu ifade edilmiş 

ve bunlardan 89'unun beş veya daha fazla ülkede kaydedilmiştir (Galil, 2021). 

Galil'e göre; düzgün bir şekilde yapılabilirse arıtılan tuzun tekrar denize 

verilmesi ile bir tuz duvarı oluşturularak deniz canlılarının güneyden kuzeye 

(Kızıldeniz’den Akdeniz’e) akımı yavaşlatılabilir. Kanalı işleten Süveyş Kanalı 

İdaresi genişletmeyle ilgili şikayetlerin abartıldığını ve Akdeniz'e akan su 

hacminin sadece yüzde 4 oranında arttığını belirtmektedir (Euronews, 2021). 
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Şekil 45. Bazı Akdeniz ülkelerindeki yerli olmayan türlerin oranı (Galil, 2021). 

(Turuncu renk Süveyş Kanalı'ndan gelen türlerin muhtemel oranı). 

 
Şekil 46. Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e geçtiği düşünülen türlerin kümülatif sayısı 

(Galil, 2021). 
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2.2. Beşerî ve Ekonomik Coğrafya Özellikleri 

Mısır, 1.001.450 km² yüzölçümüne sahiptir. Bu büyüklüğü ile dünyada 

31. sırada yer almaktadır. Bu yüzölçümünde araziler 995.450 km², su alanları 

6.000 km² alan kaplamaktadır. Mısır 2.612 km sınıra sahiptir. Bu sınırın 13 

km’si Gazze Şeridi, 208 km’si İsrail, 1115 km’si Libya, 1276 km’si Sudan 

sınırını oluşturmaktadır.  Ülkenin kıyı şeridi 2.450 km uzunluktadır. Mısır’ın 

tarım alanları oldukça azdır. Ülke topraklarının %3,6’i tarım arazisi   

%2,8’i ekilebilir arazi ve %0,1’ ise ormandır. Sulanan arazi 36.500 km²’dir 

(CIA, 2022).  Mısır ağırlıklı olarak çöldür. Ülkenin çoğu, kıta boyunca ve 

güneybatı Asya'ya doğru Afrika'nın Atlas Okyanusu kıyısından doğuya doğru 

uzanan Sahra çöl kuşağı içinde yer almaktadır. Mısır 27 valiliğe bölünmüştür 

ve her birinin bir başkenti ve en az bir şehri vardır. Her vilayet, Mısır 

Cumhurbaşkanı tarafından atanan ve başkanın takdirine bağlı olarak görev 

yapan bir vali tarafından yönetilmektedir. 

Mısır’ın 2021 yılında 106 milyonluk nüfusu ile dünyada 14. Sıradadır. 

Mısır, Arap ülkeleri içerisindeki en kalabalık ülkedir. Ayrıca Nijerya ve 

Etiyopya'nın ardından Afrika kıtasının en kalabalık üçüncü ülkesidir. Mısır’ın 

büyük bir kısmı çöldür. Ülke nüfusunun yaklaşık %95'i Nil Nehri boyunca 

uzanan verimli topraklarda yoğunlaşmıştır. Mısır nüfusunun %95’i Nil 

Nehri’nin oluşturduğu %5’lik verimli topraklarda yaşamaktadır (Şekil 47). 

Ülkenin toplam doğurganlık hızı, devletin destek verdiği aile planlaması 

neticesinde 1980'de kadın başına 5,5 çocukken, 1990'ların sonlarında 3'e kadar 

düşmüştür. Ancak azalan ölüm oranı nedeniyle nüfus artış hızı daha mütevazı 

bir şekilde azalmıştır. Mısır’da nüfusun ortalama yaşı 24,1, nüfus artış hızı 

%2.17, doğum oranı 26.44 (1.000 nüfus), ölüm oranı ise 4.36 ölüm (1.000 

nüfus), kentsel nüfus toplam nüfusun %43’tür.  Ortalama insan ömrü 74 yaştır. 

Kadın başına doğum sayısı 3,23’tür. GSYH’nin %3,9’u eğitime 

harcanmaktadır. Toplumdaki okuryazarlık oranı %71,2’dir. İşsizlik oranı 

%19,2’dir. Başlıca şehirleri 21 milyon nüfus ile Kahire, 5.484 milyon nüfus ile 

İskenderiye’dir (CIA, 2022). 
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Şekil 47. Mısır nüfus yoğunluk haritası (Reddit, 2022). 

Yoksulluk, yüksek işsizlik, nüfus baskısı ve miras kalan arazilerin 

parçalanması, özellikle genç erkeklerin Nil Deltası bölgesindeki kırsal bölgeler 

ve küçük şehirlerden Kahire, İskenderiye gibi büyük şehirlere ile diğer 

bölgelere göç etmesine neden olmuştur. Az sayıda kişi ise Sina Yarımadası ve 

Kızıldeniz taraflarına göç etmiştir. Ülkedeki zorunlu iç göç ise 1967 Altı Gün 

Savaşı sırasında Süveyş Kanalı’nın doğu kıyısı ile Sina Yarımadası’nın işgal 

edilmesi ve 1970'de Asvan Barajı'nın inşasının tamamlanmasından 

kaynaklanmıştır. Ülkede yaşanan kuraklıklar,  depremler, sel, heyelanlar ile 

hamsin adı verilen sıcak, şiddetli kum fırtınaları insan yaşamını olumsuz 

etkilemektedir. Tarım arazilerinin şehirleşme ve kum fırtınaları nedeniyle zarar 

görmesi; Asvan Baraj bölgesinde toprak tuzlanmasının 

artması, çölleşme, mercan resifleri, sahiller ve deniz habitatlarını tehdit eden 

petrol kirliliği; tarım ilaçları, açık kanalizasyon ve endüstriyel atıklardan 

kaynaklanan diğer su kirliliği Mısır nüfusunun yaşamını zorlaştıran 

faktörlerdir. 
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Şekil 48. Mısır'daki nüfus yoğunluğunun olduğu bölgeleri gösteren uydu görüntüsü 

(NASA, 2022). 

Nil Nehri, doğu ve batıdaki çöllerin sağladığı yarı izolasyonla 

birleştiğinde, dünyanın en büyük uygarlıklarından birinin kurulmasına ortam 

hazırlamıştır. Mısır medeniyeti M.Ö. 3200’lerde birleşik bir krallık ortaya 

çıkmıştır. Sonraki üç bin yıl boyunca Mısır'da çeşitli hanedanlar hüküm 

sürmüştür. Son yerli hanedan ise Perslere yenik düşmüştür. Daha sonra bu 

coğrafya Yunanlılar, Romalılar ve Bizanslılar tarafından yönetilmiştir. 7. 

yüzyılda Mısır coğrafyasında İslamiyet’i yayan Araplar, altı yıl boyunca hüküm 

sürmüştür. Yerel bir askeri bir güç olan Memlükler, 1250'lerde kontrolü ele 

geçirmişlerdir. Memlükler, Eyyubilerin yıkılması Mısır ve Suriye’de hüküm 

sürmüşlerdir. Yaklaşık üç yüzyıla yakın egemenliğini koruyan Memlükler, 

Osmanlılar ile yaptıkları 1516 yılında Mercidabık, 1517'de Ridaniye 

Savaşları’nı kaybetmişlerdir. Böylece Mısır, Osmanlı padişahlarına bağlı 

valiler (Hıdiv) tarafından yönetilmeye başlanmıştır. 1869 yılında Süveyş 

Kanalı'nın açılması, Mısır'ı dünyanın en stratejik ulaşım bölgelerinden biri 

haline getirmiştir. Dönemin küresel gücü olan Britanya, siyasi, askeri ve 

ekonomik çıkarları için 1882'de Mısır hükümetinin kontrolünü ele geçirmiştir. 

Ancak, Mısır’ın Osmanlı İmparatorluğu'na nominal bağlılığı Birinci Dünya 
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Savaşı’na kadar devam etmiştir. 1922 yılında yönetime gelen Kral Fuad, 

Britanya’dan kısmen bağımsızlığını almıştır. Britanya askerleri 1946 yılına 

kadar Mısır’dan çekilmemiştir. 1946 yılında ise Süveyş Kanalı’nı ellerinde 

bulundurmak şartıyla, ülkenin diğer bölgelerinden çekilmiştir. 1952 yılında 

Mısır’da kendilerine Hür Subaylar adını veren ve liderliğini General Necip ve 

Albay Cemal Abdul Nasır’ın yaptığı askerler darbe ile Kral Faruk yönetimine 

son vermişlerdir. 1953 yılında Mısır’da Cumhuriyet yönetimi ilan edilmiştir. 

1956 yılında yapılan seçimlerde Cemal Abdul Nasır Mısır Devlet Başkanı 

olarak seçilmiştir. 1971 yılında Asvan Barajı'nın tamamlanması ve bunun 

sonucunda ortaya çıkan Nasır Göl’ü, Nil Nehri'nin Mısır'ın tarım ve 

ekolojisindeki eski yerini bir kez daha teyit etmiştir. Asvan Barajı, 1960 ve 

1970 yılları arasında Mısır'ın Asvan kentinde Nil boyunca inşa edilen dünyanın 

en büyük dolgu barajlarından biridir. Baraj inşasının Mısır ekonomisi ve 

kültürü üzerinde önemli bir etkisi olmuştur. Mısır'ın nüfusu arttıkça ve teknoloji 

ilerledikçe, selin tamamen kontrol altına alınması ve böylece tarım arazilerini 

ve ekonomik açıdan önemli pamuk mahsulünü hem korumak hem de 

desteklemek için hem istek hem de yetenek gelişmiştir.  

Mısırlıların ezici çoğunluğuna ev sahipliği yapan Nil vadisi ve deltası 

nüfusu, baskın fiziksel özellikleri yerli Afrika nüfusunun Arap kökenli olanlarla 

karışmasının sonucu olan oldukça homojen bir grup oluşturmaktadır. Kentsel 

alanlarda (özellikle kuzey delta kasabalarında), yabancı güçler (İngiliz ve 

Fransız) ve göçmenler (Farslar, Romalılar, Yunanlılar, Haçlılar, Türkler ve 

Çerkezler) uzun zaman önce arkalarında daha heterojen bir fiziksel tip karışımı 

bırakmışlardır. Sarı-kızıl saçlar, mavi gözler ve açık ten rengi, deltanın kırsal 

kesimlerinde olduğundan daha yaygındır (Britannica, 2022).  

Mısır'ın çölleri, farklı etnik özelliklere sahip göçebe, yarı göçebe ve 

yerleşik ancak daha önce göçebe grupları içerir. Göçebe grupların bir kısmı 

kentsel nüfusun dışında yaşamaktadır. Bu göçebeler çoğunlukla Süveyş 

Kanalı’nın doğusunda bulunan Sina Yarımadası’nda ve Doğu Çölü'nün kuzey 

kesiminde yaşamaktadır. Başlangıçta çadır sakinleri ve göçebe çobanların bir 

kısmı kuzey Sina Yarımadası'nda olduğu gibi yarı göçebe ve hatta tamamen 

yerleşik hale gelmiştir. Sina Yarımadası'ndaki nüfusun çoğunluğu Araplar 

olup, bunların çoğu Al-Arīsh çevresine ve kuzey kıyı bölgesine yerleşmiştir, 

ancak orta plato ve Sina dağlarında önemli sayıda insan göçebe veya yarı 
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göçebe olmaya devam etmektedir. Başka bir yerleşik nüfus yoğunluğu, Süveyş 

Kanalı'nın doğu tarafında, Al-Qanṭarah'da bulunur (Britannica, 2022). 

2010 yılında Tunus’taki Arap Baharından etkilenen Mısırlı muhalifler, 

ülkede gösterilere ve işçi grevlerine öncülük ederek, Cumhurbaşkanı Hüsnü 

Mübarek'in 2011'de görevden alınmasını sağladılar. 2012'nin başlarında yeni 

bir yasama meclisi kuruluncaya kadar Mısır ordusu ulusal liderliği 

üstlenmiştir. Aynı yıl gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerini Muhammed 

Mursi kazanmıştır. 2013 baharında Devlet Başkanı Mursi ve Müslüman 

Kardeşlere karşı yapılan protestoların ardından, Mısır Silahlı Kuvvetleri askeri 

darbe ile Mursi’yi 2013 Temmuz ayında yönetimden indirmiştir. Ocak 2014 

yılının Ocak ayında yapılan referandumla seçmenler yeni bir anayasayı 

onayladılar. Mayıs ayında yapılan seçimle Mısır Savunma Bakanı Abdul Fettah 

El Sisi başkan olarak seçilmiştir. Bu seçimlere katılım %40 olurken Sisi oyların 

%96’sını almıştır (DW, 2022).  

2016 yılının sonlarında, sürekli dolar kıtlığı ve Körfez müttefiklerinden 

gelen yardımların azalması nedeniyle Mısır, IMF'ye başvurmuştur.  Üç yıllık 

vadeli 12 milyar dolarlık kredi programı belirlenmiştir. Mısır, anlaşmayı 

güvence altına almak için para birimini dalgalandırmıştır. Ayrıca yeni vergiler 

koymuş ve enerji sübvansiyonlarını ise kesmiştir. Bu gelişmeler enflasyonu 

2017'nin büyük bölümünde %30'un üzerine çıkarmıştır (IMF, 2022). 

Mısır, Arap dünyasının en fazla nüfusuna sahip ülkesidir. Hızla artan 

nüfus, sınırlı miktardaki ekilebilir arazi ve Nil Nehri’ne olan bağımlılık, 

kaynakları fazla zorlamaya neden olmaktadır. Bu gelişmeler toplumda ve 

devlet yönetiminde çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Devlet, çeşitli projelerin 

yanı sıra enerji alanında iş birliği yapmasına ve doğrudan yabancı yatırım 

çekmek amacıyla çalışmalar yapmasına karşın Mısır'ın hızlı bir şekilde artan 

nüfusunun isteklerini karşılamakta çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. 

 

 

 

 



Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇINAR| 66 

 

Tablo 1: Mısır ekonomisine ait veriler (Dışişleri Bakanlığı, 2022) 

   Yıl GSYÎH 

(Milyar $) 

Büyüme 

Oram (%) 

Kişi Başı 

Gelir ($) 

Enflasyon 

Oram (%) 

İhracat 

(Milyar $) 

İthalat 

(Milyar $) 

2011 242,9 1,8 3.059 10,1 27,9 56,5 

2012 273,3 2,2 3.386 7,1 25,1 59,8 

2013 270,8 3,3 3.091,4 ıı,7 28,8 66,7 

2014 300,9 2,9 3.358,4 10,1 26,8 71,3 

2015 316,8 4,4 3.462,4 11,1 22 74,4 

2016 268,9 4,3 2.872,9 23,3 22,5 58 

2017       256 4,5 2.617,6 21,3 31,9 55,8 

2018 242,8 5,3 2.503 14,4 25,8 63,1 

2019 303,2 5,6 3.003 9,6 24,5 62,8 

2020 361,8 3,6 3.607 54 22,8 51,8 

10/2021 396,3 3,3 3.850 4,5 - - 

 

CIA raporuna göre, Mısır’ın bütçe açığı, %-8,6 oranı ile dünyada 222 

ülke arasında 202. sırada yer almaktadır. Ayrıca Mısır, Dünya’da kamu borcu 

en fazla olan 14. ülkedir. Kişi başına reel GSYİH sıralamasında dünyada 128. 

sırada bulunmaktadır. Fakirlik sınırının altındaki nüfusun oranı %32,5’dır. 

2020 yılı ihracatı 53,52 milyar dolar, ithalatı ise 72,48 milyar dolardır (CIA, 

2022). 

 

Şekil 49. Mısır'ın dış borcu (Mısır Merkez Bankası, 2022). 
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Tablo 1’de görüldüğü üzere Mısır dış ticarette de açık veren bir ülkedir. 

Sisi’nin devlet başkanı olmasından sonra da ülkenin dış borcu önemli miktarda 

artmıştır. Yüksek dış borç miktarı Mısır ekonomisi için önemli bir sorun 

oluşturmaktadır. 2015 yılında 50 milyar dolar olan dış borç 2020 yılında 140 

milyar dolara yaklaşmıştır. Mısır ekonomisinin en fazla gelir getiren sektörleri 

turizm ve Süveyş Kanalı sayesinde ulaşım sektörüdür. 

 

Şekil 50. Mısır'da kişi başına düşen gelir (dolar) (Dünya Bankası, 2022). 

 

 

Şekil 51. Mısır'ın turizm gelirleri (2010-2020)  (Mısır Merkez Bankası, 2022). 
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Şekil 52. Mısır'ın küresel pazardaki payı (Atlas Cid Harvard, 2022). 

Mısır’ın ihracatında Ortadoğu ve Avrupa Birliği ülkeleri önde 

gelmektedir. BAE ve Suudi Arabistan’ın ardından Türkiye en fazla ihracat 

yaptığı 3. ülkedir. Mısır’ın en önemli ihraç ürünleri doğalgaz ile pamuktur. 

Mısır’ın en fazla ithalat yaptığı ülke Çin Halk Cumhuriyeti’dir. Türkiye en fazla 

ithalat yapılan 5’inci ülkedir. Mısır, sanayi ürünlerinin yanı sıra temel tarım 

ürünlerini de ithal etmektedir. Dünyanın en fazla buğday ithal eden 

ülkelerinden biridir. 2020 yılında Türkiye’nin Mısır’a ihracatı 2,95 milyar 

dolar, ithalatı ise 1,67 milyar dolardır. Türkiye, Mısır ile olan ticaretinde, 

ihracat fazlası vermektedir (TSO, 2022). 

 

Şekil 53. Mısır’ın ihracat yaptığı ülkeler (Atlas Cid Harvard, 2022). 
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Asya-Avrupa ticaretinin büyümesiyle birlikte Süveyş Kanalı 2000'li 

yıllarda geçiş sayısında ve tonajda bir artış yaşanmıştır. Bu artışa kanalın 

Akdeniz girişinde bulunan Port Said ve Kızıldeniz'deki Suudi Arabistan’ın 

Cidde aktarma limanları olarak eşlik etmiştir. Bu trafik 2010'ların başında 

birkaç yıl fazla değişim göstermemiştir. Bölgedeki limanlar çoğunlukla iç bölge 

limanlarıdır (Tablo 2) ve bazıları Süveyş Kanalı çevresinde oluşturulan aktarma 

faaliyetinden pay almak için yarışmaktadır (Şekil 56). Örneğin, Sokhna limanı, 

Port Said'i tamamlayan önemli bir aktarma merkezi olma beklentisiyle Süveyş 

Kanalı'nın güney ucunda 2003 yılında açılmıştır. Bununla birlikte, liman 

önemli aktarma trafiğini çekmede henüz hedeflenen rakamlara ulaşamamıştır 

(Rodrigue , 2020). Basra Körfezi ve Asya için önemli bir uluslararası geçit 

limanı olan Ain Sokhna Limanı, Süveyş Körfezi'nin batı kıyısında, Süveyş 

şehrinin 43 km güneyinde yer almaktadır. Liman 22,3 km2'lik bir alana ve 18 

m derinliğe sahiptir. Çevredeki bol arazi nedeniyle, liman hızla uluslararası ve 

yerel pazarlara hizmet veren önemli bir sanayi merkezi haline gelmektedir 

(Lethagencies, 2022). 
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Tablo 2. Mısır limanları ve yönetimleri (Jica, 2022). 

LİMAN YÖNETİM LOKASYON 

İskenderiye AIexandria Port Authority 

Alexandria Port Authority 

Akdeniz 

El-Dekheila İskenderiye'nin 7 km batısında 

Damietta Damietta Port Authority 
Nil Nehri'nin doğu kolunun halici, 

İskenderiye'nin 250 km doğusunda 

Port Said Port Said Port Authority 
Süveyş Kanalı'nın kuzey ucu, 

Damietta'nın 70 km doğusunda 

Süveyş 

 

 

 

Red Sea Ports Authority 

Süveyş Kanalı'nın güney ucu, Port 

Said'den yaklaşık 170 km 

Adabiya Süveyş'in 10 km güneybatısında 

Şafaga Kızıldeniz'in batı kıyısı 

Hurghada Kızıldeniz'in batı kıyısı 

Nuweiba Akabe Körfezi'nin batı kıyısı 

Ras Sudr Süveyş Körfezi'nin doğu kıyısı 

Şarm El-Şeyh Sina Yarımadası'nın ucu 

Sidi Kerir  

Arab Petroleum Pipelines 

Company (SUMED) 

İskenderiye'nin 27 km güneybatısında 

Ain Sukhna 
Süveyş Körfezi'nin batı kıyısı, 

Süveyş'in 54 km güneyinde 

Abu Zenima Sinai Manganese Co. Süveyş Körfezi'nin doğu kıyısı 

Geisum Terminal 
 

The Egyptian General 

Petroleum Corporation 

Hurgada'nın 55 km kuzeyinde 

Ras Gharib Süveyş Körfezi'nin batı kıyısı 

Ras Shukheir Süveyş Körfezi'nin batı kıyısı 

Wadi Feiran Süveyş Körfezi'nin doğu kıyısı 

Hamravvein Red Sea Phosphate Co. Kızıldeniz'in batı kıyısı 

Kosseir The Kosseir Phosphate Co. Kızıldeniz'in batı kıyısı 

Mersa El-Hamra 
Western Desert Petroleum 

Company (WEPCO) 
Akdeniz 

Mersa Matruh Naval İskenderiye'nin 290 km batısında 

Ras Budran 
Suez OİI Co. (SUCO) 

Süveyş Körfezi'nin doğu kıyısı 

Zeit Bay Hurgada'nın 60 km kuzeyinde 

 

Her yıl tahmini 19.000 geminin geçtiği Süveyş Kanalı'ndan küresel 

ticaretin %10-12'si geçmektedir. Günlük olarak ölçüldüğünde, SCA'ya göre 

ortalama 51.5, yaklaşık 3 milyar dolar değerinde emtia hareket etmektedir. 

Uzmanlar, mevcut gecikmenin saatte 400 milyon dolara mal olduğunu 
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belirtmektedirler. Ever Given kazası küresel tedarik zincirinin zaten gergin 

olduğu bir zamanda, Avrupa ve ötesindeki varış limanlarında tıkanıklık 

korkularını artırmıştır. Süveyş Kanalı küresel denizciliğin en hayati okyanus 

ötesi deniz koridorlarından birisidir. Avrupa, Asya ve Afrika arasında çok 

önemli bir geçittir. Akdeniz'i, Port Said Limanı aracılığıyla Hint Okyanusu'na 

ve aynı zamanda dünyanın en büyük üretim merkezlerine ve tüketici 

pazarlarına bağlamaktadır. Kanal, sadece Asya ve Avrupa arasında bir ticaret 

koridoru değil, aynı zamanda Alt Kıta ve Doğu Afrika'daki ticaret merkezleri 

için büyümenin olası bir yoludur (Schwerdtfeger, 2022). Bu nedenle Süveyş 

Kanalı'nın sunduğu bağlantı, öncelikle Akdeniz ile Kızıldeniz arasındaki 

bağlantıyla ilgilidir ve deniz nakliye hizmetlerini desteklemektedir. Diğer 

bağlantılar Akdeniz’de aktarma limanlarında (çoğunlukla Port Said), 

Kızıldeniz’de Süveyş ve Cidde limanları üzerinden sağlanan aktarma 

hizmetidir (Şekil 54).  

 

Şekil 54. Süveyş Kanalı çevresindeki ana limanlarda elleçlenen konteyner trafiği 

(1995-2019), (Notteboom, Pallis, & Rodrigue, 2022). 
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Şekil 55. Ortadoğu’daki liman tesislerinin konumları (Lloyd’s List, 2022). 

 

 

Şekil 56: Süveyş Kanalı çevresindeki liman tesislerinin konumları (Lloyd’s List, 

2022). 
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Akdeniz kıyısındaki en önemli liman Port Said limanıdır. Port Said, 

Mısır'ın kuzeydoğusunda, Süveyş Kanalı'nın kuzeyinde, Akdeniz kıyısı 

boyunca yaklaşık 30 km uzanan bir şehirdir. Yaklaşık 750 bin civarında nüfusa 

sahiptir. Mısır'ın beşinci büyük şehridir (Portsaid, 2022). Büyük ölçüde ıslah 

edilmiş arazi üzerinde yer alan şehir, 1859'da Akdeniz'i Manzala Gölü'nden 

ayıran alçak kumlu bir şerit üzerinde kurulmuştur. Şehir, 1859 yılında Süveyş 

Kanalı'nın inşası sırasında kurulmuştur. Limandan taranan çamur, kum ve tuzlu 

su etkisine karşı koyabilen devasa yapay taşlar şeride eklenmiştir. Şehrin inşaatı 

dalgakıranlar ve kanal tamamlanmadan bir yıl önce 1868'de tamamlanmıştır. 

Şehrin yerini seçen Hıdiv Muhammed Said'in (1854-1863 hükümdarlığı) adı bu 

şehre verilmiştir. Başlangıçta ızgara desenli bir Avrupa mahallesinden ve yerel 

bir Mısır bölgesinden oluşan kasaba, kozmopolit karakterini erkenden 

oluşturmuştur. Limanda iki koruyucu mendirek veya dalgakıran kıyı 

akıntılarının kanalı doldurmasını önleyecek şekilde dikkatlice tasarlanmıştır. 

1903 ve 1909 yılları arasında inşa edilen birkaç büyük kuru rıhtımın işçilerini 

barındırmak için, şimdiki adıyla yeni bir Port Fuad, Süveyş Kanalı’nın doğu 

kıyısında, şehrin tam karşısında inşa edilmiştir (Britannica, 2022). 

Port Said, kuruluşundan bu yana küresel bir şehir olarak hareket etmiştir. 

Şehir özellikle 19. Yüzyılın ve 20. Yüzyılın ilk yarısında çeşitli dinlere ve 

milletlere mensup insanların yaşadığı bir dönemde önemli gelişme göstermiştir. 

Şehirde yaşayanların çoğu Akdeniz ülkelerindendi ve hoşgörü içinde bir arada 

yaşadılar ve kozmopolit bir topluluk oluşturdular. Port Said, Mısır şehirleri 

arasında en gelişmiş şehirlerden birisidir. Şehrin ekonomik temeli balıkçılık ve 

kimyasallar, işlenmiş gıda ve sigara gibi endüstrilerdir. Port Said, pamuk ve 

pirinç gibi Mısır ürünlerinin ihracatı için de önemli bir liman ve ayrıca Süveyş 

Kanalı'ndan geçen gemiler için bir akaryakıt istasyonudur. Gümrüksüz bir 

liman olmasının yanı sıra özellikle yaz aylarında bir turizm beldesi olma 

özelliğini de taşımaktadır. Mükemmel coğrafi konumu nedeniyle, Port Said, 

ithalat ve ihracat işleriyle birlikte lojistik hizmeti çekmek için tasarlanmıştır 

(Collectif, 2006). 
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Şekil 57. Süveyş Kanalı üzerinde bulunan şehirler (Google Earth, 2022). 

Süveyş Kanalı üzerinde yer alan önemli yerleşim yerlerinden birisi de 

İsmailiye şehridir. İsmailiye, 1863 yılında Süveyş Kanalı'nın inşası sırasında 

şehre adını veren Hıdiv İsmail tarafından kurulmuştur. Aşağı Mısır bölgesinde 

Timsah gölünün kuzeyinde bulunan tepelerin üzerine kurulmuştur. Günümüzde 

deniz ticareti yönünden büyük önem taşıyan kentin kurulduğu yer, Süveyş 

Kanalı açılmadan önce de eski Mısırlıların ticaret yaptığı Kızıldeniz ile 
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Akdeniz arasındaki kara ticaretinin yapıldığı yol üzerinde bulunmaktaydı. 

Şehir, doğu tarafından ülkeye gelebilecek saldırılara karşı savunma hattını 

oluşturmasından dolayı büyük önem taşımaktaydı. Süveyş Kanalı’nın inşası 

sırasında yabancı mühendis ve idarecilerin konaklamaları için Karyetüttimsah, 

işçilerin konaklamalı için ise Karyetülarab adlarında köyler kurulmuştur. Daha 

sonra bu köylerin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Nil nehrinden 

Timsah Gölü’ne akan 151 kilometre uzunluğunda bir kanal yapılmıştır (Seyyid, 

2022).  

 

Şekil 58. Süveyş Kanalı rotası üzerinde bulunan İsmailiye şehri ve Timsah Gölü'nün 

uydu görüntüsü (Google Earth, 2022). 

Şehir, geniş caddeleri, ağaçlıklı meydanları, parkları ve bahçeleri ile 

çağdaş 19. yüzyıl tarzında düzenlenmiş, ızgaralı bir sokak planına sahiptir. 

İsmailiye, modern Mısır tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Ocak 1952'de 

burada çıkan bir ayaklanmanın İngilizlerin tarafından bastırılması, o yıl Kral I. 

Faruk'un devrilmesine ve ardından gelen Mısır Devrimi'ne yol açan kilit bir 

olay olmuştur. Kanalın trafiğe açık olduğu dönemde (1869–1956; 1957–67), 

İsmailiye zenginleşti. Süveyş Kanalı Şirketi'nin işletme merkezi ve kanal 

trafiğini düzenleyen Merkezi Hareket Dairesi bu şehirdeydi. 1967 Haziran (Altı 

Gün) Savaşı'nı takiben kanal sekiz yıl boyunca kapatıldığında, şehrin ekonomik 

temeli baltalandı ve nüfusun çoğu Mısır'ın başka yerlerine göç etti (Britannica, 

2022). Şehir, İngiliz ve Fransız dönemlerinden kalma çok sayıda binaya ev 

sahipliği yapmaktadır. Bu binaların çoğu şu anda Süveyş Kanal çalışanları ve 
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yetkilileri tarafından kullanılmaktadır. Şehir 1967 ve 1973 Arap-İsrail savaşları 

sırasında çok büyük tahribata uğramıştır. 

İsmailiye şehri pek uzun olmayan tarihi geçmişinde eşine az rastlanır 

nüfus değişikliklerine uğrayan bir yerleşim merkezidir. Bilinen ilk nüfus 1870 

yılında üçte biri yabancılardan oluşan 3000 kişiydi ve Süveyş Kanalı boyundaki 

diğer şehirler gibi burası da biri yabancılara, diğeri Araplara ait olmak üzere iki 

kesime ayrılmıştı; bu ayırım 20. yüzyılın başlarına kadar devam etmiştir. 

Kahire-Filistin karayolu ile Zekāzîk-Süveyş demiryolu üzerinde yer alan 

İsmailliye’de tarım ve sanayi gelişmiştir. İsmailiye Kanalı’nın içinden geçtiği 

Tumilat ovasında yapılan tarım faaliyetleri yazın, kışın ve Nil mevsimi boyunca 

devam etmektedir. Bütün yıl ılım havası bölgede turizmin canlı olmasına neden 

olmuştur. Süveyş Kanalı kazılırken bulunan eski eserlerin toplandığı müze 

şehirde ziyaret edilen en önemli yerlerden biridir. Şehirde ağaçlarla kaplı geniş 

bahçeler ve güzel manzaralar dikkat çekmektedir  (Seyyid, 2022). . 

 

Şekil 59. İsmailiye Şehri ve Timsah Gölü (Egyptian Streets, 2022). 
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Süveyş, Mısır'ın kuzey doğusunda, Süveyş Körfezi'nin kuzey kıyısında 

bulunan bir liman şehridir. Şehir, Süveyş Kanalı’na adını vermiştir. Şehir aynı 

zamanda Süveyş Kanalı’na güneyden girişin sağlandığı yerdir. Şehrin 2021 yılı 

itibariyle nüfusu yaklaşık 770 bindir. Şehir, Süveyş Körfezi aracılığıyla 

Kızıldeniz’e, Süveyş Kanalı ile de Akdeniz’e bağlanmaktadır. Şehir ayrıca 

demiryolu hatları ve otoyollar ile başkent Kahire, Port Said ve İsmailiye’ye 

ulaşmaktadır.  

Süveyş limanı, genel kargo taşıyan gemilere, petrol tankerlerine ve hem 

ticari hem de özel yolcu gemilerine hizmet vermektedir. Liman ayrıca 

geçmişten günümüze kutsal topraklar Mekke ve Medine’ye seyahat eden 

Müslüman hacılar için önemli bir geçiş noktasıdır. Süveyş Körfezi'nde ve liman 

çevresindeki çeşitli rıhtımlarda birçok büyük gemi görülebilir. Geniş bir petrol 

rafinerisi kompleksi, Süveyş Limanı'nın güney kıyı sınırını oluşturur. Şekil 

60’ta görüldüğü üzere muhtemelen petrol rafinerisinden çıkan duman bulutu 

güneye Süveyş Körfezi'ne doğru uzanmaktadır. Körfez'deki yeşilimsi mavi 

bölgeler, büyük olasılıkla gemilerin geçişiyle karıştırılan tortulardır. Kıyı şeridi 

boyunca benzer şekilde renkli bu bölgeler, berrak, sığ sulardan görülebilen dip 

çökelleridir (NASA, 2022). Süveyş'te petrokimya tesislerindeki petrolü 

Kahire'ye taşıyan boru hatları bulunmaktadır. 

1967 Haziran (Altı Gün) Savaşı'ndan sonra kanalın kapatılması ve 

1973'teki Yom Kippur Savaşı’nda İsrail'in saldırısı şehrin ekonomisine ağır bir 

darbe vurmuştur. 1975'te Süveyş Kanalı’nın yeniden açılması ve mültecilerin 

yeniden yerleşimi ile şehir tekrar refaha kavuşmuştur. Mısır hükümeti 1975 

yılında Süveyş’i vergiden muaf bir sanayi bölgesi haline getirmiştir (Etheredge 

, 2022). Şehirde,  Adabiya, Ain Sokhna ve Port Tevfik olmak üzere üç liman 

ve geniş liman tesisleri bulunmaktadır. Şehir sınırlarının küçük bir kısmı Asya 

kıtasında yer alırken büyük kısmı ise Afrika'da bulunmaktadır. 
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Şekil 60. Süveyş Kanalı’nın güney girişi ve Süveyş şehrinin uydu görüntüsü (NASA, 

2022). 

Süveyş Kanalı Afrika kıtası ile Asya kıtasını birbirinden ayırmaktadır. 

Kızıldeniz ile Akdeniz’i kavuşturan kanal her iki kıyıda yaşayan insanları 

ayırmaktadır. Bu nedenle kanalın her iki yakası ile ulaşımı sağlamak amacıyla 

köprü yapılmıştır. Mısır-Japon Dostluk Köprüsü, Al Salam Barış Köprüsü veya 

Mübarek Barış Köprüsü olarak da bilinen Süveyş Kanalı Köprüsü, adı Mısır'da 

"köprü" anlamına gelen El-Qantara'da bulunmaktadır. Süveyş Kanalı Köprüsü, 

Japon hükümetinin yardımıyla inşa edilmiştir. İnşaat maliyetinin %60'ını 

oluşturan Japon hibesi, o zamanki Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in Sina 

Yarımadası'nı geliştirmeye yönelik daha büyük bir projenin parçası olarak Mart 

1995'te Japonya'ya yaptığı ziyaret sırasında kabul edilmiştir. Mısır kalan %40'ı 

karşılamıştır. Köprü Ekim 2001'de açılmıştır. Köprünün altındaki açıklık 70 

metredir. Köprünün uzunluğu 730 metre, direklerle birlikte yüksekliği 154 

metredir (Structurae, 2022).  

Süveyş Kanalı Köprüsü, Süveyş Kanalı altındaki Ahmed Hamdi Tüneli, 

El Ferdan Demiryolu Köprüsü ve Süveyş Kanalı havai enerji hattı gibi diğer 
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projeler de dahil olmak üzere Süveyş Kanalı'nı çevreleyen alanları geliştirmek 

için büyük bir girişimin parçasıdır. 

 

Şekil 61. Süveyş Kanal köprüsünün uydu görüntüsü  (Google Earth, 2022). 

Ahmed Hamdi Tüneli, Şallufa'da Süveyş Kanalı'nın altından geçen 1640 

metre uzunluğunda araçların kullandığı bir tüneldir. Tünelin adı, 1973 Yom 

Kippur Savaşı sırasında askerleriyle Süveyş Kanalı'nı geçerken öldürülen 

Mısırlı bir mühendis ve general olan Ahmed Hamdi'den gelmektedir. Tünelde, 

her biri bir yönde olmak üzere iki şerit trafik vardır ve Sina Yarımadası ile 

Süveyş arasında ulaşımı sağlamaktadır (Cory , 2010). Tünel, 1981'de inşa 

edilmiştir. 1992'de tünelde sızıntı olması nedeniyle Japon hükümeti, tamiratı 

amaçlayan bir projeye destek vermiştir. 1,63 km uzunluğunda ve 11,6 m dış 

çapa sahip olan tünel zemin seviyesinden maksimum 51 m derinliğe 

ulaşmaktadır (Nippon Civic, 2022). 
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Şekil 62. Süveyş Kanalı dikey kesiti (Nippon Civic, 2022). 

El Ferdan Demiryolu Köprüsü, İsmailiye yakınlarındaki Süveyş 

Kanalı'nın batı nakliye şeridini kapsayan bir döner köprüdür. 340 m açıklığı ile 

dünyanın en uzun döner köprüsüdür. 2015 yılında tamamlanan Süveyş 

Kanalı'nın genişletilmesi ve mevcut köprünün hemen doğusuna paralel bir 

nakliye şeridi eklenerek demiryolunun Sina'ya bağlanması nedeniyle köprü 

artık işlevsel değildir. 2021 itibariyle, yeni doğu nakliye şeridini kapsayan 

ikinci bir döner köprü yapım aşamasındadır. 2017 yılında mevcut köprüyü 

yerinde tutmak ve doğuya birkaç yüz metre uzaklıkta, doğu nakliye şeridi 

boyunca yeni bir çift raylı demiryolu köprüsü inşa etmek için nihai karar 

verilmiştir. Batı nakliye yolu üzerindeki mevcut köprü, tek raylı bir 

demiryolundan çift raylı bir demiryoluna dönüştürülecektir (Elbalad, 2022). 

Süveyş Kanalı havai enerji hattı geçişi, 1998 yılında Süveyş Kanalı 

boyunca inşa edilmiş büyük bir elektrik enerjisi hattıdır. Bu hat Türk Firması 

STFA Enerkom ile Alman Siemens arasındaki bir konsorsiyum tarafından inşa 

edilmiştir (skyscraperpage, 2022). Süveyş Kanalı, Mısır topraklarını ikiye 

bölmektedir. Kanalın iki kıyısı arasında ulaşım kanal üzerinden köprü ile 

kanalın altından ise tünel ile sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra 193 km 

uzunluğundaki kanalın farklı bölgelerinde de araç ve insan taşıyan feribotlarla 

da iki kıyı arasında ulaşım sağlanmaktadır (Şekil 63).  
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Şekil 63. Süveyş Kanalı’nda iki kıyı arasında ulaşımı sağlayan arabalı vapurlar 

(Google Earth, 2022). 

 

Tablo 3. Süveyş Kanalı’ndan yıllara göre gemi ve yük miktarı (1975 - 2019) (Suez 

Canal Authority, 2019). 

YIL 
GEMİLER Net Ton ( 1000 ) 

Toplam Günlük Ortalama Toplam Günlük Ortalama 

1975 5,579 26.6 50,441 240.0 

1976 16,806 45.9 187,757 513.0 

1977 19,703 54.0 220,477 604.0 

1978 21,266 58.3 248,260 680.2 

1979 20,363 55.8 266,171 729.2 

1980 20,795 56.8 281,305 768.6 

1981 21,577 59.1 342,356 938.0 

1982 22,545 61.8 363,538 996.0 

1983 22,224 60.9 378,226 1,036.2 

1984 21,361 58.4 371,039 1,013.8 

1985 19,791 54.2 352,579 966.0 

1986 18,403 50.4 366,076 1,002.9 

1987 17,541 48.1 347,038 950.8 

1988 18,190 49.7 356,913 975.2 

1989 17,628 48.3 373,429 1,023.1 

1990 17,664 48.4 410,322 1,124.2 

1991 18.326 50,2 426.449 1.168,4 
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1992 16.629 45,4 369.779 1.010,3 

1993 17.318 47,4 396.550 1.086,4 

1994 16.370 44,8 364.487 998,6 

1995 15.051 41,2 360.372 987,3 

1996 14.731 40,2 354.974 969,9 

1997 14.430 39,5 368.720 1.010,2 

1998 13.472 36,9 386.069 1.057,7 

1999 13.490 37,0 384.994 1.054,8 

2000 14.142 38,6 439.041 1.199,6 

2001 13.986 38,3 456.113 1.249,6 

2002 13.447 36,8 444.786 1.218,6 

2003 15.667 42,9 549.381 1.505,2 

2004 16.850 46,0 621.253 1.697,4 

2005 18.224 49,9 671.951 1.841,0 

2006 18.664 51,1 742.708 2.034,8 

2007 20.384 55,8 848.162 2.323,7 

2008 21.415 58,5 910.059 2.486,5 

2009 17.228 47,2 734.453 2.012,2 

2010 17,993 49.3 846,389 2,318.9 

2011 17,799 48.8 928,880 2,544.9 

2012 17,224 47.2 928,472 2,543.8 

2013 16,596 45.5 915,468 2,508.1 

2014 17,148 47.0 962,747 2,637.7 

2015 17,483 47.9 998,652 2,736.0 

2016 16,833 46.0 974,185 2,661.7 

2017 17,550 48.1 1,041,576 2,853.6 

2018 18,174 49.8 1,139,630 3,122.3 

2019 18,880 51.7 1,207,087 3,307.1 

 

Tablo 3’te Süveyş Kanalı’ndan geçiş yapan gemilerin sayısı ile taşınan 

yük miktarı görülmektedir.1982'den 2002'ye kadar, elleçlenen tonaj istikrarlı 

bir şekilde artarken, transit geçişlerin sayısı net şekilde düşüş göstermiştir. Bu, 

daha az geminin kabaca aynı miktarda kargo taşıması nedeniyle, özellikle 

konteyner taşımacılığında ölçek ekonomilerinin uygulanmasını 

yansıtmaktadır. 2002'den sonra, küresel ticaret, özellikle Asya ve Avrupa 

arasında patlama yaşarken, transitlerin geçişlerin sayısı da artmıştır.  Bu veriler 

ölçek ekonomilerinin de gerçekleştiğini göstermektedir. 2008'deki küresel 
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ekonomik yavaşlamanın Süveyş Kanalı tarafından idare edilen trafik üzerinde 

önemli bir etkisi olmuştur. Deniz trafiği ve tonaj 2008 ile 2009 arasında 

yaklaşık %25 azalmıştır. 2011 yılında taşınan kargo miktarı ile kriz öncesi 

seviyelere geri dönülmüştür.  

 

Şekil 64. Süveyş Kanalı’ndan gemi sayısı ve yük miktarı (1975-2019)  (Suez Canal 

Authority, 2019). 

Mısır devlet başkanı El Sisi, Mısır’ı ekonomik olarak içinde bulunduğu 

kötü durumdan kurtarmak amacıyla Süveyş Kanalı’nın genişletilmesi ve yeni 

bir paralel kanal yapımı için çalışmalar başlatmıştır. Mısır makamları ve 

Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) 2008-2010 küresel ekonomik krizine ve küresel 

ekonomide müteakip birkaç yıllık durgunluğa rağmen, mevcut Süveyş 

Kanalı’na paralel bir kanal oluşturmak amacıyla kendi halkından 5 milyar 

dolardan fazla para toplamıştır. Mevcut Kanal ve yan geçitlerinden maksimum 

faydayı sağlamak ve su yolunun mümkün olan en uzun kısımlarını iki katına 

çıkarmak için mevcut kanala paralel yeni bir kanal oluşturmak, iki yönde trafiği 

kolaylaştırmak ve transit gemiler için bekleme süresini en aza indirmek en 

önemli hedefti. “Yeni" Süveyş Kanalı projesi 2014 yılında başlatıldı ve Mısır 

Cumhurbaşkanı General el-Sisi tarafından belirlenen sıkı bir program ve 

kanalın kazılmasında kullanılan 45 tarak gemisi sayesinde paralel kanal 

Ağustos 2015'te hazır hale getirilmiştir.  
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Transit süreleri ve bekleme süreleri büyük ölçüde azaltıldı. Güneye giden 

konvoyun transit süreleri 18 saatten 11 saate, gemilerin bekleme süreleri ise 

mevcut 8-11 saatten 3 saate düşürüldü (Suez Canal Authority, 2022). 

 

Şekil 65. Süveyş Kanalı'nın kazılmasında kullanılan tarak gemilerinden birisi olan 

Mashhour (Soliman, 2021). 

Şekil 65’te Süveyş Kanalı’nın kazılmasında kullanılan en büyük tarak 

gemisi olan Mashhour görülmektedir. IHC Holland tarafından imal edilen bu 

gemi dünyadaki türünün en büyük ve en güçlü kesici emiş tarağı olduğu 

söylenmektedir. Tarak gemisi, Süveyş Kanalı'nın genişlemesi ve 

derinleşmesinde çakıl, sıkıştırılmış kum, yapışkan kil ve kayalarla çok 

aşındırıcı kumları taramak için tasarlanmıştır (Trid, 2022). Gemi, 14 Ekim 

1965'ten 31 Aralık 1983'e kadar Süveyş Kanalı İdaresi Başkanlığı görevini 

yapan Ahmed Mashhour’un adını taşımaktadır. Mashhour, Süveyş Kanalı 

tarihinin çok kritik dönemlerine tanık olduğu için Süveyş Kanalı'nın en önemli 

başkanlarından biridir. Bu olaylar içerisinde 1967 Altı Gün Savaşı ile 1973 

Yom Kippur Savaşı yer almaktadır. Süveyş Kanalı’nın genişletilmesiyle 

birlikte devasa boyutlardaki ticaret gemileri kanaldan geçmeye başladılar.  
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Şekil 66. Yeni kanalın açılmasından önce ve sonrasındaki toplam yük miktarındaki 

değişim (Suez Canal Authority, 2022). 

 

Şekil 67. Yeni kanalın açılmasından önce ve sonrasındaki toplam kargo miktarındaki 

değişim (Suez Canal Authority, 2022). 
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Şekil 68. Yeni kanalın açılmasından önce ve sonrasında geçiş yapan gemi sayısındaki 

değişim (Suez Canal Authority, 2022). 

 

 

Şekil 69. Yeni kanalın açılmasından önce ve sonrasındaki yönlere (kuzey-güney) göre 

toplam kargo miktarındaki değişim (Suez Canal Authority, 2022). 
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Şekil 70. 2020 Yılında Süveyş Kanalı’ndan geçen gemi tiplerine göre dağılış grafiği 

(Suez Canal Authority, 2022). 

 

 

Şekil 71. 2020 Yılında Süveyş Kanalı’ndan geçen gemi tiplerine göre taşınan yükün 

dağılış grafiği (Suez Canal Authority, 2022). 
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Şekil 72. Süveyş Kanalı'nda taşınan kargo türüne göre yıllık (2019) yük miktarı (ton) 

(Suez Canal Authority, 2022). 
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Süveyş Körfezi, firavunlar zamanına kadar giden doğal sızıntı 

raporlarıyla dünyanın bilinen en eski hidrokarbon bölgelerden biridir. Modern 

çağda, petrol ilk olarak 1868'de bir Fransız madencilik şirketi tarafından kükürt 

madeni aramak amacıyla yapılan bir kazı sırasında keşfedilmiştir. İlk “gerçek” 

arama kuyusu (Gemsa D-1) Mısır Hükümeti tarafından 1886'da açılmıştır. 

Ticari petrol, daha sonra 1908'de Anglo Egypt Oil Company ve Egypt Oil Trust 

tarafından Gemsa Field'ın kurulmasıyla geliştirilmiştir. 2015 yılı sonu itibariyle 

Süveyş Körfezi’nde 1545'ten fazla arama kuyusu (derin ve sığ kuyular dahil) 

açılmıştır (Wescott, Atta, & Dolson, 2016). 

Mısır Genel Petrol Şirketi (EGPC) tarafından 1996 yılında yayınlanan 

Süveyş Körfezi petrol sahalarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerinde, 

havzanın arama tarihi altı aşamaya bölünmüştür. İlk aşama 1868'den 1921'e 

kadar uzanıyor ve Gebel Zeit ve Gemsa çevresinde bilinen sızıntıların olduğu 

bölgelere odaklanıyordu. Bu süre zarfında üç alan keşfedildi. İkinci aşama 

1922-1953'e kadar uzandı ve yerçekimi, manyetik ve sismik araştırma 

yöntemlerinin tanıtımına tanık oldu. Ayrıca bu süre zarfında ilk olarak döner 

sondaj kullanılmış ve beş saha keşfedilmiştir. 1954-1963 yılları arasında ilk 

deniz sismik araştırmaları yapıldı ve sekiz saha daha devreye alındı. EGPC, 

1956 yılında Mısır'daki petrol operasyonlarını denetlemek için kuruldu. 1964-

1972 arasındaki dördüncü aşama, birkaç uluslararası petrol şirketinin EGPC ile 

“katılım” anlaşmalarına girdiği zamandı. El Morgan kaynağını da içeren bu 

süre zarfındaki keşifler, rezerv tabanını üç milyar varilden fazla artırdı. Beşinci 

aşama, 1973-1985 arası, 110'u petrol bulmak üzere açılan 365 kuyu ile çok aktif 

bir arama dönemiydi. Süveyş Körfezi keşiflerinin ikinci yüzyılı 1987'de başladı 

ve o zamandan beri Süveyş Körfezi büyük bir petrol arama merkezi olmaya 

devam etti. Modern keşif teknikleri, yarığın sırlarını çözmeye devam etti ve 

keşfedilen rezervlere eklendi. Bugün havza, birçok alanın düşüşte olması ve 

gelişmiş iyileştirme teknikleriyle desteklenmesiyle olgunlaşma aşamasındadır 

(Dolson, Shann,..vd. 2001). 

Mısır Petrol ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 15 Şubat 2022 tarihinde, 

Süveyş Körfezi’nde yaklaşık 100 milyon varil rezerve sahip bir keşif 

yapıldığını duyurmuştur. Bakanlık, keşfin son 20 yılda Süveyş Körfezi'ndeki 

en büyüklerden biri olarak kabul edildiğini belirtmiştir. Bu keşif, Süveyş 
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Körfezi'ndeki petrol imtiyazlarında BP'nin varlıklarının yüzde 100'ünü satın 

aldıktan sonra Mısır'daki petrol sektöründe aktif bir oyuncu haline geldiğinden 

beri Dragon Oil tarafından yapılan ilk keşiftir (WAM, 2022). 

 

Şekil 73. Mısır'ın Süveyş Körfezi'ndeki petrol sahalarının haritası (Radwan, 2014). 
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3. SÜVEYŞ KANALI’NIN TARİHİ 

Bir ülkenin sahip olduğu coğrafî konum, büyüklük, arazi yapısının 

özellikleri, iklimi, yeraltı ve yerüstü kaynakları o ülkeyi küresel politikada 

oynadığı rolün önemini artırmaktadır. Bu coğrafyalar tarih boyunca birçok 

devlet, hükümdar veyahut komutanın ilgisini çekmiştir. Mısır, üzerinde 

dünyanın en önemli medeniyetlerinden birinin kurulduğu önemli 

coğrafyalardan biridir. Mısır coğrafyasını bir insan vücuduna benzetirsek Nil 

Nehri ve Süveyş Kanalı bu vücudun atardamarlarıdır. Bu iki coğrafi unsur adeta 

Mısır ülkesine hayat vermektedir. 

Süveyş Kanalı, Kızıldeniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayan buna karşın 

Asya ve Afrika kıtalarını birbirinden ayıran stratejik bir su yoludur. Bölge sahip 

olduğu jeopolitik özellikler açısından kanal öncesi ve kanal sonrası tarihi 

süreçte devletlerarası ekonomik, siyasi ve askeri ilişkilerde önemli bir yer işgal 

etmiştir. Roma İmparatorluğu’ndan Britanya’ya kadar birçok devlet bölgenin 

jeopolitik, askeri, ekonomik özelliklerinden yararlanmak amacıyla bu 

coğrafyaya hâkim olmak istemiştir. Bu amaçla hareket eden devletler bu 

coğrafyada karşı karşıya gelmişlerdir. Süveyş Kanalı açılmadan önce Süveyş 

Berzağı, Asya kıtası ile Afrika kıtasını birbirine bağlamakta buna karşın 

Kızıldeniz ile Akdeniz’i, birbirinden ayırmaktaydı. Bu bölge dönemin hegamon 

güçlerinin kolay bir şekilde aştığı bir coğrafya olduğu için Mısır’ı işgallerini 

kolaylaştırmaktaydı. Hz. Ömer döneminde Araplar, Yavuz Sultan Selim 

Döneminde Osmanlılar Kuzey Afrika’ya bu kıstağı adeta bir köprü gibi 

kullanarak geçmişlerdir.  

Denizler üzerinde gemilerin daha hızlı hareket etmesini sağlamak 

amacıyla teknolojik birçok yenilik yapılmıştır. Gemi teknolojisindeki 

gelişmeler gemilerin kapasitesi ve hızları üzerinde olumlu sonuçlar 

doğurmuştur. Sular üzerinde ulaşımı kolaylaştırmak ve ticaret yollarını 

kısaltmak için kanallar inşa etme düşüncesi medeniyetin gelişimine önemli 

katkılar sağlamıştır. İnşaat alanında teknolojinin gelişmesiyle birlikte kıstak 

bölgelerinde, denizler ve okyanusları birbirine bağlayan boğazların işlevini 

görecek kanalların inşa edilebileceği düşüncesi birçok yerde 

gerçekleştirilmiştir. Akdeniz ile Kızıldeniz’i birbirine bağlayarak dünyanın 

birçok noktasına ulaşımı kolaylaştıran Süveyş Kanalı bu noktalardan birisidir. 
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Süveyş Kanalı, farklı coğrafyaları birbirine bağlayan insan yapımı bir su 

yoludur.  Kanal, Avrupa ve Asya arasındaki en kısa deniz yolu olması itibariyle 

stratejik öneme sahiptir. İnşasından önce, Avrupa’dan Asya'ya giden gemiler, 

Afrika'nın en güneyinde bulunan Ümit Burnu’nu zorlu bir yolculuk yaparak 

geçmek zorunda kalıyordu. Süveyş Kanalı’nın açılması gemilere, Kuzey 

Atlantik'ten Hint Okyanusu'na geçişe imkân vererek, Avrupa ve Asya arasında 

daha hızlı ticaret için doğrudan bir rota sağlamaktadır. Süveyş Kanalı, 

uluslararası ticaret için hayati önem taşımakta, stratejik konumu nedeniyle 

yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. 

Finnie, Süveyş Kanalı’nın önemini “19. yüzyılın ilk yarısında ve aslında 

1869'da Süveyş Kanalı'nın açılmasına kadar, Akdeniz ve Levant fiziksel ve 

psikolojik olarak Kızıldeniz'den, Arabistan'dan ve Basra Körfezi'nden çok 

uzaklardı” cümlesi ile açıklamaktadır (Finnie, 1967). 

3.1. Firavunlar Dönemi 

Tarih boyunca yer şekilleri ile engellenmiş olan suyolları insanlar için 

büyük sorunlar oluşturmuştur. İnsanlar hayatlarını kolaylaştıracak çözümleri o 

günün şartlarına göre uygun teknolojik imkanlar ile çözmeye çalışmışlardır. 

Kanallar bu çözümlerden birisidir. Günümüzde dünya üzerinde 53 kanal 

bulunmaktadır (Britannica, 2022). Kanallar gemi ve tekneler için su yolu, 

mahsul sulama, su temini veya drenaj için kullanılmaktadır. İnsanların tarım 

yapmak amacıyla yerleşik yaşama geçmeleri ile kanal yapımı yaygınlaşmıştır. 

Özellikle Mezopotamya, Mısır, Hindistan, Anadolu ve Çin’de geçmiş 

zamanlarda inşa edilmiş ve günümüzde bile kullanılan kanallar bulunmaktadır. 

İnsanoğlu başlangıçta tarım yaptıkları alanları sulamak amacıyla kanallar inşa 

etmiştir. Zaman içerisinde ihtiyaçların çeşitlenmesinin yanı sıra bilgi ve 

teknolojinin sağladığı imkanların artması ile ticaret ve taşımacılık yapmak 

amacıyla daha geniş alanlarda büyük yatırımlar gerektiren kanallar inşa 

edilmeye başlanmıştır. 

Zamanla kanal yapımında ustalaşan insanoğlu önemli teknoloji ve bilgi 

birikimine sahip olmuştur. Köy ve kasabalarda tarlaları sulamak ve günlük su 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlanan ve zaman içerisinde şehir içi su 

yollarına evirilen kanallar geçmiş uygarlıkların önemli mirasları olarak 

günümüze kadar gelmişlerdir. Her yeni nesil bir sonraki nesile ustalığının yanı 
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sıra daha büyük hayalleri kurabilecek bir güç ve inanç bırakmıştır. Geçmiş 

toplumların hayal edemediği birçok eser günümüzde dünya coğrafyasının farklı 

yerlerinde tarihe göz kırpmaktadır. Bugün Süveyş, Panama, Korint ve Kiel bu 

kanallara verilecek en güzel örneklerdir. 

Süveyş Kanalı, coğrafi konumu itibariyle doğu ile batı arasındaki en kısa 

deniz yolu olarak kabul edilmektedir. Akdeniz kıyısındaki Port Said limanı ile 

Kızıldeniz kıyısındaki Süveyş limanı arasındaki bağlantı sağlayan önemli bir 

uluslararası seyrüsefer kanalıdır. Günümüzde Mısır egemenliğinde olan 

Süveyş Kanalı, açıldığı 1869’da Osmanlı İmparatorluğunun egemenliğinde 

bulunmaktaydı. Kızıldeniz ile Akdeniz arasında yer alan kıstağa kanal açma 

fikri çok eski zamanlara dayanmaktadır. Eski Mısır’da ulaşımı kolaylaştırmak 

amacıyla kanal yapımı ile ilgili eski yazıtlar ve kalıntılar günümüz kadar 

gelmiştir. Akdeniz'i, Kızıldeniz'e bir kanalla bağlama fikri, tarih boyunca 

insanlığın düşündüğü bir projeydi. Firavunlar döneminden, inşa edildiği 1869 

yılına kadar yaklaşık 4 bin yıl geçmiştir.  

Mısır’da Firavunlar döneminde yapılan ve bir süre kullanılan kanallar da 

bulunmaktadır. Mısır firavunları, Nil Nehri'nden doğuya Kızıldeniz'e doğru 

seyahati kolaylaştırmak amacıyla doğu-batı yönünde kanallar inşa etmiştir.  Bu 

dönemlerde yapılan Süveyş’e göre daha küçük olan bir kanalın 2. Senusret 

veyahut 2. Ramses döneminde inşa edildiği düşünülmektedir. Muhtemelen 

birincisinin bir bölümünü içeren başka bir kanal 2.Necho döneminde inşa 

edilmiştir. Buna karşın tamamen kullanışlı tek kanal 1.Darius tarafından 

projelendirilmiş tamamlanmıştır (Rappoport, 2005). Bir zamanlar Mısırlılar ve 

komşuları arasında kıyıya doğru bir ticaret yolu olan bu yol "Firavunlar Kanalı" 

olarak adlandırılmaktadır. Bu kanal Wadi Tumilat adlı Nil'in kurumuş bir 

kolunda bulunmaktadır (Owens , 2021). Bahsi geçen kanalların kazılması uzun 

zaman sürmüştür. Arazinin sahip olduğu özellikler ve kazı bölgesinde bulunan 

göller hafriyat sürecini kolaylaştırmıştır. Bu kanalların yapılış amacı, Nil 

Nehri’nin sularını tarım alanlarının sulanmasında ve taşımacılıkta 

kullanmaktır. Ayrıca kanalın yapımı ile Süveyş’te bir donanma oluşturulması 

mümkün olacaktı (Akalın, 2011). 

Wadi Tumilat, doğu deltası ile Timsah Gölü arasında uzanan, soyu 

tükenmiş bir Nil kolunun kalıntısıdır; bir "izole edilmiş verimli toprak 
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şeridi" dir (Redmount, C. A., 1992). Vadinin hidrolojisi karmaşıktır, ancak 

kanıtlar Orta Paleolitik'ten önce vadinin doğudan batıya (deniz seviyeleri daha 

yüksek olduğunda) delta'ya su akıttığını ve Orta Paleolitik'in sonunda bu akışın 

tersine döndüğünü göstermektedir. Nil vadisinden Timsah Gölü'ne batıdan 

doğuya sürekli bir su akışıyla sonuçlanmaktadır (Sandford & Arkell, 1939). Bu 

su akışı, vadinin doğu ucu kum ve çakıllarla dolduğunda bir noktada durmuştur. 

Jeolojik raporlardan bunun ne zaman olduğu belli değil, ancak vadi, uzunluğu 

boyunca bir alüvyon tabakasıyla kalmıştır (Redmount, C. A., 1992). 

 

Şekil 74. Wadi Timulat’ın uydu görüntüsü (Arcgis, 2022). 

Süveyş Kanalı'nın tarihi çok uzun bir geçmişe sahiptir. Mısır sadece 

dünyanın en uzun doğal su yolu olan Nil’e sahip olmasının yanında Süveyş 

Kanalı ile aynı zamanda en büyük yapay su yoluna da sahiptir. Bu kanalın 

açılmasından önce, geçmişte Kızıldeniz ile Akdeniz arasında iletişimi sağlayan 

başka kanallar vardı. Bu eski kanallar bir bakıma Süveyş Kanalı'ndan farklıydı, 

çünkü hepsi Nil'in tatlı sularıyla besleniyordu. Bunlardan biri hala kullanımda 

ve “Tatlı Su Kanalı” olarak adlandırılmaktadır (Rappoport, 2005). 
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Akdeniz’i, Kızıldeniz’e bağlama fikri İlkçağlara kadar gitmektedir. 

Firavunlar, Kızıldeniz ile Nil Nehri arasında kanal yapımı ile ilgili düşünceler 

geliştirmiş, kanalın yapımı ile ilgili hesaplamalar ve çalışmalar yapmışlardır. 

Tamamlanan bir kanalın hesapları, Herodot’un tarihi kayıtlarında ortaya 

çıkmıştır (Herodot, 2022). Aristoteles, Strabon ve Pliny'ye göre Mısır Kralı 

Sesostris, Nil'in Pelusiac kolu aracılığıyla Avaris'ten Bubastis'e kadar iki deniz 

arasında bir su bağlantısı fikrini ilk tasarlayan ve gerçekleştiren ve sulama 

kanalını gezilebilir hale getiren kişidir (Rappoport, 2005). Kızıldeniz ile 

Akdeniz'i Nil ve kolları aracılığıyla birbirine bağlama fikrini ilk ortaya atanın 

Mısır Firavunu 3. Senausert olduğu tarihi bir gerçektir. Firavunun amacı ticaret 

gemilerinin Akdeniz'den gelip Nil Nehri üzerinden Zagazig'e kadar gelmesi ve 

oradan da Acı Göller yoluyla Kızıldeniz'e gitmesi ile doğu ile batı arasındaki 

ulaşımı kolaylaştırmaktı (Suez Canal, 2021). Firavunlar Kanalı  (Antik Süveyş 

Kanalı veya Necho Canal), Süveyş Kanalı’nın öncüsü olan bir 

kanaldır. Firavunlar Kanalı’nın yapımına, Firavun 3. Senausert devrinde 

başlanmış ancak tamamen bitirilememiştir (Schörner, 2000). Firavun 2. Niko, 

M.Ö. 610 yılında Nil Nehri’nin bir kolunu güneyde bulunan Büyük Acıgöl’e 

bağlayan yeni bir kanal açmıştır. Herodot, 2. Niko’nun açtığı bu kanal hakkında 

bazı detayları vermiştir. Ancak 2. Niko, yaptırdığı kanalı Kızıldeniz’e 

ulaştıramadan ölmüştür. Ancak Perslerin Kralı Darius, bu kanalı tamamlayarak 

Kızıldeniz’e bağlamıştır. Hükümdarlığı M.Ö. 522'den 486'ya kadar süren Pers 

İmparatorluğu'nun hükümdarı Büyük Darius Kanalı görkemli bir törenle 

açmıştır. Hükümdar o günün anısına dikili taşlardan anıtlar yaptırmıştır. Bu 

anıtlar içerisinde en iyi korunmuş olanı, Ferdinand de Lesseps'in oğlu Charles 

de Lesseps tarafından 1866'da Süveyş'e 30 kilometre uzaklıkta Mısır'da Kabrit 

yakınlarında keşfedilen pembe granit anıt taşıdır (Şekil 75). Chalouf Steli 

olarak da bilinen anıt, modern Süveyş Kanalı'nın öncülerinden birinin Persler 

tarafından inşasını kayıtlara geçirmiştir (Watterson , 1997). Bu anıtlar Süveyş 

Yazıtları olarak bilinmektedir. Tumilat Vadisi'nde Firavunlar Kanalı’nın 

açılışının anısına dikilmiş olan beş anıtın üzerinde Eski Farsça, Elamca, 

Babilce ve Mısırca yazılmış metinler bulunmaktadır (Petrie, 2001).  
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Şekil 75. Louvre Müzesi, Shaluf Stela'nın bir parçası (livius, 2021). 

Anıtta Pers İmparatoru Darius; “Ben bir Persliyim; İran'dan yola çıkarak 

Mısır'ı fethettim.  Mısır'da akan ve Nil Nehri denilen nehirden İran'da başlayan 

denize bu kanalı kazmayı emrettim. Benim emrimle kanal kazıldığında, bu 

kanal yardımıyla İran'dan Mısır'a gemiler açılmaya başladı” demektedir 

(Livius, 2021). Anıtlarda kanalın yapılış amacı, Nil ile Kızıldeniz arasında bir 

kanal bağlantısının sağlanması ile Mısır ve İran arasında kolay bir şekilde 

ulaşım sağlamaktır. Tarihçi Herodot, kanal iki kadırganın kanaldan geçtiği 

sırada küreklerinin birbirine değmediğini örnek vererek kanalın genişliği 

hakkında bilgi vermektedir. Firavun 2. Ptolemy, zaman içerisinde kum ile 

dolmuş olan kanalı M.Ö. 250’lerde tekrar açmıştır (Akbulut, 2021). Bazı 

tarihçiler Kızıldeniz'in yüzyıllar boyunca yavaş bir şekilde geri çekildiğine, kıyı 

şeridinin ise yine aynı şekilde güneye doğru Timsah Gölü'nden ve Büyük Acı 

Göl'den uzaklaştığına inanmaktadır (Naville, 1885). Nil sürekli silt 

birikimleriyle birleştiğinde, Ptolemy'nin kanalının bakımı ve onarımı her geçen 

yüzyılda giderek daha hantal hale gelmiştir. Ptolemy'nin kanalının inşasından 

iki yüz yıl sonra, Kleopatra'nın batı–doğu su yolu geçişi olmamış gibi 

görünmektedir. Çünkü Ptolemy'nin batı–doğu kanalını besleyen Nil'in Pelusiac 

kolu o zamana kadar silt ile dolmuştur (Rappoport, 2005). Zamanla 
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bakımsızlıktan kumla dolan bu kanalı açma girişimleri sonraki yüzyıllarda 

Roma, Yunan, Pers ve Arap dönemlerinde de devam etmiştir. Firavunlar 

zamanından, M.Ö. 1900'lerden M.S. 776'ya kadar, Abbasi Halifesi El 

Mansur'un emriyle son kanal kapatıldığında, toplamda en az beş kanal olduğu 

düşünülmektedir (Obieta, 1960).  

3.2. İslamiyet Dönemi 

İslam Halifesi Hz. Ömer zamanında 7. yüzyılda geçmişte açılmış olan 

kanal tekrar canlandırılmaya çalışılmıştır (Burchell, 1967). Müslümanlar, 

Mısır’ı ele geçirdikten sonra, Kahire'den yeni bir tedarik hattı oluşturarak 

kanalı yeniden bakıma alıp inşa ettiler. Böylece, Nil Nehri’ni Kızıldeniz'e tekrar 

bağladılar. Bu kanal Mısır’dan Arabistan'a tahıl nakletmek ve hacıları kutsal 

topraklara taşımak amacıyla kullanıldı (Suez Canal Authority, 2021). Shibli 

Nomani ünlü kitabı Al-Farooq'ta bu durumu şöyle yazmıştır; “Arabistan'ın 

tamamında bir kıtlık olduğunda, Hz. Ömer tüm yöneticilere her yere bolca tahıl 

göndermeleri için emir vermiştir. Bu emir derhal yerine getirilmesine rağmen, 

Arabistan Suriye ve Mısır'dan kara yolu çok uzaktı, bu yüzden tahıl göndermek 

uzun zaman almıştır. Bütün bu zorlukları göz önünde bulunduran İslam Halifesi 

Hz. Ömer, dönemin Mısır Valisi Amr bin Âs'a bir grup Mısırlı ile başkente 

gelmesini istemiştir. Amr bin Âs geldiğinde O’na hitaben "Nil denizle birleşirse 

Araplar kıtlıktan korkmaz" demiştir (Sakhawat, 2021). Amr bin Âs İslamiyet’in 

yayılmasında önemli katkıları olan bir devlet adamıdır. Mısır Fatihi olarak 

bilinmektedir. Mısır’da idarî ve iktisadî düzenlemelerin yanı sıra askerî 

faaliyetlerde bulunmuştur. Amr bin Âs, bayındırlık alanında da önemli 

çalışmalarda bulunmuştur. Fustat (Kahire yakınlarında) şehrini kurmuş ve 

kendi ismi ile anılan camiyi inşa ettirmiştir (Önkal, 2022). Al-Farooq kitabına 

göre Mısır Valisi Amr bin Âs Mısır’a geri dönerek çalışmalara başlamıştır. 

Tarihçi el-Hakam'a göre, Mısırlı bir Kıpti onlara kumla kaplı olan Antik Roma 

geçidini göstermiştir. Buna karşılık Amr bin Âs bu Kıpti ve ailesini 

ödüllendirmiş ve cizye vergisinden feragat etmiştir. Shibli Nomani, kanalın 

şaşırtıcı bir şekilde sadece altı ay içinde tamamlandığını yazmıştır. Bu kanalın 

yeniden kazılmadığını, asırlık Roma kanalının temizlenerek ve restore edildiği 

fikrini pekiştirmektedir. Kanal hazır olduğunda, Amr bin Âs kanal üzerinde 

seyahat etmiştir. Kanal, Kahire'den yaklaşık olarak 10-12 mil arasında bir 

uzaklıkta bulunan Fustat’tan Kızıldeniz’e inşa edilmiştir (Sakhawat, 2021). 
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“Halîcü emîri’l-mü’minîn” adının verildiği bu su yolu sayesinde Arabistan’a 

bol miktarda erzakın gönderilmesi mümkün olmuştur (Önkal, 2022). Bu kanal 

sayesinde gemiler Nil Nehri'nden Kızıldeniz'e, oradan da Arabistan’ın önemli 

ticaret limanı olan Cidde'ye ulaşmışlardır. Kanal yaklaşık 69 mil (111 km) 

uzunluğundaydı. Mısır’dan bu kanal sayesinde ilk yılda 60.000 varil tahıl yüklü 

20 büyük gemi kanaldan Cidde limanına ulaşmıştır. Bu kanal Mısır ticaretinin 

gelişmesinde büyük bir katkı sağlamıştır (Sakhawat, 2021). Mevlâna Şibli'ye 

göre “Amr bin Âs bu kanalı yeterli görmüyor aynı zamanda Kızıldeniz'i ayrıca 

Akdeniz'e bağlamayı da amaçlıyordu. Akdeniz ile Kızıldeniz arasındaki 

mesafenin sadece 70 mil olduğu Farma'dan iki nehri buluşturmak için bir kanal 

yapmak istedi. Ancak Hazret-i Ömer, niyetleri kendisine haber verildiğinde, 

hoşnutsuzluğunu dile getirerek, hacıların Yunan gemileriyle getirileceğini” 

yazmıştır. Bu dönemde hacı kervanlarına saldırılar çok yaygındı, bu nedenle 

kanalın inşasının düşmanın işini kolaylaştıracağından korkuluyordu  

(Sakhawat, 2021). İrlandalı keşiş olan Dikuil yazdığı coğrafya kitabı “De 

Mensura Orbis Terrae” de 8. yüzyılın ilk yarısında kutsal topraklara hac 

yolculuğu sırasında Nil'den Kızıldeniz'e yelkenli bir gemide yolculuk yaptığını 

ve bu gemide Fidelis adındaki bir keşiş ile konuştuğunu yazmaktadır 

(Tuchman, 1987). 

Fatımiler dönemi tarihçisi İbn Tevir, geniş gövdeli teknelerin kanaldan 

geçmesinin beş gün sürdüğünü, develer için de aynı mesafenin yedi-sekiz gün 

olduğunu yazmaktadır. Kanalın diğer bir avantajı ise bir teknenin küçük bir 

deve kervanı kadar yük taşıyabilmesiydi. O zamanlar Mısır, Orta Doğu'nun 

harman bölgesi olarak kabul edilmekteydi (Sakhawat, 2021).  

İslam fetihlerinden sonra Timsah Gölü’nden Akdeniz’e bir kanalın 

kazılması düşüncesi ortaya çıkmıştır. Fakat Abbasi Halifesi Harun Reşid, 

kanalın kazılması ile Bizans ordularının Arap kıyılarına kadar bu yolla 

gelebileceği endişesi nedeniyle bu düşünceyi tehlikeli bulmuştur (Akalın, 

2011). Khairallah eski kanalın, Romalılar ve Bizanslılar döneminde etkin 

olduğunu ve gemi ulaşımı için kullanıldığını ancak Harun Reşid döneminde ise 

kanalın kapatıldığını yazmaktadır (Khairallah, 1991). 754 yılında Mekke ve 

Medine'de Abbasi Halifesine karşı bir isyan çıkmış ve Halife el-Mansur, Mekke 

ve Medine'ye yiyecek tedarikini durdurmak için kanalın kapatılmasını 

emretmiştir (Sakhawat, 2021). Bu yaşananlardan sonra kanal uzun süre 
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gündemden düşmüştür. Eski kanal zaman içerisinde kumlarla dolmuştur. 

Akdeniz ile Kızıldeniz arasında ulaşımı sağlayacak kanalların inşa edilmesi 

düşüncesi de zihinlerden unutulup gitmiştir (Akalın, 2011). Fatımi hükümdarı 

El-Hâkim’in Kahire'den Kızıldeniz’e kadar kanalı tamir ettiği iddia 

edilmektedir. Ancak kanal kısa bir süre sonra, yine (M.S. 1000 civarlarında) 

kumlarla dolmuştur (Rappoport, 2005). 18. Yüzyılda Avrupalı tarihçi Baron de 

Toot kanalın kalıntılarını ortaya çıkardı ve küçük onarımlarla kanalın restore 

edilebileceğini söylemiştir. Ancak, 20. yüzyılda, büyük ölçekli kentsel ve 

tarımsal kalkınma kanalı yok etmiştir (Sakhawat, 2021). 

3.3. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi  

15. yüzyılda Portekiz Prensi Gemici Henrique, Batı Afrika'nın, Atlas 

Okyanusu adalarının keşfi ve yeni rotaların araştırılması yoluyla diğer kıtalarla 

Portekiz keşif ve deniz ticaretinin erken gelişiminden sorumluydu. Onun açtığı 

yolda ilerleyen Bartelmi Diaz ve Vasco Da Gama gibi denizciler 1498’de 

Hindistan’a ulaşmak için, Afrika’yı dolaşarak yeni yollar bulmuşlardır. Bu 

gelişmeler üzerine Akdeniz ticareti, Coğrafi Keşifler neticesinde bulunan yeni 

ticaret rotalarından büyük ölçüde etkilenmiştir. Venedik ve Osmanlılar başta 

olmak üzere Akdeniz’de gemi ticaretine hâkim olan devletler Portekiz’in bu 

keşiflerinden dolayı ekonomik olarak önemli sıkıntılar yaşamaya 

başlamışlardır. Bu devletler ekonomik kayıplarını önlemek amacıyla çeşitli 

çözüm yolları aramaya başlamışlardır. Bu devletler içerisinde yer alan Venedik 

ekonomik ve siyasi gücünü korumak ve artırmak amacıyla çeşitli projeler 

hazırlamıştır. 

Venedikliler, Portekizlilere karşı kaybetmiş oldukları ticari güçlerini geri 

almak amacıyla Süveyş Kanalı benzeri bir kanal açmak amacıyla ilk modern 

girişimi gerçekleştirmişlerdir. 1504’te, Mısır’daki Memluk Sultanına bir elçilik 

heyeti göndermişlerdir. Ancak bu teklifleri kabul edilmemiştir (Marlow, 1964). 

1517 yılında yapılan Ridaniye Savaşı sonrasında Mısır ve Baharat Yolu 

Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğine geçmiştir. Osmanlı 

İmparatorluğunun hem İslam dünyasında hem de dünya güç dengesindeki 

konumunun sağlamlaşmasında Memluk gibi güçlü bir devletin ortadan 

kaldırılması, Mısır ve Halifeliğin Osmanlı Devleti’ne geçmesinin önemli 

etkileri olmuştur. Mısır, konum itibariyle Osmanlı Devleti’nin başkenti 
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İstanbul’dan çok uzakta bulunmaktaydı. Ancak Mısır, Osmanlı İmparatorluğu 

için jeoekonomik ve jeostratejik açıdan çok önemliydi. Mısır, Kızıldeniz’de 

kontrol ve güvenliğin sağlanmasının yanında Habeşistan ve Arap 

Yarımadası’nda yaşanabilecek gelişmelere müdahale etme açısından önemli bir 

üs görevi görmekteydi.  

Mısır, konumu itibariyle hac kafilelerinin kullandığı önemli rotalardan 

birisiydi. Bu bölgeden Suriye ve Kuzey Afrika üzerinden kutsal topraklara 

gelen hacılar geçmekteydi. Hac görevini yerine getirmek isteyen 

Müslümanların güvenliğinin sağlanması, kutsal toprakların bütün 

gereksinimlerinin Mısır’dan karşılanması sebebiyle Osmanlı İmparatorluğu ve 

Mısır arasında önemli bir bağ bulunmaktaydı (Dursun, , 1994).  

Mısır, Osmanlı İmparatorluğu açısından birçok açıdan önem 

taşımaktaydı. Mısır’ın fethedilmesi önemli ekonomik ve mali avantajlar 

kazandırmıştır. Şehir ve arazilerden alınan vergiler, deniz ile Nil Nehri 

limanlarından alınan gümrük vergileri Osmanlı devletinin askeri ve siyasi 

kurumlarının masraflarını karşılamaktaydı. Bunun yanı sıra, Mısır hazinesi, hac 

kafilelerinin birçok giderini karşılamakta ve kutsal şehirler Mekke ve 

Medine’de yaşayanlara tahıl ve mali destek sağlamaktaydı. Mısır bütçesinden 

artan bakiyeler her yıl Osmanlı hazinesine konulması için başkent İstanbul’a 

gönderilirdi. Mısır toprakları, Osmanlı’nın başkenti ile diğer bölgelerinin 

ihtiyacı olan çeşitli ürünleri karşılamaktaydı. Bunlar içerisinde gıda maddeleri, 

Osmanlı ordu ve donanması için gerekli olan barut ve sicim gibi malzemeler 

bulunmaktaydı (Winter M. , 2008).    

Osmanlı İmparatorluğu yönetimi, ilk dönemlerinde Mısır’ın refah ve 

kalkınmasında etkili olmuştur. Mısır, her yıl kutsal topraklara yapılan Hac 

yolculuğu ile canlanan ticaretten yararlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun 

sahip olduğu güç ve prestij hac yolculuğunu geçmişe göre daha emniyetli ve 

muntazam bir hale getirmiştir. Mısırlılar, 16. yüzyılda başlayan ve zamanla 

önce ipek ticaretinden sonra kahve ticaretinden büyük kazançlar elde 

etmişlerdir (Winter M. , 2008).    

İpek ve Baharat Yolu üzerinde Osmanlı’nın kurmuş olduğu hakimiyet 

Avrupalı denizcilerin farklı yollar aramalarına neden olmuştur. Denizciliğin 

gelişmesi ile birlikte yapılan Coğrafi Keşifler, deniz ticaret yollarının 
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yönlerinin değişmesine yol açmıştır. Coğrafi Keşiflerin başladığı 15. yüzyılın 

sonlarında Portekiz ve İspanyollar, Güney Afrika’daki Ümit Burnunu dolaşarak 

denizden Hindistan'a giden yolu bulmalarından sonra ticaret faaliyetleri 

Akdeniz kıyıları yerine Atlas ve Hint Okyanusu kıyılarına kaymıştır. Bu 

nedenle Süveyş kıstağı ve çevresindeki limanlar önemini kaybetmişlerdir.  

16. yüzyıl, Osmanlı Devleti’nin dünya üzerinde en geniş egemenlik 

alanına sahip olduğu; bununla beraber ilk çeyreği hariç, ekonomik ve politik 

anlamda gerilemenin gittikçe hissedildiği yılları içerir. Coğrafi Keşifler 

sonrasında Akdeniz’deki Osmanlı limanlarının ticarî önemini yitirmesi; 

Amerika’ya ulaşan İspanyolların Osmanlı ülkelerinde ucuz altın ve gümüşü 

dolaşıma sokmaları; toprakların genişlemesi nedeniyle seferlerin güçlükle 

yapılması, gerilemenin önemli sebeplerinden sadece birkaçıdır. O günün 

dünyasında hem çok güçlü olup ve hem de çok büyük tehditler altında bulunan 

Osmanlı, bekasını korumak ve himayesi altındaki Müslüman halkları gözetmek 

refleksiyle, 16.yüzyılın ikinci çeyreğinden sonlarına değin, son derece parlak 

mühendislik projeleri geliştirdi. Bu projelerden biri Sadrazam Sokullu Mehmet 

Paşa’nın Süveyş Kanal projesidir (Özcan, 2013). 

Coğrafi Keşifler sonrasında Akdeniz ticaret havzasının önemini 

kaybetmesi ile Osmanlı, Ceneviz ve Venedik siyasi ve ekonomik açıdan güç 

kaybına uğramıştır. Akdeniz ticareti Atlas Okyanusu’na, Osmanlı, Ceneviz ve 

Venediklilerin ticaret gücü ise Portekiz ve İspanyollara kaymıştır. Süveyş 

Kanalı açıldığı tarihe kadar Akdeniz, genel olarak Avrupalıların ekonomik ve 

siyasi anlamda ilgisi dışında kalmıştır. Osmanlı İmparatorluğu bu kaybını telafi 

etmek amacıyla Avrupa, Afrika ve Asya arasında yer alan Akdeniz ticaretini 

tekrar canlandırmak için Süveyş Kanalı'nı açma planları yapmıştır. 

Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlılar, Mısır’ın fethinden sonra 

Süveyş’te hakimiyet kurmak ve Portekizlilerin bu bölgedeki gücünü kırmak 

için bir donanma inşa edilmesi fikri oluşmuştur. Fakat Yavuz Sultan Selim’in 

vefatı sonrasında bu proje kesintiye uğramıştır (Orhonlu, 1996). Mısır coğrafi 

konumu bakımından Arap dünyasının orta yerinde bulunması nedeniyle Afrika 

ve Mağrip taraflarından gelen hac kafileleri için merkezi bir öneme sahiptir. 

Mısır, kuzeyde Akdeniz limanlarına doğru, oradan deniz yoluyla Anadolu, 

Mağrip ve İtalya’ya, doğuda kıyıyı izleyen bir yoldan Suriye’ye, yine doğuda 
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Kızıldeniz’e oradan Hint Okyanusu’na ve güneyde Nil’in üst vadisine, Doğu 

ve Batı Afrika’ya uzanan bir yollar ağının ortasında yer alıyordu (Hourani, 

2005). Eskiden Kahire’den gelen hac yolu üzerinde bir konak olan Süveyş 

zamanla ticarî ve askerî bakımdan da önem kazandı. Asya ve Afrika’dan 

gemilerle gelen mallar Süveyş Limanı’na iniyor, oradan kara yoluyla 

Akdeniz’deki Dimyat, Reşîd ve İskenderiye limanlarına aktarılıyor, buradan 

Avrupa’ya veya Suriye’ye gönderiliyordu. Gerek ticarî önemi gerekse 

Portekizlilere ve korsanlara karşı bölgenin deniz güvenliğini sağlamak 

amacıyla Osmanlılar da bölgede Süveyş tersanesini kurmuşlar ve sonrasında 

burayı genişletmişlerdir. Osmanlılar, Süveyş’le Kızıldeniz ve Hint 

Okyanusu’na bir çıkış yolu bulmakla birlikte Süveyş’te hazırlanan 

donanmanın-arada bir kanal bulunmadığı için-Akdeniz donanmasından yardım 

alamaması ve deniz aşırı seferlere yeterli gelmemesi yüzünden istenilen 

başarıyı sağlayamadılar. Bu sebeple 2. Selim 1568 yılında bir fermanla 

Akdeniz’den Kızıldeniz’e bir çıkış temin etmesi için emri göndermiştir (Bilge, 

2010). 

Akdeniz’den Kızıldeniz yoluyla Hint Okyanusu’na açılma amacıyla 

Süveyş’te bir kanal kazma projesi, Osmanlı’nın gündemine ilk olarak Hint 

Okyanusu’nda beliren Portekiz tehlikesi nedeniyle gelmiştir. Portekizlilerle 

mücadele Osmanlı’nın Mısır’ı, ardından Yemen ve Aden’i almasından sonra 

daha programlı olarak sürdürülmüştür. Kanunî Sultan Süleyman döneminde 

(1520-1566) planlanan Hindistan seferiyle Portekiz tehlikesinin ortadan 

kaldırılması planlanmıştır. Bu bağlamda Süveyş’te 80 gemiden oluşan güçlü 

bir donanma inşa edilmiştir (1530). Bu süreçte Süveyş kanalı projesi de 

gündeme gelmiştir. Akdeniz’den Kızıldeniz’e ulaşması amaçlanan kanal, Nil 

nehriyle Süveyş arasında kazılmaya başlandığı iddia edilse de Osmanlı’nın o 

dönemki arşiv belgelerinde kanalla ilgili bilgilere ulaşılmış değildir. Profesör 

Halil İnalcık anılan ilk Süveyş Kanalı girişimini muhtemelen resmi raporlar ve 

seyahat günlükleri gibi yabancı kaynaklardan faydalanarak 1531-1532 yıllarına 

tarihlendirmektedir. Bununla beraber Batılı bazı kaynaklar kanalın kazılma 

tarihini 1529’a kadar çekmektedir. Süveyş Kanalı kazılmasına ilişkin ikinci 

girişim 2. Selim (1566-1574) döneminde Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’nın 

önderliğinde gerçekleşmiştir. Osmanlı devlet kayıtlarına yansıyan bilgiler, Hint 

Okyanusu’nda devam eden Portekiz-Osmanlı mücadelesinde Akdeniz’deki 
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donanmayı Kızıldeniz’e indirebilmek amacıyla, Akdeniz’le Kızıldeniz arasında 

bir su kanalı açılması hazırlığı olduğuna işaret etmektedir. Bu amaçla Sultan 2. 

Selim, 1568’de Mısır Valisi’ne bir ferman göndererek, ticaret ya da hac 

amacıyla Hint Okyanusu’nda seyreden tüccarların ve Müslümanların 

Portekizlilerin saldırılarına maruz kaldığını aktardıktan sonra, Süveyş’le 

Akdeniz arasında bir kanal açılmasının uygun olup olmadığını araştırıp rapor 

etmesini istemiştir. Olumlu bir rapor gelmesinin ardından kanal kazılması 

karara bağlanmıştır  (Özcan, 2013).  

 

Şekil 76. Sokullu Mehmet Paşa’nın Süveyş Kanal Projesini planladığı dönemdeki 

Osmanlı toprakları (Fikriyat, 2022). 

Sokullu Mehmet Paşa’nın Akdeniz ile Kızıldeniz arasında kanal 

açtırmak istemesi Osmanlı İmparatorluğu açısından oldukça önemliydi. 

Osmanlı’nın Akdeniz’deki donanmasının gerek duyulduğunda Kızıldeniz’e 

geçmesi ve buradan Coğrafi Keşifler sonrasında stratejik öneme sahip olan Hint 

Okyanusu’nda siyasi, ekonomik ve askerî açıdan etkin olmak önem arz 

etmekteydi. Osmanlı İmparatorluğu, bölge üzerinde nüfuzunu arttırmak ve 

Sudan, Habeşistan ve Arabistan Yarımadası’nı kontrol altına alabilmek için 

Süveyş Kanalı’nı açmak için çalışmalara başlanmıştır. Osmanlı’nın hazırlamış 

olduğu proje dikkat çekici ve takdire şayandır. Çünkü Osmanlı, Nil Nehri ile 

Timsah Gölü’nü birbirine bağlayan eski kanalın yerine bugünkü kanalın işgal 

ettiği alan olan Süveyş ile Port Said arasındaki bölgede mühendislere çalışma 
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ve planlar yaptırmıştır (Bediz, 1951). Ancak Osmanlı Sarayı içinde Sokullu’ya 

karşı yürütülen muhalefet ve Padişahın 1570’te Kıbrıs seferine ikna edilmesiyle 

uygulamaya konulamamıştır (Özcan, 2013). Doğu Akdeniz’de hâkimiyet 

kurmak için Venediklilerin elinden Kıbrıs Adasının alınmasının önceliği kanal 

projesini engellemiştir (Samarcic, 1997). Osmanlı İmparatorluğu’nda Kaptan-ı 

derya Kılıç Ali Reis (1500-1587) Kızıldeniz ile Akdeniz arasındaki ulaşımı 

sağlamak amacıyla padişaha kanal açılması hususundaki fikrini kabul ettirmeye 

çalışmıştır (Karal, 1995). Kaptan-ı Derya ayrıca Nil Nehri ile Kızıldeniz 

arasındaki eski kanalın restore edilmesi fikrini de ortaya atmıştır (Marlow, 

1964). 

3.4. Fransa Dönemi ve Kanal İnşaatı 

Eski devirlerde Süveyş Kıstağının (Berzah) Ön Asya ile Mısır arasında 

bir ulaştırma köprüsü görevi gördüğü zamanlarda ve Hint Okyanusu ile 

Akdeniz arasındaki deniz ticareti için önemli bir aktarma yeri olması itibariyle 

oldukça yoğun bir yerleşim alanı olmuştur. Bu özelliğinden dolayı bölgede 

birçok ticari şehir kurulmuştur. Süveyş Kıstağının bulunduğu bölge, ekonomik 

gelişmişliğin yanında kültürel açıdan da gelişmiştir. Ancak zaman içerisinde 

Coğrafi Keşifler nedeniyle ticaret yolları değişmesi bölgedeki şehirler önemini 

kaybetmiş ve yavaş biçimde dağılmışlardır. Süveyş Kıstağı, denizciliğin kara 

üzerinden yapılan ticaret ile rekabet edemeyecek kadar zayıf olduğu 

dönemlerde jeopolitik açıdan kıtalar arasında önemli bir köprü durumundaydı. 

Bu özelliklerinden dolayı Süveyş Kıstağı askerî, siyasî ve ekonomik açıdan 

birçok olayın nedeni olmasının yanı sıra sahnesi de olmuştur. Coğrafî konumu 

nedeniyle bu kıstak, işgallere uygun bir ortam oluşturmaktadır. Bu kıstak 

Mısırlıların Asya kıtasında yayılmasına imkân sağlamıştır. 7. Yüzyılda Araplar 

Kuzey Afrika topraklarına, Osmanlılar, Mısır ve Kızıldeniz kıyılarına bu kıtalar 

arası doğal köprüyü kullanarak geçmişlerdir (Bediz, 1951). 
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Şekil 77. Süveyş Kanalı açılmadan önce Mısır haritası (1853 Cruchley), 

(Historicpictoric, 2022). 

Süveyş Kanalı açılması ile ilgili çalışmalar başlayana kadar bu bölge 

üzerinde Avrupalı devletlerin herhangi bir siyasi müdahalesi olmamıştır. 19. 

yüzyılın başlarında, deniz ulaşımında yaşanan gelişmeler sonrasında Süveyş 

Kıstağı deniz ulaşımı için bir engel oluşturmaktaydı. 1830 yılında Hindistan ile 

İngiltere arasındaki yolculukta Afrika kıtasını dolaşmak zorunda kalan yelkenli 

gemiler, kötü hava şartlarında bu yolculuğu ancak yedi ayda bitirebilmekteydi. 

1845 yılında postaların taşınması için kara yolu ilk defa kullanılmıştır. Ancak 

Londra-Bombay seferi için 30 güne ihtiyaç duyulmaktaydı (Ratzel, 1923). 

Hindistan yolunun bu kadar uzun olması Süveyş kıstağı üzerinde bir kanalın 

açılması zorunluluğunu tekrar ortaya koymuştur. 

1. Napolyon’un, Mısır’ı işgali (1798) sırasında başlattığı kanal açılması 

ile ilgili çalışmalara kadar Kızıldeniz ile Akdeniz birbirine kavuşturacak bir 

kanal konusunda kayda değer bir faaliyet yapılmamıştır (Bilge, 2010). 

Napolyon, bölgede daha önceden Antik Mısırlılar tarafından açılmış olan 
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Firavunlar kanalını bulmak amacıyla bölgeye Fransa’dan arkeolog, haritacı ve 

mühendislerden oluşan uzmanları bir araya getirdi. Bu uzmanlar Mısır 

coğrafyasını araştırmaya başladılar. Napolyon bu çalışmalara önderlik ederek 

ve hatırı sayılır bir askeri eskortla deltayı geçtiler. Napolyon, antik kanalın uzun 

zaman önce doldurulduğunu biliyordu, ancak bin yıl sonra bile, kanal inşa 

etmeyi bilen ve bu nedenle ne arayacağını bilen mühendisler tarafından 

kalıntıların görülebileceğini düşündü. Napolyon, antik kanal kıyılarının 

kanıtlarını bulan ilk kişi oldu. Ancak çalışmalar sırasında baş inşaat mühendisi 

Jacques-Marie Le Pére ve ekibi yanlışlıkla deniz seviyesi aynı olmasına rağmen 

Kızıldeniz'in Akdeniz'den 8,5 metre daha yüksek olduğu sonucuna vardı ve bu 

da kilitsiz bir kanal çalışmasını imkânsız hale getirdiğini tespit ettiler (Linda 

Hall Library, 2021). 1. Napolyon’un çalışmaları da Kızıldeniz ile Akdeniz 

arasında seviye farkının olduğu yönünde yapılan tespitler nedeniyle sonuçsuz 

kalmıştır (Bilge, 2010).   

1830'larda, Mısır coğrafyasında uzmanlaşmış birisi olan Fransız kâşif ve 

mühendis Bellefonds'un çalışmaları neticesinde sayesinde Akdeniz ve 

Kızıldeniz arasında doğrudan bir ulaşım sağlayan büyük bir kanal fikri 

tartışılmıştır. Bellefonds, Süveyş kıstağında yaptığı çalışmalar neticesinde 

Kızıldeniz ile Akdeniz'in genel inanışın aksine aynı yüksekliğe sahip olduğunu 

belirlemiştir. Yapılan bu tespit, kilitleri olmayan bir kanalın inşa edilebileceğini 

ve inşaat yapımını büyük ölçüde kolaylaştıracağını göstermiştir (History, 

2021). 

Fransızlar, Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Mısır Valiliği sırasında kendi 

konsoloslarının yaptığı girişimlerle, Süveyş Kanal projesini gerçekleştirmek 

amacıyla yoğun çalışmalarda bulunmuşlardır. Bu çalışmaları yapan kişiler 

içerisinde Fransa’nın İskenderiye konsolosu Ferdinand de Lesseps’te 

bulunmaktaydı. Süveyş Kanalı’nı inşa eden Ferdinand de Lesseps destek 

aramak amacıyla Paris'ten Mısır Hollanda Başkonsolosu MSA Ruyssenaers'a 8 

Temmuz 1852 tarihinde bir mektup yazmıştır. Mektupta, Süveyş Kanalı için 

ilham kaynağı hakkında şunları yazmıştır “1849'dan beri aralıksız, tüm 

yönleriyle, 1832'den beri aklımda olan bir soruyu inceledim. Planımın hala 

sadece bir rüya olduğunu itiraf ediyorum ve bunun mümkün olduğuna tek 

başıma inandığım sürece neredeyse imkânsız olduğu gerçeğine gözlerimi 

kapatmıyorum... Söz konusu plan, Süveyş Kıstağından bir kanalın kesilmesidir. 
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Bu, en eski tarihsel zamanlardan beri düşünülmüştür ve bu nedenle 

uygulanamaz olarak görülmektedir. Coğrafya sözlükleri bize aslında projenin 

aşılmaz engeller olmadan yürütüleceğini bildiriyor” (Sack, 2021). Kavalalı 

Mehmet Ali Paşa’nın oğlu olan Said Paşa ile olan dostluğunu kullanarak 

amacına ulaşmak isteyen Lesseps başarılı olamadı.  Çünkü Said Paşa’nın 

babası Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Britanya’nın Akdeniz’deki politikalarına 

bütünüyle ters olan bir girişime izin vermemiştir. Ancak açık bir şekilde 

Fransızların isteklerini ret etmemiş mühendislerin keşif ve ölçümler 

yapmalarına izin vermiştir. Mehmet Ali Paşa “Boğazlar Osmanlı Devleti’nin 

felaket sebebi oldu. Bende Mısır’da bir Boğazlar meselesi yaratmak istemem” 

sözleriyle bu girişime karşı çıkma gerekçesini ortaya koymuştur. Fransız 

Lesseps, Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın ölümünden sonra Mısır Valisi olan 

Abbas Paşa’ya projesini götürmüş ancak yine kabul ettirmemiştir (Gül, 2021). 

Mısır Valisi Abbas'ın 1854'te öldürülmesi üzerine yerine Said Paşa 

geçmiştir. Said Paşa, Lesseps’in geçmişte Fransızca ve egzersiz dersleri verdiği 

eski öğrencisidir. Mısır'ın varlıklı aileleri çocuklarını Fransız okullarında 

eğitim görmelerine ve yetişmelerine önem vermişlerdir. Bu nedenle Mısırlılar, 

Avrupa uygarlığına Fransız kültürü aracılığıyla nüfuz etmeye başlamışlardır 

(Karal, 1995). 30 Kasım 1854'te Said Paşa, Kahire’de bulunan Fransa 

konsolosu Ferdinand de Lesseps’e Süveyş Kanalı'nı inşa etmesi için yetki veren 

imtiyazı imzalamıştır.1858 yılında Lesseps, kanalı inşa etmek için Süveyş 

Kanalı Şirketini kurdu (Karabell, 2004). Said Paşa tarafından verilen imtiyaz, 

Süveyş Kanalı’nın yapılması ve işletilmesi hakkını 99 yıllığına Süveyş Kanalı 

Şirketi’ne vermiştir. Elde edilecek kârın %15‘i Mısır yönetimine bırakılacaktı. 

Yapılan imtiyaz anlaşmasının hukuki anlamda geçerli olabilmesi için Osmanlı 

sultanı tarafından da onaylanmasını gerektiriyordu (Gül, 2021). Süveyş Deniz 

Kanalı Evrensel Şirketi, 5 Aralık 1858'de, 200 milyon Frank (8 milyon Mısır 

sterlini) sermayeyle, her biri 500 Frank fiyattan 400.000 hisse arasında 

bölünerek kuruldu. Mısır'ın payı başlangıçta 92.136 hisseydi ve İngiltere, 

Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya ve Rusya'ya ayrılan hisseler toplam 

85.506'ydı, ancak halka arza katılmayı reddettikleri için satın alınmadı. Sonuç 

olarak Mısır, Lesseps'in ısrarı ve bu projenin başarıya ulaşması için içten bir 

istekle bu hisseleri satın almak için çok yüksek bir faizle 28 milyon Frank 

(1.120.000 Mısır sterlini) borç aldı. Bu noktada, Mısır'ın sahip olduğu toplam 
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hisse sayısı, Şirket sermayesinin kabaca yarısı olan yaklaşık 89 milyon Frank 

(3.560.000 Mısır sterlini) değerinde 177.642'ye ulaştı (Suez Canal Authority, 

2021). 

Fransa ve İngiltere'de Lesseps’e Süveyş Kanalı’nın inşası ile ilgili 

uyarılar yapıldı. Kanal çevresinin coğrafi özellikleri nedeniyle çölden gelen 

kumların kazılan çukurları dolduracağı, Port Said'in önündeki denizin kanala 

girişi engelleyecek biçimde çamurla dolu olduğu yönündeki telkinler onu 

amacından caydırmadı (Theodora, 2021).  Lesseps, 1849'dan 1854'e kadar 

projesini olgunlaştırmakla meşguldü. Sonraki yıl Saîd Paşa Mısır valisi oldu ve 

hemen Lesseps'i bu işi yürütmenin uygunluğunu onunla birlikte 

değerlendirmesi için bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin sonucu, 30 

Kasım'da Kahire'de M. Lesseps'i “Evrensel Süveyş Kanalı” adlı bir şirket 

kurmakla suçlayan bir komisyonun imzalanmasıydı. Komisyon Aralık 1855 ve 

Ocak 1856'da Mısır'da toplanarak iki denizdeki limanları ve araya giren çölü 

dikkatle inceledi ve Akdeniz'deki Pelusium Körfezi ile Süveyş yakınlarındaki 

Kızıldeniz arasında bir gemi kanalının uygulanabilir olduğu sonucuna vardı. 

Komisyonun üç İngiliz mühendis üyesi, yüzeyi deniz seviyesinden 25 fit 

yüksekte olan ve bir ucunda Pelusium Körfezi ile diğer ucunda Kızıldeniz ile 

iletişim kuran bir gemi kanalının kilitler vasıtasıyla ve Nil'den su ile beslenmesi 

görüşündeydi. Yabancı üyeler ise, tam tersine, deniz seviyesinden 27 fit 

aşağıda, denizden denize, kilitsiz ve her iki ucunda limanlar bulunan bir 

kanalın, en iyi sistem olduğuna inanıyorlardı. Komisyon, Haziran 1856'da 

Paris'te toplandı. Komisyonda İngiliz mühendislerin görüşlerinin ret edildi ve 

o zamandan beri yürütülen sistemi tavsiye edildi (Victorianweb, 2021).  

1862’de Sir John Hawkshaw'dan Mısır’ı ziyareti sırasında kanal 

bölgesini incelemesi ve rapor hazırlaması istendi. Majestelerinin talimatı, Sir 

John Hawkshaw'ın Fransız şirketi ve mühendislerinden tamamen bağımsız 

olarak yapılan işleri incelemesi ve ulaştığı sonuçları bildirmesi yönündeydi.  Sir 

John tarafından hazırlanan raporda kanala yapılan bazı itiraz ve öngörüler 

bulunmaktadır. Bu itiraz ve öngörüler şu şekildedir; 

1. Kanalın durgun bir hendek haline geleceğini, 

2. Kanalın siltleneceğini ya da çölün hareket eden kumlarının onu 

dolduracağını, 
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3. Kanalın içinden geçeceği Acı Göllerin tuzla doldurulacağını, 

4. Kızıldeniz'in seyrüseferinin tehlikeli ve zor olduğunu, 

5. Gemilerin, yaşanacak zorluklar sırasında Port Said kıyısındaki 

tehlikeler nedeniyle Port Said'e yaklaşmayacağını, 

6. Akdeniz'in kanal girişini açık tutmanın imkânsız olmasa da zor 

olacağını belirtmiştir (Victorianweb, 2021). 

De Lesseps mühendislik eğitimi olmayan Fransız bir diplomattır. Şahsi 

ilişkilerini kullanarak iktidardaki insanlarla kolayca irtibata geçerek nasıl fon 

sağlanacağını iyi biliyordu. Mısır'da konsolos yardımcısı iken Kahire'de Said 

Paşa ile anlaşarak Kızıldeniz'i Akdeniz'e bağlayacak bir kanal yapım 

işletmesinin haklarını elde edebildi. Fransız hükümeti projeyi destekliyordu, 

çünkü Süveyş'teki kıstağın üzerinden geçen bir kanal, Fransa'dan Doğu Hint 

Adaları'na yapılan seferleri yaklaşık 4000 mil kısaltacaktı (Ashworth, 2021). 25 

Nisan 1859'da İngiltere ve Osmanlı'nın itirazlarına rağmen kazıya başlandı. 18 

Kasım 1862'de Timsah Gölü'ne su aktı ve göl o zamanlar Port Said ile Süveyş 

arasında kum tepeleriyle çevrili bir çöküntü haline geldi. 18 Ağustos 1869'da 

iki denizin suları buluşarak 10 yıllık zahmete son verdi ve dünya navigasyonu 

için paha biçilmez bir arter yarattı. 74 milyon m³ toprak kazıldı ve uygulama 

maliyeti 433 milyon Frank'a (17.320.000 Mısır sterlini) ulaştı. Bu başlangıçta 

hesaplanan maliyetin iki katıydı (Suez Canal Authority, 2021). 

Ferdinand de Lesseps (1805-1894), Fransa'nın Versay kentinde 

diplomatik bir ailede dünyaya geldi. 1825'ten 1854'e kadar kendi 

diplomatik kariyerinin tadını çıkardı, İskenderiye, Kahire, Barselona, 

Madrid, Tunus, Rotterdam ve Roma'da görev yaptı. 19. yüzyılın 

başlarındaki Saint-Simonculardan etkilenmiştir. 1854'te diplomatik 

hizmetten emekli olduktan sonra Lesseps, Süveyş Kanalı'nı inşa etmek 

için Mısırlı Said Paşa'dan bir imtiyaz aldı. 20 yıl önce Mısır'da görev 

yapan Lesseps, Napolyon'un kanalın inşasıyla ilgili notunu okumuş ve 

Said Paşa ile yakın bir ilişki geliştirmişti. Emekli olan ve bir yıl önce hem 

karısını hem de oğlunu kaybeden Lesseps, kendini büyük bir heyecanla 

göreve attı. Lesseps, Fransız halkından ve Mısır hükümetinden para 

toplamayı başardı. “Compagnie Universelle du Canal Maritime de 

Suez” 1858'de kurulmuştur. Lesseps 1859'da projenin temelini attı. 

Kanal, ABD'deki kıtalararası demiryolundan altı ay sonra ve orijinal 
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tahmininin iki katından fazla bir maliyetle 1869'da açıldı. ABD İç Savaşı, 

pamuk arzının daralması Mısır pamuğunun fiyatını ve dolayısıyla o 

sırada Mısır hükümeti gelirlerini artırmaya yardımcı olduğu için bir 

miktar finansal rahatlama sağladı. Kanalın inşaatı, anıtsal mühendislik 

zorluklarına ek olarak birçok engelle karşılaştı. Uluslararası ticarette 

ticari egemenliğini tehdit etmesinden korkan Birleşik Krallık buna karşı 

çıktı. İngiltere, Kanal'ın inşasında angarya veya zorunlu çalıştırma 

kullanımına dikkat çekti. Kanal üzerinde herhangi bir zamanda 30.000 

kişinin çalıştığı ve çeşitli ülkelerden 1,5 milyon kişinin yapımına katkıda 

bulunduğu tahmin edilmektedir. Kanal inşa edildikten sonra, İngiltere 

tutumunu değiştirdi ve 1875'te Canal Company'deki Mısır hisselerini 

satın aldı. Bu satın alma ile Süveyş Kanalı üzerindeki İngiliz etkisi arttı. 

1899'dan 1956'ya kadar Süveyş Kanalı'nın girişinde bir Lesseps heykeli 

vardı. Kanal'ın Başkan Nasır tarafından millileştirilmesi sırasında 

kaidesinden kaldırıldı. 1879'da 74 yaşında, Lesseps Panama Kanalı 

Şirketi'nin Başkanı olarak atandı. Daha sonra New York ve 

Washington'a bir bağış toplama gezisine çıktı. Panama Kanalı'nın 

inşaatı 1882'de başladı. Süveyş Kanalı gibi deniz seviyesinde kilitsiz 

olarak inşa edilmesi amaçlandı. İlerleme, teknik inşaat zorluklarının 

yanı sıra sıtma ve sarı humma salgınları tarafından kuşatıldı. Panama 

Kanalı Şirketi 1888'de iflas etti. 1893'te Lesseps, oğlu ve diğer birkaç 

Şirket yetkilisi, Kanal için mali destek için oy kullanmaları için Fransız 

milletvekillerine rüşvet vermekten suçlu bulundu. Ceza bir üst mahkeme 

tarafından bozuldu. 1904'te ABD, Şirketin varlıklarını satın aldı ve 

kilitler de dahil olmak üzere revize edilmiş tasarımlar altında Kanal 

üzerinde çalışmaya başladı. 1886'da Fransız-Amerikan Birliği başkanı 

olarak Lesseps, Fransa'dan ABD'ye bir hediye olan Özgürlük Anıtı'nın 

ithaf töreninde konuştu (Karabell, 2004). 
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Şekil 78. Süveyş Kanalı’nın girişindeki yolun Doğu’ya açık olduğunu gösteren 

Lesseps heykeli (1955)  (Pečar , 2022). 

Süveyş Kanalı’nın açılması İngiltere ile Fransa'nın Mısır’a yeniden ilgi 

duymalarına neden olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’na katıldığı 1517 

tarihinden itibaren hiçbir Osmanlı sultanı Mısır'a seyahat etmemiştir. Bu 

nedenle, Sultan Abdülâziz'in Mısır ziyareti Osmanlı tarihinde benzersiz bir 

olaydı. Sultan Abdülâziz, Nisan 1863 tarihinde maiyetindekiler ile İstanbul’dan 

Mısır’ın İskenderiye limanına doğru hareket etmiştir. İskenderiye ve Kahire'de 
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görkemli törenlerle ve şehir halkının sevgi tezahürleriyle karşılanmıştır. 

Sultanın, Mısır yolculuğu ve oradaki davranışları, Mısır eyaleti ile Osmanlı’nın 

ilişkilerini güçlendirdiği gibi, Fransa ile İngiltere'nin Mısır Hıdivi İsmail 

Paşa'yı, Babıâli aleyhine tahrik etme çabalarını suya düşürmüştür (Karal, 

1995).  

Fransızların kanal projesini İngilizler kendi çıkarlarına zarar verecek 

olan stratejik bir proje olarak görmüşlerdir. Osmanlı Hükümeti üzerinde 

yaptıkları girişimlerle yetinmeyen İngiltere, yedi savaş gemisini İskenderiye 

kıyılarına göndermiştir. Mısır Hıdivi Said Paşa’ya gözdağı vermek amacıyla 

gelen İngiliz donanması nedeniyle üç ülke neredeyse bir savaşa girecekti. 

Süveyş Kanalı’nın inşası bu gelişmelerin gölgesinde yavaş bir şekilde 

ilerlemiştir. Ancak, 1863 yılında Lesseps’i himaye eden Said Paşa vefat 

etmiştir. Said Paşa’nın vefat etmesinden sonra yönetime İsmail Paşa geçmiştir. 

Fransız devletinin baskılarının yanı sıra kanalın hisse sahibi Fransızların ısrarlı 

istekleri üzerine 19 Mart 1866’da Padişah Abdülaziz yayınladığı ferman ile 

“Compagnie Universelle de Canal Maritime de Suez” şirketi ile yapılan 17 

maddeden oluşan anlaşmayı tasdik etmiştir. Padişahın onayı ile kanal projesi 

Osmanlı Devleti tarafından tanınmıştır (Gül, 2021). 

İsmail Paşa, Mısır’ın kalkınması için birçok alanda önemli çalışmalar 

yapmıştır. Süveyş Kanalı işiyle yakından meşgul olmuştur. İsmail Paşa, 

Kahire'yi, bir Avrupa şehri haline getirmek amacıyla hiçbir masraftan 

kaçınmamıştır. Bu çalışmaları gerçekleştirirken Avrupalı uzmanlardan geniş 

ölçüde yararlanmıştır. İsmail Paşa, bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan sonuçlar 

karşısında "Mısır artık Afrika'da değildir" diyerek Mısır’ın batılı bir ülke haline 

geldiğini ifade etmiştir (Karal, 1995).  

Süveyş Kanalı’nın yapımı için tahmin edilen süre altı yıl olmasına karşın 

kanal inşası on yıl sürmüştür. Kanal inşa edildiği bölgedeki iklim koşullarının 

zorluğunun yanı sıra 1865'te yaşanan bir kolera salgını çalışmaları 

yavaşlatmıştır (Britannica, 2021).  Süveyş Kanalı ilk başlarda askere alınmış 

Mısırlı işçiler tarafından elle kazılmıştır. Fransızlar, Süveyş Kanalı’nın inşası 

başladığında kazma işlerini yapmak için makine kullanmamıştır. İşçiler, 30 

metre (100 fit) genişliğinde, 15 metre (50 fit) derinliğinde ve 160 km (100 mil) 

uzunluğunda bir hendek kazmak zorunda kalmışlardır. Bu çalışmalar sırasında 
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Mısırlılara sadece hayatta kalmak için yeterli yiyecek ve su verilmiştir. 

Kendilerine hiçbir ücret ödenmemiştir. Korkunç çalışma koşulları ve hastalık 

nedeniyle proje süresince binlerce Mısırlı ölmüştür (Ashworth, 2021). 

Köylülerin zorla çalıştırıldığı, kazma ve sepetler kullanılarak elle yapılan ve 

sonuçları ağır olan gelişmeler karşısında farklı bir çözüm uygulandı.  Daha 

sonra bölgedeki çalışmaları, Avrupalı işçiler tarafından işletilen tarak 

makineleri ve buhar gücü ile çalışan kürekler devraldı. Tarama yönteminin kuru 

kazıdan daha ucuz olduğu kanıtlandığından, arazi yapay olarak sular altında 

kaldı ve mümkün olan her yerde tarandı. Kaya tabakalarının buluştuğu birkaç 

alan dışında, tüm kanal kum veya alüvyondan geçirildi (Britannica, 2021).  

Kanal, Sultan Abdülaziz döneminde Hıdiv İsmail Paşa’nın desteğiyle 

tamamlanabilmiştir. Kanal inşasına 1859 yılında başlandı ve 10 yılda 

tamamlandı (Jorga, 2005).  Süveyş Kanalı, 18 Ağustos 1869'da iki denizin suyu 

birbirine kavuşturdu. Mısırlılar, Kanal için “Mısır ve dünya için refah arteri” 

tanımı kullanmaktadır.  Coğrafyacı Cemal Hemdan ise Kanal’ı “Mısır'ın 

nabzı” olarak tanımlamıştır (Suez Canal Authority, 2021). 

De Lesseps'in ustalığı, cesareti ve müthiş diplomatik becerileriyle her 

engeli nasıl aşabildiği gerçekten dikkate değer bir başarıdır. Bütün bunlar 

Victoria'nın saltanatı ve Fransa'daki "Üçüncü İmparatorluk" sırasında 

gerçekleşmiştir. Süveyş Kanalı'nın önemi, bugün hala Ortadoğu meselelerini 

etkileyen siyasetin temel yapısını ortaya koymaktadır. Süveyş Kanalı'nın inşası 

anıtsal bir başarıdır. Ferdinand de Lesseps, hırsı ve azmi ile kanalı tamamlamak 

için büyük çaba sarf etmiştir.  Süveyş Kanalı'nın yapılması aynı zamanda Mısır, 

Fransa, Osmanlı İmparatorluğu ve İngiltere'deki oyuncuları kapsayan çağdaş 

politika ve etkileşimlerinde bir sonucudur. Lesseps, Kızıldeniz ve Akdeniz'e 

katılma yönündeki bu muazzam çabayı sonunda tamamlamayı başardı. 

Özellikle Mısır hâlâ Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olduğundan ve 

padişahlar, kanalın kendi çıkarlarına hizmet edeceğine özellikle ikna 

olmadıkları için doğrudan bir proje değildi. İngilizler buna sürekli olarak karşı 

çıktı. Ancak kanal fikri, Napolyon'un düşüşünden sonra Fransızların hayal 

gücünü yakaladı. Ancak Mısır Hıdivi’nin ülkesini modernleştirme çalışması 

Mısır'ı iflas ettirdi (Karabell, 2004).17 Kasım 1869'da Süveyş Kanalı'nın 

görkemli açılış törenine altı bin misafir katılmıştır. Katılanlar arasında Fransa 
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İmparatoru 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçesi Eugenie, Avusturya İmparatoru, 

Macaristan Kralı, Prusya Veliahttı, Hollanda Kralı'nın kardeşi, İngiltere'nin 

İstanbul Büyükelçisi Emir Abdelkader El-Djazairi yer almıştır.  Açılış törenine 

katılan en önemli isimleri taşıyan bir gemi alayı kanala girmiştir. Toplam 78 

geminin yer aldığı bu alayın içerisindeki gemilerden 50'si savaş 

gemisiydi. Açılış töreni, Hıdiv İsmail'e yaklaşık bir buçuk milyon Mısır 

Sterlini'ne mal olmuştur (Suez Canal Authority, 2021). 

 

Şekil 79. The Encylopædia Britannica 1881 baskısında yer alan Süveyş 

haritası (Victorianweb, 2021). 

Kanalın açılması, uluslararası trafiğin ana hatlarında büyük ölçüde 

devrim yarattı. Amiral Richards ve Albay Clarke’e göre Batı Avrupa ile 

Hindistan arasındaki mesafeyi 11.379 milden, 7628 mile düşürmek gerçekten 

de büyük bir başarıydı, bu da bir yolculukta otuz altı günlük bir tasarrufa 

eşitti. Ayrıca Akdeniz ülkelerine dünya ticaretinde modern dönemin 

başlangıcından beri sahip olmadıkları bir pay kazandırmıştır. Bunu yaparken 

doğal olarak bazı istasyonların örneğin; daha önce okyanus denizyollarında 

önemli bir liman olan Afrika kıyılarındaki St. Helena adası gibi limanların 

gözden düşmesine ve çürümesine neden olmuştur (Victorianweb, 2021). 

Mısır, Kavalalı Mehmet Ali, İbrahim ve Abbas Paşaların döneminde 

yabancılardan dış borç alınmadan yönetilmiştir. Mısır, 1862 tarihinde Said Paşa 

döneminde borçlanmaya başlamıştır. İsmail Paşa, Mısır’ı batılı devlet yapmak 
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amacıyla çok büyük harcamalar yapmıştır. İsmail Paşa, yaptığı harcamalarda 

halkın refahını yükseltmekten ziyade yabancıları şaşırtmayı ve kendisine 

hayran bırakmayı amaçlamıştır. Bu durum ülke ekonomisinin bozulmasına yol 

açmıştır. Said Paşa'dan sonra yönetime gelen Hıdiv İsmail Paşa, 1864 yılından 

1873 yılına kadar 10 yıl içinde 6 defa borçlanmıştır. En son gerçekleştirilen 

borçlanma ile 32 milyon sterlindir. 1873 yılında borçların toplamı 68 milyon 

sterlini geçmiştir (Karal, 1995). 

3.5. Britanya Dönemi 

Kavalalı İbrahim Paşa'nın oğlu İsmail Paşa'nın Babıali ve Osmanlı 

Sarayı ile ilişkilerine yeni bir boyut katması ve 8 Haziran 1867'de Babıali'den 

bir ferman alarak hem Hıdiv unvanına sahip olmuş hem de Mısır'da kanun 

yapma, yabancı devletlerle serbestçe ticarî ilişkiler kurma hakkı kazanmıştı. 

Fakat İsmail Paşa'nın Mısır'daki hakimiyetini güçlendirme hırsı, vilayeti önce 

Batılı sermayedarların elinde borç batağına sürüklenmesine, ardından da işgale 

giden süreci başlamasına sebebiyet vermişti. Süveyş Kanalı'nın açılması 

çalışmaları sırasında (17 Kasım 1869) Avrupalı bankerlerden alınan borçların 

zamanında ödenmesi hususunda birtakım sıkıntıların başlamasının ardından, 

George Goschen ve Edmond Joubert gibi alacaklılar İngiltere ve Fransa'dan 

yardım isteyince iki devlet Goschen Kararnamesi’ni Kasım 1876'da ilan 

etmişler ve Mısır'ın mali kontrolünü sağlamak gayesiyle İngiliz-Fransız 

Kontrolörlüğünü kurmuşlar, 1878'de kurulan hükümete ise yabancı bakanların 

atanması hususunda baskıda bulunmuşlardı. Bu durum halkın tepkisini çekmiş, 

Hıdiv İsmail Paşa da bu yabancı düşmanlığı karşısında devlet kademesindeki 

bazı yabancı bakanların görevine son vermişti. Fakat İngiltere ve Fransa ortak 

bir ültimatom yayınlayarak İsmail Paşa'nın istifa etmesini istemişlerdi. İsmail 

Paşa'nın bu yeni durum karşısında İstanbul'dan yardım istemişse de karşılık 

bulmamış ve Babıali İsmail Paşa'yı görevden el çektirmiştir (Ünver, 2012). 

Süveyş Kanalı’nın ikinci dönemi olarak kabul edilen dönem, 19. yüzyılın 

80 yılını ve 20. yüzyılın başından 1914'e kadar Mısır'ın Büyük Britanya 

tarafından işgal edildiği bir dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde Süveyş 

Kanalı'ndan yararlanma eğilimleri daha da derinleşmiş ve 19. yüzyılın 

1880'inci yılları, kanal trafiğinin hızla arttığı bir dönem olmamıştır. 1885 

yılında Süveyş Kanalı'ndan taşınan yük hacmi 6.336 milyon tondan küresel 
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ekonomik bunalım sonucunda 5.768 milyon tona gerilemiştir. Süveyş Kanalı 

üzerinden kargo hacimlerinin müteakip toparlanması ve büyümesi, yalnızca 

1891'de 8,7 milyon ton seviyesine ulaşılmasına izin vermiştir. Bu sonuçlar, 

dünya toplumunun beklentilerinden çok uzaktı ve bu da yeni deniz taşımacılığı 

merkezinin prensipte başarısı konusunda bazı şüphelere neden olmuştur. 

Araştırmacılar, Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla birlikte uluslararası taşımacılıkta 

keskin bir büyüme ve dünya ticaretinde önemli değişiklikler beklentisinin 

gerçekleşmediğini Süveyş Kanalı sorununa işaret etmiştir. Özellikle hayal 

kırıklığına uğramışlar, kanalın ilk faaliyet döneminin sonuçlarının arka planına 

bakmışlardır (Bonin, 2010).  

İngiltere’nin Süveyş Kanalı’nı kontrol ettiği dönemde kanaldan geçen 

uluslararası trafiğin azalmasının nedeni, 1880-1890 yılları arasında Süveyş 

Kanalı'na olan talebin yetersizliği ve küresel gemi inşa endüstrisindeki yatırım 

faaliyetinin durgunluğuyla sonuçlanan büyük bir dünya bunalımıdır (Arrighi, 

1994). Buna karşın Süveyş Kanalı'nın açılmasından sonra, daha önce Afrika 

çevresinde ulaşıma dayanamayan hububat ürünlerinin ihracatı hızla artmıştır 

(Gurevich, 1986).  

Kanalın inşasına karşı çıkan Büyük Britanya, 1875 yılında Mısır 

hıdivinin hisselerini satın alarak en büyük hissedar oldu (Farnie D. , 1969). 15 

Şubat 1875'te İngiltere Başbakanı Benjamin Disraeli, Hıdiv İsmail Paşa’dan 

3.976.580 sterlin karşılığında 176.602 hisse satın aldı. Satılan hisseler, Mısır'a 

Şirket'in toplam kârının %31'ini sağlayan toplam hisse sayısının %44'ünü 

temsil ediyordu. Mısır hükümeti ayrıca şirketin yıllık net karının %15'ini Crédit 

Foncier de France'a toplam 22 milyon Frank karşılığında verme hakkından 

feragat etti. Bu noktada, şirket mali olarak Fransa tarafından kontrol 

ediliyordu. Çünkü İngiltere hisselerin %56'sına, İngiltere ise kalan %44'üne 

sahipti. 1882 yılının Mayıs ve Eylül ayları arasındaki dönemde İngilizler, Urabi 

İsyanı’ndan sonra Mısır'ı işgal ettiler. Şirketin tesislerine el koydular ve bir süre 

kanalda trafiği durdurdular (Suez Canal Authority, 2021). Süveyş, Britanya için 

sömürgelerine ulaşım açısından kanal stratejik bir öneme sahipti. Öyle ki bu 

nedenden dolayı Süveyş Kanalı’ndan en fazla Britanya gemileri geçmekteydi. 

İngiliz Ulusal Arşivi kayıtlarına göre 1870 yılında Süveyş Kanalı’ndan 314 

Britanya gemisi geçmiştir. Buna karşılık diğer ülkelere ait kanaldan geçen gemi 

sayısı 172 adettir. 1880 yılında Britanya gemilerinin sayısı 1.592’dir. Diğer 
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ülkelerin gemilerinin toplam sayısı 434’tür (İngiliz Ulusal Arşivi, 2021). 

Küresel ekonominin yükselişi ve dönemin en büyük imparatorluklarının 

denizaşırı topraklarının gelişmesi, uluslararası taşımacılık sistemindeki kanal 

konumunu temelden değiştirdi: Süveyş Kanalı üzerinden 1895-1900 yılları 

arasında her yıl 3.400-3.500 gemi geçmiştir (Turekulova & Baitureyeva, 2020). 

Döneminin en büyük deniz gücüne sahip olan Britanya, Mısır'da 

imtiyazlı bir statüye sahipti. Süveyş Kanalı'ndan geçen trafiğin önemli bir 

kısmını Büyük Britanya gemileri oluşturmaktaydı. 1897-1898 yılları için 

Hindistan'dan İngiltere’ye buğday ihracatındaki artış 29.000 tondan 484.000 

ton gibi astronomik rakamlara ulaşmıştır. Aynı zamanda, yıllar boyunca İngiliz 

kömür teslimatlarının hacmi 598.000 tondan 666.000 tona çıkmıştır. Genel 

olarak Süveyş Kanalı üzerinden deniz taşımacılığında Büyük Britanya'nın payı 

1891'de %75, 1896-1900 yıllarında yaklaşık %65, 1901-1905 yıllarında 

yaklaşık %62 ve 1913'te yaklaşık %60’tır (Fletcher, 1958). Böylece, İngiliz 

işgalinin başlangıcından Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesine kadar Mısır 

ekonomisi, İngiltere için yeni sömürge mülklerini ele geçirerek ekonomik 

sorunlarını çözen bir hammadde ve ucuz kaynak kaynağıydı. Mısır'ın 

kaynaklarının kaybı, ulusal odaklı bir ekonominin olmaması, Birinci Dünya 

Savaşı'nda halk arasında huzursuzluğuna yol açtı (Turekulova & Baitureyeva, 

2020). Zamanın tüm büyük Avrupalı güçleri tarafından 1888'de imzalanan 

İstanbul (Konstantinopolis) Sözleşmesi, Süveyş Kanalı’nı tarafsız ilan etti. 

Sözleşme, barış ve savaş zamanlarında herkese Süveyş’ten serbest geçişi 

garanti etti. Büyük Britanya, kanalın tarafsızlığının garantörü oldu ve kanalın 

yönetimi Süveyş Kanalı Şirketi'ne bırakıldı (Farnie D. , 1969). 

Konstantinopolis Sözleşmesi, Büyük Britanya, Fransa, İtalya, Hollanda, 

Almanya, Avusturya-Macaristan, İspanya, Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu 

arasında, 29 Ekim 1888 tarihinde İstanbul’da imzalanan Süveyş Kanalı’nın 

serbest dolaşımına ilişkin bir sözleşmedir. Anlaşmanın 1. Maddesine göre; 

Süveyş Kanalı, bayrak ayrımı olmaksızın barış ve savaş durumlarında her 

zaman gemilerin geçişlerine serbest olacaktır. Sonuç olarak, Yüksek Akit 

Taraflar, savaş zamanında olduğu gibi barış zamanında da Kanalın serbest 

kullanımına hiçbir şekilde müdahale etmeyeceklerini kabul ederler. Kanal 

hiçbir zaman abluka hakkının kullanılmasına tabi tutulamaz. 3. Maddeye göre 
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Akit Taraflar, aynı şekilde, Deniz Kanalı ve Tatlı Su Kanalı'nın tesisi, 

müesseseleri, binaları ve işlerine saygı göstermeyi taahhüt ederler. 4. Maddeye 

göre Deniz Kanalı, Antlaşmanın I. Maddesi hükümlerine göre, savaşan 

tarafların savaş gemilerine bile serbest geçiş olarak savaş zamanında açık 

kalırsa, Yüksek Akit Taraflar hiçbir savaş hakkı, hiçbir düşmanlık eylemi, ne 

de Kanalın serbestçe dolaşılmasını engelleme amacı taşıyan herhangi bir fiil, 

Osmanlı İmparatorluğu savaşan devletlerden biri olsa bile, Kanal ve 

limanlarında işlenmeyecektir. Savaşanların savaş gemileri, kesinlikle gerekli 

olmadıkça, Kanal'da ve giriş limanlarında yeniden ikmal yapamaz veya erzak 

alamaz. Söz konusu gemilerin Kanaldan geçişleri, yürürlükteki Yönetmelik 

hükümlerine göre mümkün olan en az gecikmeyle ve hizmetin gereklerinden 

kaynaklanan kesintiye uğramadan etkilenecektir. Onların Port Said'de ve 

Süveyş yolundaki kalışları, sıkıntı olmadıkça yirmi dört saati geçmeyecektir. 

Böyle bir durumda, mümkün olan en kısa sürede ayrılmaları zorunludur. 

Savaşan bir geminin giriş limanlarından birinden denize açılması ile düşman 

Güce ait bir geminin ayrılması arasında her zaman yirmi dört saatlik bir süre 

geçecektir. 5. Maddeye göre savaş zamanında, muharip devletler ne birlik ne 

cephane ne de savaş malzemeleri, Kanal ve giriş limanları içinde karaya 

çıkmayacak veya gemiye binmeyeceklerdir. Bin kişiyi geçmeyen personel ile 

gerekli savaş teçhizatını aşmayan sayı ve miktarda personel ve teçhizatı savaşan 

gemiler yükleme ve boşaltma yapabilir. 7. maddeye göre Savaşan taraflar, 

savaş gemilerini Acı Göller ile Timsah gölü dahil olmak üzere kanal suları 

içerisinde bulundurmayacaktır. Devletler, en fazla 2 adet savaş gemisini Port 

Said ve Süveyş liman girişlerinde bulundurabilirler. Bu hak, savaşan taraflarca 

kullanılmayacaktır. 9. Maddeye göre Mısır Hükümeti, Fermanlardan doğan 

yetkileri ölçüsünde ve Antlaşmada öngörülen şartlar dahilinde, Antlaşmanın 

icrasını temin etmek için gerekli tedbirleri alacaktır (Suez Canal Authority, 

2022). 

Süveyş Kanalı’nın Britanya’ya sağladığı faydalar ile ilgili dış işleri 

bakanı Lord Stanley "Süveyş Kanalı üzerinde yapılacak ticaretten hiçbir millet 

Britanyalılar kadar yarar elde etmeyecektir" şeklinde konuşmuştur (Karal, 

1995). Çünkü Britanya için sömürgelerine ulaşım açısından kanal stratejik bir 

öneme sahipti. 1869'da Süveyş Kanalı'nın açılması Asya'ya nakliye ücretlerinin 

düşmesinde büyük bir etken oldu. Yüzyılın sonunda Britanya'nın Hindistan'la 
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yaptığı ticaretin hacmi dört kat artmıştı. Bu gelişme bir paradoks olarak 

Hindistan'ın modernleşmesini geciktirdi. Ülkenin sanayileşmesi, Britanya'nın 

rekabeti olmasa daha hızlı ilerleyebilirdi ancak yüzyılın sonuna gelindiğinde, 

Raj'ın üretip koruduğu kültürel etkiler yüzünden, Hindistan'ın modernleşmeden 

nasibini almadan varlığını sürdürmesini imkânsız kılmıştı (Roberts J. , 2017). 

Kanalın açılması ile Doğu ile Batı arasında yapılan ticaretinin kavşak 

noktasını oluşturan Mısır, önemli bir geçiş noktası olması nedeniyle 

sömürgecilik döneminde çeşitli nüfuz mücadelelerine sahne olmuştur. 

Britanya'nın her yerde toprağı olmasına karşın yüzyıl sonlarına doğru her 

şeyden çok Hindistan'la meşgul oluyordu. Ümit Burnu rotasını ve yeni açılan 

Süveyş rotasını güvence altına almak için Afrika' da yeni topraklar ele 

geçirmişti (Roberts J. , 2017). 

İngiltere ile Fransa'nın çatışmalarının en eskisi Mısır üzerinde olmuştur. 

Bu çatışma 1798’de Napolyon'un Mısır'ı işgal etmesiyle başlamıştır. Bu olay 

İngiltere'yi Mısır konusunda ilk defa telaşlandırmıştır. Zira, 1756-63 yılları 

arasında cereyan eden Yedi Yıl Savaşları sonunda İngiltere, Fransa'dan iki 

mühim toprağı ele geçirmişti. Bunlardan biri Kanada, diğeri de Hindistan'dır. 

Bilhassa Hindistan'ın İngiltere için ekonomik bakımdan büyük ehemmiyeti 

vardı. Bunun için İngiltere, Hindistan ile Britanya arasındaki deniz yolunun 

güvenliğine büyük önem veriyordu. Bu deniz yoluna “İmparatorluk Yolu” 

denilmiştir. İngiltere'nin İmparatorluk Yolu Mısır'dan geçiyordu. 1798’de 

Mısır'ın Fransa'nın eline geçmesi, İngiltere'ye şunu göstermiştir ki, bu yolun 

güvenlik altında olabilmesi için, Mısır'ın ya İngiltere'nin elinde olması veya 

başka güçlü bir devletin elinde olmaması gerekir. Bu sebepten İngiltere 1799'da 

Osmanlı Devleti ile bir ittifak yaparak Fransa'yı Mısır'dan çıkarmayı 

başarmıştır (Armaoğlu, 2018). 

Süveyş Kanalı 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 
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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 

başlamıştı (Siegfried , 1940). Kanal, uluslararası ticarete hizmet etmek ve kar 

etmek için inşa edilmiş olsa da uluslararası statüsü uzun yıllar belirsiz 

kaldı. 1888'de o zamanki büyük deniz güçleri, kanalın hem barış hem de savaş 

zamanlarında tüm ulusların gemilerine açık olması gerektiğini ilan eden 

Konstantinopolis Sözleşmesi'ni imzaladılar. Buna ek olarak, sözleşme kanalın 

sularında düşmanlık eylemlerini veya kıyılarında tahkimat inşasını 

yasaklamaktadır. Teorik olarak Süveyş Kanalı, Birinci ve İkinci Dünya 

Savaşları sırasında tüm savaşçılara açıktı ancak Müttefik kuvvetlerin deniz ve 

askeri üstünlüğü, Süveyş Kanalı’nın Almanya ve müttefiklerinin nakliyesinde 

etkin kullanımını engelledi. 

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda Kanal Cephesi’nde 

İngilizlerle mücadele etmiştir. Süveyş Kanal Cephesi, Birinci Dünya 

Savaşı’nda Almanların isteği ile açılmıştır. Cephenin açılmasının amacı, 

İngilizlerin ham madde ve asker ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı, 

Süveyş Kanalı'nı ele geçirmektir. Kanalın ele geçirilmesiyle İngilizlerin, 

sömürgeleri olan Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan sağlamakta 

olduğu asker ve malzeme desteğinin kesilebileceği düşünülmüştü. Almanlar ve 

Osmanlı, adeta İngiltere’nin şah damarı olan bu kanalı ele geçirerek savaşın 

gidişatını kendi lehlerine çevirmek istemişlerdir.  

Osmanlı’ya göre, Kanal bölgede adeta İngiltere’nin varlığının bir 

nişanesiydi. Öyle ki, Cemal Paşa Osmanlı ordusunun Kanala yürüyüşü 

sırasında göndermiş olduğu bir 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) 
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azami zarar vermeliyiz” demektedir (Stoddard, 2003). Osmanlı ordusu 

tarafından Kanal’a gerçekleştirilen iki sefer su, erzak ve cephane sıkıntısı gibi 

nedenlerle başarısız oldu. Kanal Savaşlarında Osmanlı ve İngiliz kayıplarının 

toplamı yaklaşık 8.000–9.000 kişiyi (7.000 Türk, 2.000 İngiliz) geçmediği 

görülmektedir. Bu rakamlar, Kanal Cephesi’nin diğer Osmanlı cephelerine göre 

sanki daha az ilgi görmesine sebep olmuştur. Oysa ki 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 Kanalı’na 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 Cephesi’nden bile Kanal 

Cephesi’ne asker kaydırılması talep ve görüşleri göz önüne alındığında 

cephenin önemi ortaya çıkmaktadır (Üzen, 2007). Savaş sırasında neredeyse 

yalnızca askerler ve askeri teçhizat kanaldan geçmiştir. Savaş bittikten sonra 

1919'te askerlerin evlerine geri gönderilmesi süreci kanalda yolcu trafiğinin 

gözle görülür bir şekilde artmasına yol açmıştır. 

Tablo 4. 1914'ten 1920'ye kadar Süveyş Kanalı'ndan geçen yolcu trafiği hacmi (Canal 

Maritime de Suez. , 1925). 

Yıl Yolcu   Sayısı 
Elde edilen gelir 

(İsviçre frangı) 
Asker Sayısı 

1914 391.772 3 734.505  

1915 210.530 2 004.990 İngiltere– 32.317 

1916 283.030 2 802.210 Fransa – 18.076 

1917 142.313 1.415.450 İtalya – 7.107 

1918 105.914 1.050.265 Hollanda - 766 

1919 527.502 5.164.487 Rusya - 335 

1920 500.147 4.750.242  
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3.6. Mısır Cumhuriyet Dönemi 

Britanya’nın 1881’de Osmanlı İmparatorluğu egemenliğindeki Mısır’ı 

işgal etmesinin nedenleri arasında; emperyalist çıkarları için Süveyş Kanalı’nı 

denetimi altında tutmak istemesi, Fransa’nın kendisinden daha erken 

davranarak Mısır’ı işgal edebileceği ihtimali önemli bir rol oynamıştır. Mısır 

topraklarını işgal eden Britanya, burayı resmen protektora olarak ilan 

etmemiştir. Bu durum Mısır’ın, teoride hıdivlerle yönetilmesine ve Osmanlı 

toprağı olmasına karşılık, pratikte siyasi ve ekonomik yapısı bütünüyle 

Britanya tarafından belirlenmiştir (Dursun & Arı, 2012).   

Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Britanya, Aralık 1914’te 

Mısır’ı resmen ilhak ettiğini açıklayarak burada protektora yönetimi kurduğunu 

ilan etmiştir. Mısır, Britanya protektorası olmasından sonra hıdiv unvanını 

kullanan hükümdarlar artık sultan unvanını kullanmaya başlamışlardır. Mısır 

bu dönemde, Britanya tarafından pamuk üreten bir ülke hâline gelmiştir. 

Britanya’nın işgalinden önce de Mısır’da yabancıların ülke ekonomisinde 

hissedilir bir ağırlığı bulunmaktaydı. 1882’den itibaren Mısır’ın siyasi 

yapısının yanı sıra ekonomik yapısı üzerinde de Britanya’nın belirgin etkisi 

olmuştur. Britanya’nın tekel sahipleri en verimli topraklara sahip olmuşlardır. 

Ayrıca fabrikalar, madenler, demir yolları ve sulama tesislerinin büyük bir 

kısmını denetim altına almışlardır. Süveyş Kanalı Şirketi’nin hisselerinin %45’i 

İngiliz hükümetinin elinde bulunmaktaydı. Bunun yanı sıra Mısır’ın tüm mali 

sistemi İngiliz bankalarının denetimi altındaydı. Bu bankalar Mısır’a verdikleri 

borçlar karşılığında yıllık faiz olarak 4 milyon pound gibi yüksek bir para 

almaktaydılar. Bu durumdan kötü durumdaki köylülerin yanı sıra Mısır’daki 

burjuvazi de memnun değildi. Yabancıların Mısır’da kalması ve koloni 

yönetiminin sürmesi düşüncesine taraf olanlar, feodal toprak ağaları ile 

yabancıların aracılığını yapan komprador burjuvaziydi (Ataöv, 1973). 

Hıdivler tarafından yönetilmeye devam edilen Mısır’da Kral Tevfik’in 

ölümünden sonra sırasıyla 2. Abbas (1892-1914), Sultan Hüseyin Kâmil (1914-

1917), Ahmed Fuad (1917-1936) ve en son Kral Faruk 1952’de devrilinceye 

kadar yönetimde kalmışlardır. Bu dönemlerde Mısır’da hıdivler üzerinde tüm 

denetim İngiliz valileri veya yüksek komiserlerinin elindeydi. Birinci Dünya 

Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Mısır’ı protektorası olarak ilan eden 
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Britanya’nın bu konumu 1919’daki Paris Konferansında teyit edilmiş ve 

uluslararası bir statü kazanmıştır (Arı, 2008). 

Küresel ekonomideki canlanma, uluslararası ticareti olumlu etkilemiş ve 

İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar sürmüştür. Genel olarak, bu süre, 

kanal üzerinden uluslararası trafik sadece arttığından, kanalın işleyişi için 

elverişli olarak adlandırılabilir. Ancak, kargo taşımacılığının büyümesi, kanalın 

işleyişinden elde edilen temettüler Avrupa'ya gittiğinden, pratik olarak Mısır 

ekonomisine yansımadı. Kanalın hizmet vermesiyle pozitif bağlantılı iş 

yerlerinin büyümesi Mısır ekonomisini etkilemiştir. Genel olarak, 20. yüzyılda, 

bazı kısa dönemler dışında, gemilerin kanaldan geçiş dinamikleri olumlu 

özelliklerle ayırt edildi. Süveyş Kanalı'nın dünya ulaşım sistemindeki 

konumunun ana göstergesi (gemi sayısı), 1928-1929'a kadar her yıl 6.000 

gemiye yükseldi. Bu dönemde kanaldan geçen kargo hacmi 1930'larda dört kat 

artarak yılda 30 milyon tonda sabitlendi. Süveyş Kanalı boyunca bu tür kargo 

cirosu hacimleri, İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar karakteristik kaldı 

(Turekulova & Baitureyeva, 2020). 1929’daki büyük buhrana rağmen 1930'lu 

yılların başlarında, Süveyş Kanalı'ndan geçen trafiğin dinamikleri bir bütün 

olarak olumlu olmaya devam etmiştir. 1935'te 32,8 milyon ton kargo ile 

taşınmış ve 1937'de 36,5 milyon ton ile kanal üzerinden rekor bir kargo 

seviyesine ulaşılmıştır (Wilson A. , 1939). Bu artışın en önemli sebebi petrol 

taşımacılığının artmasıdır. Petrolün 1913'te toplam trafiğin içindeki oranı 

sadece %2'dir ancak 1938'de bu oran %25'e yaklaşmıştır (Dementiev, 1954). 

Kuzeyden güneye ve güneyden kuzeye kargo taşımacılığının yoğunluğu 

ve hacmi orantılı değildi, bu da kanalın kuzeyinde ve güneyinde bulunan 

devletlerin özel ekonomik durumunu tam olarak yansıtıyordu. 1920-1929 ve 

1949-1955 yıllarında kuzeyden güneye trafik ikiye katlanmış, güneyden kuzeye 

ise dört kat artmıştır. Ortadoğu'dan petrol ihracatındaki ani artışın neden olduğu 

”Petrol devrimi", Ortadoğu petrol tankeri filosunun yaklaşık yarısına güç 

sağladığı için kanaldaki tanker trafiğini önemli ölçüde artırdı (Turekulova & 

Baitureyeva, 2020).  

1937-1942 yıllarında kanaldan geçişler %80 düşmüştür. Bu düşüşün en 

önemli sebebi İkinci Dünya Savaşı sürecidir. İkinci Dünya Savaşı sırasında 

deniz taşımacılığının zorlukları Mısır'ın ekonomik durumu üzerinde olumsuz 
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bir etkisi vardı ve bu nedenle ticaret dengesi pasif hale gelmiştir. Pamuk başta 

olmak üzere birçok mal depolarda kalmıştır. Yükleme ve boşaltma masrafı ve 

sigorta oranları yükselmiştir. 1950'lerin başında Süveyş Kanalı'ndan geçiş iki 

kattan fazla artmıştır. Kanaldan uluslararası taşımacılık Kore Yarımadası’ndaki 

savaş ve NATO’nun silahlanma çabaları nedeniyle 1951-1956 yıllarında 

Süveyş Kanalı'ndan geçen gemi sayısı %40 artmıştır (Bonin, 2010). 

Mısır ordusundaki Hür Subaylar Hareketi’nin 22 Temmuz 1952 

tarihinde gerçekleştirdiği bir askerî darbe ile Mısır’da yönetimi ele geçirmesi 

önemli değişimlere yol açmıştır. Hür Subaylar Hareketi’nin darbe sonrasında 

izlemiş olduğu politikalar, bölgedeki aktörlerin bölgesel ve ulusal güvenlik 

politikalarını gözden geçirmelerine yol açmıştır. Hür Subaylar Hareketi’ne 

görünüşte General Necip önderlik etmiş olsa da Albay Cemal Abdül Nâsır kısa 

sürede yönetim üzerinde kontrolünü sağlamıştır. Daha sonra Cemal Abdül 

Nâsır yönetimindeki Mısır, 1970’li yıllara kadar Ortadoğu’daki birçok 

gelişmeye damgasını vurmuştur. Süveyş Savaşı (1956 Kanal Krizi) şüphesiz bu 

gelişmelerin en başında yer almaktadır (Dursun & Arı, 2012). 

23 Temmuz Devrimi olarak da bilinen 1952 Mısır Devrimi, Kral 

Faruk'un, Muhammed Necip ve Cemal Abdul Nasır liderliğindeki bir grup ordu 

subayı olan Hür Subaylar Hareketi tarafından darbeyle devrilmesiyle başlayan 

derin bir siyasi, ekonomik ve toplumsal değişim dönemiydi. Bu devrim, Arap 

dünyasında bir devrimci siyaset dalgası başlattı ve Soğuk Savaş sırasında 

sömürgeciliğin tırmanmasına ve Üçüncü Dünya dayanışmasının gelişmesine 

katkıda bulundu (Holland, 1996).  

1952 Hür Subaylar Darbesi sonrasında Süveyş Kanalı Krizi ortaya çık-

mıştır. Bu kriz bir savaşa neden olmuştur. Savaş öncesinde bazı gelişmeler 

yaşanmıştır. Mısır lideri Nâsır’ın SSCB aracılığıyla Doğu Bloku devletlerinden 

silah alması, Afrika’daki sömürgecilere karşı mücadele veren gruplara destek 

olması, Ürdün’de krallık karşıtı toplum hareketini desteklemesi ve Çin’i resmen 

tanıması İngiltere ile ABD’nin tepkisine yol açmıştır. Öte yandan 

Ortadoğu’daki SSCB yayılmacılığına karşı içerisinde Mısır’ın yer alacağı bir 

savunma örgütünün kurulamayacağı görüldüğünden, 1955 yılında Türkiye, 

İngiltere, İran, Irak ve Pakistan’ın üye olduğu Bağdat Paktı kurulmuştur. 

Bağdat Paktı, SSCB’ye karşı bölgesel bir güvenlik önlemi amacıyla kurulmuş 



125 | GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SÜVEYŞ KANALI’NIN JEOPOLİTİĞİ 

 

 
 

olsa da Mısır, bölgedeki nüfuzunun azalacağını düşündüğünden Bağdat 

Paktı’nın kurulmasından rahatsız olmuştur. Yaşanan gelişmeler Mısır ile Batı 

Bloku ülkeleri arasındaki gerilimi arttırmıştır. Ancak Süveyş Krizi’nin temel 

sebebi, İngiltere ve ABD’nin Nâsır yönetiminin önem verdiği Asvan Baraj 

projesinin finansmanından çekilmesidir. 19 Temmuz 1956’da tarihinde ABD 

sonrasında İngiltere ve Dünya Bankası, barajın finansmanını 

üstlenemeyeceklerini resmen açıklamışlardır. Mısır Lideri Nasır’ın yaşananlara 

tepkisi gecikmemiştir. Hür Subaylar Devrimi’nin yıldönümü olan 26 Temmuz 

1956’da Süveyş Kanal Şirketi’ni millîleştirmiştir (Arı, 2008). 

Cumhurbaşkanı Cemal Abdül Nasır, 6 Temmuz 1956'da İskenderiye'de 

yaptığı tarihi konuşmada Süveyş Kanalı'nın millileştirilmesini ilan 

etmiştir. Kararnamenin birinci maddesinde “Süveyş Deniz Kanalı Evrensel 

Şirketi bu vesileyle kamulaştırıldı. Tüm varlıkları, hakları ve yükümlülükleri 

millete devredilir ve şu anda yönetimini yürüten tüm kuruluş ve komiteler iş bu 

vesileyle feshedilir. Hissedarlar ve kurucu hisse senedi sahiplerine, sahip 

oldukları adi veya kurucu hisse senetleri için, bu kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten önceki gün Paris Menkul Kıymetler Borsası kapanış kotasyonlarında 

gösterilen hisselerin değerine göre tazminat ödenir. Nitekim Mısır, kuruluş 

kotaları ve hisse senetlerinin sahip oldukları pay sahiplerine ödenmesi 

düşünülen tüm tazminatları Paris Borsası kapanış kuru üzerinden tahmin edilen 

değer üzerinden ödediği için 1 Ocak 1963 tarihinde tüm görevlerini yerine 

getirmiştir. Tazminat, tamamı yabancı para biriminde ve bir yıllık vadesinden 

önce ödenen 800.000 hissenin değeri 28.300.000 LE'ye (Mısır sterlini) 

ulaştı  (Kirlus,, 1964) . 

Bununla birlikte, millileştirme kararnamesi, büyük devletlerin ve Dünya 

Bankası'nın Asvan Barajı’nı finanse etme konusundaki tutumlarına doğrudan 

bir yanıt olarak gelmiştir. Ancak kararname aslında Mısır'ın haklarını ortaya 

çıkardı ve 23 Temmuz Devrimi'nden sonra Mısır'ın tüm ulusal topraklar 

üzerindeki egemenliği ile yakından ilişkiliydi (Risk,, 1983).  

Mısır, kamulaştırma kararnamesi ile ilgili tepkilere karşılık Mısır 

Dışişleri Bakanı Dr. Mahmud Fawzi'nin 8 Ekim 1956'da Birleşmiş Milletler 

Genel Kurulu önünde yaptığı ünlü konuşmasında "Her bağımsız devletin 

egemenliğine tabi olan herkesi millileştirme hakkı vardır” şeklinde bir 
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açıklama yapmıştır. BM Genel Kurulu, 23 Aralık 1952 tarihli 12626 sayılı 

kararı “her devletin egemenliği ve BM Şartı'nın ilkeleri gereği kaynaklarını 

halkının refahı için kullanma hakkına sahip olduğunu” belirtmektedir. 

Dolayısıyla, Mısır'ın Süveyş Kanalı Şirketini millileştirme eylemi bu kararın 

sadece bir uygulamasıdır. Kanal otoritesinin, Mısır hükümeti tarafından 99 yıl 

boyunca inşaat ayrıcalıkları verilen Mısırlı bir otorite olduğunu da sözlerine 

ekledi. Mısır hükümeti ile Kanal otoritesi arasında 22 Şubat 1866'da imzalanan 

anlaşmanın 16. maddesi, Süveyş Kanalı'nın Uluslararası Seyrüsefer 

Otoritesinin ülke yasalarına tabi bir Mısır anonim şirketi olması şartıyla 

imzalanmıştı. İngiliz hükümeti bu gerçeği kabul etti ve 12 Nisan 1939'da karma 

mahkeme önünde savundu. Ayrıca Mısır'ın toprakları üzerindeki egemenlik 

hakkına ve 1888 Anlaşması’na olan saygısına ve kanal ikilemine barışçıl 

yollarla çözüm bulmak için müzakereye hazır olmasına bağlı olduğunu ilan 

etmiştir (Youness, 2006). Ancak, Süveyş Kanalı’nın millileştirilmesi kararının 

ardından Mısır, sömürgeci bir güçlerin saldırısına maruz kalmıştır. Mısır 

hükümetini zor durumda bırakacak bir şekilde işi aksatmak amacıyla kanalda 

çalışan yabancı personel geri çekilmiştir. Buradaki amaç Mısır ekonomisini zor 

duruma düşürmektir. Çünkü sömürgeci güçler, Mısırlıların Süveyş Kanalı’nı 

yönetemeyeceklerdi düşünüyorlardı (Kirlus,, 1964). Ancak Mısırlılar ve bazı 

dost ülkelerden gelen görevlilerin yardımıyla, yabancı personellerin geri 

çekilmesinden iki gün sonra seyrüseferler tekrar başlamıştır. 16 Eylül'de 36, 17 

Eylül'de 35, 18 Eylül'de 32 ve 19 Eylül'de 34 gemi Süveyş Kanalı’ndan geçiş 

yapmıştır (Youness, 2006). 

18 Eylül 1956'da SIS (Mısır Devlet Bilgi Servisi), 50 yabancı muhabiri 

İsmailiye şehrinde Süveyş Kanal Bölgesi'ne götürmüştür. 19 Eylül 1956'da Al-

Ahram gazetesinin ana manşetleri, kanaldaki seyirden etkilenen yabancı 

muhabirlere atıfta bulunurken, gemi konvoyları ise Süveyş’ten barışçıl bir 

şekilde geçmiştir. Yabancı gazete ve dergilerin çoğu, 1 Ekim 1956'da 

yayınlanan Amerikan dergisi "Times" da dahil olmak üzere, Mısır yönetiminin 

kanalda deniz seferlerini yönetmedeki başarısı hakkında haberler yazmıştır 

(Suez Canal Authority, 2021).   
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4. SAVAŞLARDA SÜVEYŞ KANALI 

Mısır topraklarının savunmasında önceleri Sina Çölü önemli bir doğal 

engeldi. Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim askeri dehası neticesinde Sina 

Çölü’nü geçmiştir. Süveyş Kanalı’nın inşa edilmesinden sonra önemli bir 

savunma engeli olarak ortaya çıkmıştır. Sina Yarımadası ve Süveyş Kanalı’nın 

sahip olduğu coğrafi özellikler savaş planlarının şekillendirilmesinde etkili 

olmuştur.  

Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli cephelerinden birisi de Süveyş 

Kanal Cephesi’dir. Kuzey-güney yönünde uzanan Kanalın o dönemde 

uzunluğu 161 km’dir. Genişliği 80– 120 m’dir. Kanal, Akdeniz’den Büyük Acı 

Göl’e kadar düz bir doğrultuda devam etmektedir. 45. km’deki Kantara’ya 

kadar Menzele gölünden geçmektedir. Bundan sonra kum ve taş tepeleri 

arasından geçerek 75. Km’de İsmailiye kasabası önünde Timsah Gölü’ne 

ulaşmaktadır. 80–90. km’ler arasındaki Tosum ve Serapyum’dan sonra 96–134. 

km’ler arasında Büyük ve Küçük Acı Göllerden geçmektedir. Buradan 10 km. 

kadar ilerideki Şaluf’dan geçerek düz bir biçimde Kızıldeniz’e ulaşmaktadır. 

Kanal çok büyük ve tahribi imkânsız bir engeldir. Bu uzunluğun sadece 

Serapyum-Tusum arasındaki kısmı Süveyş Kanalı’na yaklaşmaya elverişliydi. 

1915’te Osmanlı ordusu Süveyş Kanalı’na saldırıyı bölgeden yöneltilmiştir 

(Üzen, 2007).  

Kahire’den İsmailiye’ye gelen demiryolu Süveyş’e paralel olarak Port 

Said ve Süveyş şehirlerine kadar uzanır. Nil’den İsmailiye’ye getirilen Tatlı Su 

Kanalı da demiryolu boyunca devam eder. Sina sınırından Süveyş Kanalı’na o 

günün imkânlarıyla 8–10 günde varılabilirdi. Kanalın doğusunda orta kısımda 

20 km’lik sahadaki tepeler Süveyş Kanalı’na yaklaşmayı kolaylaştırdığı gibi 

Tatlı Su Kanalı’nın 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 (Üzen, 2007).  
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Kanala yapılacak bir saldırıda hem genişliğinin azlığı hem de Tatlı Su 

Kanalı’nın kuzeyde Port Said’e ve güneyde Süveyş’e su dağıtım noktasında 

olması bu bölgenin IV. Ordu tarafından Birinci Kanal Seferi’nde hedef 

seçilmesi boşuna olmamıştır. Bölgeyi ele geçiren güç Port Said ile Süveyş’in 

suyunu rahatlıkla kesebilirdi ve bu şehirlerin istilacının insafına kalması 

demekti (Üzen, 2007). 

 

4.1. Birinci Dünya Savaşı (Kanal Cephesi) 

Mısır, uzun yıllar Fransa’nın etki alanında kalmıştır. 13 Eylül 1882’de 

Britanya tarafından işgal edilmiştir. Bu işgalin gerçekleşmesinde Süveyş 

Kanalı’nın büyük etkisi olmuştur. Britanya’nın en gözde sömürgesi olan 

Hindistan’a giden en kısa yol Süveyş Kanalı’ndan geçmektedir. Kanal Cephesi, 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Süveyş Kanalı’nda, Britanya’ya karşı açtığı saldırı 

amaçlı bir cephedir. Savaş, Cemal Paşa’nın, Mısır Sefer Kuvveti’ni Süveyş 

Kanalı’na yönlendirdiği, 27 Aralık 1914’te başlamış ve 26 Ekim 1918’de sona 

ermiştir. 3 yıl 10 ay süren savaş, Osmanlı Devleti’nin en uzun süreli cephesi 

olmuştur. Kanal Cephesi’nde alınan yenilgiler yüzünden burada savaş 4 

aşamada gerçekleşmiştir. Süveyş Kanalı’nda başlayan çarpışmalar ve 

sonrasında yaşanan kayıplar Osmanlı ordusunun geri çekilmesine neden 

olmuştur. Savaş, önce Sina Yarımadası’nda, sonrasında Filistin ve en son 

Suriye topraklarında yaşanmıştır. En son aşamada, Körfez Cephesi’ndeki 

(Basra-Irak) gerileme ile birleşmiştir (Aydın, 2012). 

Osmanlı Devleti’nin Kanal Seferini gerçekleştirebilmesi için çeşitli 

coğrafî, lojistik ve siyasî sorunlar ile baş etmesi gerekmekteydi. Ancak asıl 

mesele coğrafî ve lojistik sorunlardı. Birinci Dünya Savaşı’ndan önce Sina 

Çölü’nü Filistin yönünden geçen en son komutan Osmanlı Padişahı Yavuz 

Sultan Selim’dir. Ancak Yavuz Sultan Selim zamanında Süveyş Kanalı gibi 

yapay bir engel yoktu. Süveyş Kanalı’ndaki istihkâmlar makaslama makineli 

tüfek ateşiyle düşmanı tarayacak şekilde konumlandırmıştı. Süveyş boyunca bir 

demiryolu hattı ve üzerinde de zırhlı trenler bulunmaktaydı (Şevket, 1931). 

Bunun yanı sıra Süveyş’te kanalın önüne gelecek orduyu bekleyen İngiliz ve 

Fransız savaş gemileri yerini almıştı. Bu savaş gemileri uzun menzilli toplara 

sahipti ve etkili atış yapabilecek yetenekteydiler. 
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Şekil 80. HMS Barham savaş gemisi 1930'ların ortalarında Süveyş Kanalı’nda geride 

Ferdinand de Lesseps'in bir heykeli görülüyor (Maritime Quest, 2022). 

Britanya’nın bir adadan başlayan egemenliği dünya genelinde bir 

egemenliğe dönüşerek krallığı üzerinde güneş batmayan imparatorluğa 

dönüştürmüştür. Britanya hem anavatanı olan adayı hem de dünyanın her 

tarafına yayılmış olan sömürgelerine hükmetmek ve korumak için amacıyla 

donanma gücüne büyük önem vermiştir. Donanmanın önemi ile ilgili Churchill 

"Biz, büyük bir donanma ile herhangi bir düşmanı uzak tutabilir, kendimizi 

besleyebiliriz. Zorunluluk olursa o zamana kadar ülkedeki her kenti bir 

tersaneye ve bütün erkek nüfusu bir ordu haline çevirebiliriz" şeklinde 

konuşmuştur (İlhan , 1971). Britanya, 16.yüzyıldan itibaren Avrupa'da güçlü 

devletlerin ortaya çıkmasından sonra farklı coğrafyalara yönelmiştir. Ayrıca 

zayıf yönlerini de güçlendirmiştir. Avrupa'da denge politikası izleyerek ve 

ticaretini geliştirmek için çeşitli yollar aramıştır. Britanya küresel ticarette 

jeoekonomik ve jeostratejik açıdan önem arz eden kanal ile boğazlara ve 

bunların rotası üzerinde bulunan bölgeleri kontrolü altına almaya çalışmıştır. 

Britanya, stratejik açıdan çok önemli bir sömürge olan Hindistan’a egemen 

olmasından sonra, doğunun zengin kaynaklarını topraklarına taşımaya 

başlamıştır. Ada ve denizci bir devlet olması itibariyle ulaşımda önceliği ve 
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zorunluluğu olan deniz yolunu kullanmıştır. Britanya için Hindistan-Umman 

Denizi-Aden Körfezi-Bab ül Mendep-Kızıldeniz-Süveyş-Akdeniz-Cebelitarık 

ve İngiltere rotası hayati öneme sahip bir rota olmuştur. Birinci Dünya Savaşı 

sırasında Britanya’nın Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan gibi 

sömürgelerinden gelen yardımların cephelere ulaştırılması açısından Süveyş 

Kanalı stratejik öneme sahiptir. Bu nedenle Britanya’nın düşmanı olan 

Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu bu yardımları engellemek için Süveyş 

Kanalı’nda bir cephe açılması için planlar yapmaya başlamışlardır. Birinci 

Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti birçok cephede çeşitli nedenle mücadele 

etmiştir. Bu cepheler taarruz ve savunma cepheleri olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Kanal Cephesi, Osmanlı Devleti’nin taarruz cephelerinden 

birisidir.  

Jeopolitik ve jeostratejik konumu itibariyle dünya coğrafyasında önemli 

bir yere sahip olan Süveyş Kanalı, Birinci Dünya Savaşı sırasında büyük 

güçlerin mücadele alanlarından birisiydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun müttefiki 

olan Almanya'nın önerdiği Birinci Kanal Seferi ile İngiltere ile onun “can 

damarı” Hindistan arasındaki bağlantı kesilecekti. Sonuç olarak, İngiliz 

askerleri bölgede bloke edilecek ve dolayısıyla Avrupa cephelerinde Almanya 

ve müttefiklerinin işi daha da kolay olacaktı (Çelik, 1999). 

Kanal Cephe’sinin birçok boyutu bulunmaktadır. Osmanlı Devleti için 

Süveyş Kanalı’nı ve Mısır’ı ele geçirmek ana amaçtır. İngilizler Kanalı 

korumak, Çanakkale, Selanik ve Fransa cephelerine destek vermek, Batıda 

Senusi saldırılarına karşı koymak, güneyde Darfur Sultanı Ali Dinar’ın 

İngilizlere karşı cihadını bastırmak, Sina’dan gelecek Türk tehdidini 

karşılamak, Suriye’ye asker çıkarma planları ile uğraşmak ve Osmanlılara karşı 

Arapları kışkırtmakla uğraşmıştı (Üzen, 2007). 
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Şekil 81. Süveyş Kanalı'na yapılan (Şubat 1915) saldırılarının haritası (Falls & 

MacMunn, 1930). 
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Şekil 82. Şubat 1915'teki Süveyş Kanalı saldırılarının ayrıntılı haritası (Timsah 

Gölü'nden Büyük Acıgöl’e kadar) (Falls & MacMunn, 1930). 

Birinci Dünya Savaşı’nda Süveyş Kanalı’nın Osmanlı Devleti açısından 

ayrı bir önemi bulunmaktaydı. Sefer Kuvveti savaş için gerekli hazırlıklarını 

tamamlayarak 14-15 Aralık 1914 tarihinde Birüssebi’den harekete geçmiştir. 

2-3 Şubat 1915 tarihinde Süveyş Kanalı’na taarruz edilmiştir. 160 km 

uzunluğundaki kanalın tüm uzunluğu boyunca uzanan bir demiryolu vardı ve 

batıdan su sağlanıyordu, doğuda ise sadece acı kuyular vardı. Kanalın 
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uzunluğu, savunma için düzenlenen üç sektörü bölen Büyük ve Küçük Acı 

Göller ile Timsah Gölü'nün yaklaşık 47 km'sini içeriyordu. Bunlar, 

Süveyş'ten Acı Göllere, Deversoir'den El Ferdan'a ve El Ferdan'dan Port Said'e 

kadar olan sektörlerdi. Küçük müfrezeler, Tatlı Su Kanalı'nı ve İsmailiye'den 

Kahire'ye giden ana yol üzerindeki Zagazig ikmal deposunu korumaktaydı 

(Falls & MacMunn, 1930). Süveyş Kanalı’na yapılan taarruzlarda başarı 

sağlanamamıştır. Büyük zorluklarla Sina Çölü’nü aşan Osmanlı askerleri, 2 

Şubat 1915’te Timsah Gölü ile Acı Göl arasında bulunan bölgeden, Süveyş 

Kanalı’na doğru saldırıya geçmiştir. 25. Tümen’e bağlı 5 tabur asker, kıyıya 

indikten sonra, teknelere bindirilmiştir. Tombaz adı verilen altı düz ve çelik 

kaplı olan her tekneye, bir subay komutasında 60 asker bindirilmiştir. Ancak 

İngiliz askerleri kanalın karşı kıyısında boydan boya raylı bir sistem döşemişler 

ve raylar üzerine hareketli makineli tüfekler yerleştirmişlerdir. Bu sistem 

sayesinde Süveyş Kanalı’nı aşarak kıyıya yaklaşan tekneler ateş altına 

alınmıştır. Yoğun ateş nedeniyle Süveyş Kanalı’ndan karşı kıyıya, sadece iki 

tombaz geçebilmiştir. Geçen askerler ya şehit olmuşlar ya da esir edilmişlerdir. 

3 Şubat 1915 sabahı güneş doğduktan sonra, savaş bölgesinde bulunan Cemal 

Paşa, ağır kayıplar verildiğini görmüştür. Bu durum karşısında Süveyş 

Kanalı’nı ele geçirmenin mümkün olmadığını görerek geri çekilme kararı 

almıştır. Bölgedeki çarpışmalar sebebiyle deniz trafiğine kapatılmış olan 

Süveyş Kanalı 16 Şubat 1915 günü tekrar gemi seferlerine açılmıştır. Kanalın 

tekrar ulaşıma açılmasının nedeni Britanya için bir stratejik geçit olmasının 

yanında en büyük sömürgesi olan Hindistan’a giden en kısa yol olmasıydı. 

Hindistan, aynı Avustralya gibi, Britanya’nın ürün deposu durumundaydı. 

(Aydın, 2012). 1. Kanal Savaşı’nın planlanması aşamasında Almanya’nın 

birçok teşvikine karşın, saldırı sırasında hiçbir şekilde destekleri olmamıştır. 

Hatta Alman Elçisi Wangenheim ABD Elçisi ile yaptığı görüşmede; 

Almanların, Mısır üzerine bir seferi istediklerini ancak Mısır’ın Osmanlıların 

eline geçmesini istemediklerini ifade etmiştir. Bu durum, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu çıkmazı göstermektedir. Savaş sırasında 

Britanya kuvvetleri Süveyş Cephesi’nde toplanmıştır. Bu durum Almanya’nın 

liderliğini yaptığı İttifak Devletlerine Avrupa’daki cephelerde avantaj 

sağlamıştır. Britanyalıların, Kanal Cephesi’nde elde ettikleri başarılar 

neticesinde Osmanlı ordusu geri çekilmek zorunda kalmıştır. Geri çekilme 
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sonrasında Britanyalılar, önce Sina’ya, sonradan Filistin ve Suriye’ye kadar 

ilerlemişlerdir (Çelik, 1999).  

 

Şekil 83. Süveyş Kanalı'na Saldırmadan Önce Güney Celile'deki Esdradelon 

Ovası'nda toplanan Osmanlı askerleri (New Zealand History, 2022). 

Mart ayının başlarında Birinci Dünya Savaşı sırasında Gelibolu ve 

Selanik'teki tüm Müttefik kuvvetlerine komuta eden İngiliz ordusunun bir 

parçası olan Akdeniz Seferi Kuvvetleri'nden Çanakkale Boğazı'ndaki 

operasyonlar için yaklaşık 30 bin Anzak’tan oluşan bir kuvvet hazırlanması 

istenmiştir. 25 Nisan 1915'te Gelibolu'ya yapılan çıkarmalarda görev alan bu 

askerler, Mısır'daki İngiliz askeri üslerden gitmişlerdir (Falls & MacMunn, 

1930).  
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4.2. İkinci Dünya Savaşı 

İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasından sonra Almanya'nın müttefiki 

İtalya, Mısır'ı Libya üzerinden işgal etmek için askeri güçlerini 

gönderdi. Aralık 1940'ta İngiltere ve İngiliz Milletler Topluluğu askerleri karşı 

taarruz başlatarak İtalyanları Mısır'dan sürdü. Ancak Mart 1941'de Alman 

birlikleri tarafından takviye edilen İtalyanlar tekrar Mısır’a saldırdı. Bu saldırı 

müttefik kuvvetleri tarafından geri püskürtüldü. 1942 yazına kadar Süveyş 

Kanalı'nı geçmeye çalışan Mihver devletler ile Müttefik devletler arasındaki 

savaş, Kuzey Afrika kıyıları boyunca devam etti (Milner, 2021). 

 

Şekil 84. HMS Howe, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz Pasifik Filosuna katılmak 

üzere Süveyş Kanalı'ndan geçiyor (1944) (İngiliz Kraliyet Savaş Müzesi, 2022). 

Süveyş Kanalı, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngilizler için çok 

önemliydi. Büyük miktardaki hammaddeyi sanayilerinin bulunduğu 

Britanya'ya taşımaları ve burada üretilen ürünleri de savaşın olduğu yerlere 

taşımaları gerekiyordu. İngiliz gücü önemli ölçüde deniz taşımacılığına 

bağlıydı. Hindistan ve Avustralya'dan gelen gemiler Süveyş Kanalı yerine 

Afrika'yı dolaşmak zorunda kalması önemli kayıplara neden olacaktı. Almanlar 

için Süveyş Kanalı'nı almak, İngilizlerin Ortadoğu'da İngiltere'den ordu tedarik 

etme kabiliyetine büyük zarar verecekti. Kanalı alarak Almanlar, her zaman kıt 
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olan petrole ulaşmak için kolay bir yol kazanacaktı. Alman General Rommel, 

Mısır ve Süveyş Kanalı’nı alarak, İngilizlerin askeri gücüne katkıda bulunan 

üs, liman, hastane, askeri eğitim merkezleri ve diğer altyapılardan da mahrum 

bırakacaktı. Ayrıca Süveyş Kanalı'nı almak, Almanya ve İtalya'ya Afrika'nın 

doğu kıyılarına kolay erişimini sağlayacaktı. Bu onların Japon Donanması ile 

güçlerini birleştirmelerine izin verecekti (Roberts A. , 2010). 

Birinci Dünya Savaşı sonrası Mısır, kalabalık nüfusu ve Ortadoğu 

ülkeleri arasında entelektüel seviyesinin yüksekliğiyle kendisini Arap 

dünyasının lideri olarak görmekteydi. Bu ülkede bulunan Büyük Britanya 

askeri birlikleri ise ülkede büyük tepki çekerken aynı zamanda Arap 

ulusçuluğunu geliştiren bir etken olmuştur. İkinci Dünya Savaşı öncesinde 

Büyük Britanya’yı böyle bir antlaşma yapmaya zorlayan uluslararası iklim ve 

Mısır’ın iç kamuoyundan kaynaklanan bir ortam söz konusuydu. Özellikle 

1935’in son iki ayında ve 1936’nın başlarında mevcut Büyük Britanya-Mısır 

ilişkilerinden kaynaklanan memnuniyetsizliği ortaya koyan kitle gösterileri 

Mısır’ı sarsmaktaydı. Ayrıca uluslararası planda da İtalya’nın Etiyopya 

üzerindeki tehdidi ve Akdeniz’deki yayılmacı emelleri Büyük Britanya’yı 

Mısır’la olan ilişkilerini güvenceli bir antlaşma zeminine oturtmasını 

gerektiriyordu (Morsy, 1984)  

 

Şekil 85. Süveyş Kanalı’nda İtalyan askerlerini taşıyan gemi (Eylül 1935) (ABD 

Kongre Kütüphanesi, 2022). 



137 | GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SÜVEYŞ KANALI’NIN JEOPOLİTİĞİ 

 

 
 

İtalya-Habeş Savaşı, Britanya'nın Akdeniz’deki politikası üzerinde bazı 

etkileri olmuştur. İtalya'nın zorlama tedbirleri konusunda küçük devletleri 

tehdit etmesi üzerine, İngiltere ile Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye 

birbirlerine karşılıklı garantiler verdiler. Herhangi birinin bir saldırıya uğraması 

halinde birbirlerine yardım vaat ettiler. İkinci olarak, İngiltere Mısır ile anlaşma 

yoluna gitti ve Ağustos 1936 ittifakı ile Mısır'ın bağımsızlığını kabul ederek, 

Süveyş Kanalı bölgesi hariç, Mısır'dan tamamen çekildi. Antlaşmayla birlikte, 

Büyük Britanya, Süveyş Kanalı bölgesinde 10.000 asker ve 500 pilot 

bulundurma hakkını elde etmiştir. Ayrıca, taraflardan birinin savaşa girmesi 

durumunda diğer tarafın bütün gücü ile savaşa giren tarafa yardım etmesi 

kararlaştırılmıştır. Böylece, Mısır ile Büyük Britanya arasında bir ittifak bağı 

kurulmuş olmaktaydı (Armaoğlu, 2018). 

Büyük Britanya, yapılan antlaşmaya dayanarak İkinci Dünya Savaşı 

süresince Mısır’a 20 bin kadar asker göndermiştir. Savaş sonrası Büyük 

Britanya askerlerini geri çekmesi gerekirken, bununla ilgili istekli bir tutum 

sergilememiştir. Savaş sırasında Büyük Britanya askerlerinin Mısır’a yığınak 

yapması bir işgal manzarasının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Mısır halkı 

manzaraya büyük tepki göstermiş askerlerin çekilmesini istemiştir (Armaoğlu, 

2018). İngiliz askerlerinin, anlaşma ile Mısır’dan çıkarılmalarından ve Süveyş 

Kanalı Bölgesi'ne yerleştirilmelerinden yalnızca birkaç yıl sonra İkinci Dünya 

Savaşı nedeniyle Mısır sokaklarına geri dönmeleri, Mısır'da Birleşik Krallık’a 

karşı zaten güçlü olan muhalefeti artırmıştır. Kral ve Birleşik Krallık arasındaki 

bir başka şikâyet konusu da İngilizlerin, Kral Faruk'un hizmetindeki İtalyanlar 

da dahil olmak üzere, İtalyanları Mısır'dan sürmesi yönündeki ısrarıydı. Kral 

Faruk’un Birleşik Krallık Büyükelçisi Sir Miles Lampson'a söylediği 

doğrulanmamış bir hikâye vardır: "Sen İtalyanlardan kurtulduğunda ben de 

benim İtalyanlarımdan kurtulacağım" demiştir. Bu söz, büyükelçinin İtalyan 

karısına da bir gönderme içermekteydi (Smith & Bierman , 2002). 

10 Haziran 1940 tarihinde İtalya'nın Fransa’ya savaş ilan etmesi ve İkinci 

Dünya Savaşına katılması Britanya’yı güç bir duruma sokmuştur. İtalya'nın 

Akdeniz'deki güçlü bir donanmaya sahip olması nedeniyle Malta ile Süveyş 

arasındaki bağlantısı kesilmiştir. İkincisi, Tunus ve Cezayir’in Almanya’nın 

etkisinde olan Vichy Hükümeti’nin kontrolünde olması Malta ile Cebelitarık 
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arasındaki rotayı tehlikeye sokmuştur. Bunların yanı sıra en önemlisi İtalya'nın 

Libya üzerinden Mısır'ı almak üzere harekete geçmesiydi. Bu durum karşısında 

Britanya’nın Aden Körfezi-Kızıldeniz-Süveyş Kanalı-Malta ve Cebelitarık 

stratejik rotası tehlikeye girmiştir. Ancak, İtalyanların beceriksizlikleri, bir süre 

için bu rota üzerindeki tehlikeyi önlemiştir (Armaoğlu, 2018). 

Britanya, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce dünya nüfusunun 

%25'inin ve topraklarının %30'unun doğrudan veya fiili siyasi ve ekonomik 

kontrolüne sahip küresel bir güçtü. Süveyş Kanalı, Britanya kolonileri ve Çin 

ile ticaret için önemliydi. Ama İkinci Dünya Savaşı sırasında ne kadar "ticaret" 

yapıldığı belli değildir. İngilizler, savaşta ilk stratejilerini Avrupa'ya 

adamışlardı, bu nedenle Uzakdoğu’ya donanmasını veya askerlerini gönderme 

seçeneği mümkün değildi. Ancak Süveyş Kanalı çoğunlukla İngilizler 

için çok önemliydi. Büyük miktarda hammaddeyi sanayilerinin bulunduğu 

Britanya'ya taşımaları ve ürünleri savaşın olduğu yerlere taşımaları 

gerekiyordu.  Britanya Adaları oldukça fazla insan gücüne ve çok fazla kömüre 

sahipken, askeri güç yaratmak için gereken diğer malzemelerin çoğunda 

eksiktiler. İngiliz gücü önemli ölçüde deniz taşımacılığına bağlıydı ve her 

zaman gemi sıkıntısı vardı  (Stack Exchange, 2022).  

 

Şekil 86. 1940-1943'te İngiltere'den Orta Doğu ve Asya'ya giden ana konvoy rotası 

(roundheadsandrailways, 2022). 
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Hindistan ve Avustralya'dan gelen gemiler Afrika'yı dolaşmak zorunda 

kalırsa bu durum Britanya için felaket demekti. Almanlar için Süveyş Kanalı'nı 

alarak, İngilizlerin Ortadoğu’da ordu tedarik kabiliyetine büyük zarar vermeyi 

amaçlıyorlardı. Süveyş Kanalı Almanların her zaman kıt olan petrolünün 

Ortadoğu’dan taşınması açısından jeostratejik öneme sahipti. Ancak Çöl Tilkisi 

lakaplı Rommel’in amacı Mısır'ı almak, İngilizleri askeri güce katkıda bulunan 

üsler, limanlar, hastaneler, eğitim merkezleri ve diğer altyapılardan da mahrum 

bırakmaktı. İngilizler için Süveyş'i elinde tutmak sorunun sadece bir 

parçasıydı. İtalya savaştan çıkarılabilseydi ve Akdeniz'deki Alman kuvvetleri 

yeterince azaltılabilseydi, artık ikmal malzemelerinin Afrika'yı dolaşmasına 

gerek kalmayacaktı. Bu, mevcut nakliyenin verimini önemli ölçüde artıracak 

ve daha fazla askeri güç üretilmesine izin verecekti. Çünkü İtalya'nın İkinci 

Dünya Savaşı’na girmesinden sonra (Haziran 1940) Akdeniz nakliye yolları 

Müttefiklere kapatıldı. Müttefik ticaret gemileri için güney İtalya'daki Mihver 

üslerinin bulunduğu Akdeniz'den geçmek çok tehlikeliydi. Haziran 1940 ile 

Sicilya'nın 1943'teki düşüşü arasında süreçte bu rotadan yalnızca bir avuç gemi 

yararlanabilmiştir  (Stack Exchange, 2022).   

 

Şekil 87. Refah Şilebinin batırılması hakkındaki gazete haberi (Wikipedia, 2022). 



Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇINAR| 140 

 

İtalya tehdidinin Akdeniz’de kol gezdiği bir dönemde Türkiye, İkinci 

Dünya Savaşı’nda tarafsız olmasına karşın Refah Faciasını yaşamıştır. Refah 

Faciası, Birleşik Krallık'a sipariş edilmiş olan denizaltılar ve uçakları teslim 

almak için görevlendirilmiş personeli taşıyan Refah gemisinin 23 Haziran 1941 

günü batırılması olayıdır. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı başlamadan önce, 1939 

yılında İngiltere'ye, kısıtlı imkanlara sahip olmasına karşın 4 denizaltı ve 4 adet 

ise savaş gemisi sipariş etmiştir. Gemilerin yapımı tamamlanmış olmasına 

karşın İkinci Dünya Savaşı'nın çıkması nedeniyle İngiltere, savaşı gerekçe 

göstererek bu gemileri teslim etmemiştir. 4 Mart 1941 günü İnönü'ye sunulan 

Hitler'in mektubu ve 18 Haziran 1941 tarihinde Almanya ile imzalanan 

Saldırmazlık Paktı anlaşması sonrası İngiltere tutumunu değiştirmiştir. 

Almanya ile Türkiye arasındaki yakınlaşmadan tedirgin olan İngiltere, sipariş 

verilen 4 adet denizaltı ile 4 muhribi teslim alacak olan personelin Mısır 

üzerinden İngiltere'ye gönderilmesini istemiştir. Personeli taşıması için Türk 

Hükümeti, insan taşımaya uygun olmayan Refah Şilebi görevlendirilmiştir. 

Yapılan teslim planına göre, denizaltıları teslim alacak personelin, en geç 25 

Haziran 1941 tarihinde Mısır’ın Port Said Limanı’nda olması istenmekteydi. 

Görevli personel, Port Said’de bulunan Quenn Mary transatlantiği ile 

İngiltere’ye gidilecekti (Akbaş, 2009).  

 

Şekil 88. Mersin Refah Gemisi şehitleri anıtı (Kültür Portalı, 2022). 
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Türkiye’nin en şekilde yetişmiş denizci ve havacılarından oluşan 200 

kişilik kafile, Mersin'den 23 Haziran 1941 günü hareket etmiştir. Mersin'in 40 

mil açıklarında gece saat 23.01'de kim tarafından ateşlendiği hala resmiyet 

kazanmayan bir torpil tarafından batırılmıştır. Bu faciada 167 Türk ve 1 İngiliz 

olmak üzere 168 kişi hayatını kaybetmiştir. Gemide bulunan 32 kişi ise deniz 

üzerinde buldukları malzemelerle karaya çıkmayı başarmışlardır. Bu facianın 

sorumluları tam netleşmese de en bariz gösterge, Teğmen Dal Pozzo 

Corrado'nun komutasındaki R.SMG Ondina adlı İtalyan denizaltısı olduğu 

yönündedir (Akbaş, 2014). 

 

4.3. 1948 Arap İsrail Savaşı 

1948 Savaşı, Doğu Avrupa'dan ilk Yahudi göçmenlerin Filistin'e 

gelişiyle başlayan yarım yüzyıldan fazla Arap-Yahudi geriliminin ve 

çatışmasının bir sonucudur. Yahudilerin eski anavatanlarında diğer ifadeyle 

vaat edilmiş topraklarda bir devlet kurmak en büyük amaçlarıydı. Özellikle 

Avrupa’da ortaya çıkan antisemitizmin yanı sıra Fransız İhtilali sonrasında 

ortaya çıkan milliyetçilik akımları neticesinde ulusal çapta devletlerin 

kurulması Yahudi önderlerin bu konudaki düşüncelerini etkilemiştir. Bu 

düşüncelerle harekete geçen Yahudi toplumu, Filistin topraklarına göç etmeye 

başlamışlardır. Çeşitli zamanlarda yapılan bu göçler neticesinde önemli bir 

miktarda Yahudi nüfus Britanya mandası altında bulunan Filistin topraklarına 

yerleşti. 1917 yılında Balfour Deklarasyonun ilan edilmesi ve Filistin’de 

İngiliz Manda yönetiminin kurulmasından sonra bölgeye yoğun bir Yahudi 

göçü gerçekleşmiştir. 1933 yılından itibaren Avrupa’da özellikle Almanya’da 

Yahudilerin baskı altında kalmaları Filistin’e göç edenlerin sayısını artırmıştır. 

Bu göçler neticesinde bölgeye gelen Yahudi yerleşimciler ile bölge halkı olan 

Araplar arasında gerginlik ve çatışmalar yaşanmıştır.  

1948 Savaşı öncesinde, bölgede yoğun bir gerilim ve çatışma ortamı 

mevcuttu. Savaş, 14 Mayıs 1948 tarihinde Britanya'nın Filistin Mandasının 

sona ermesi, İsrail Bağımsızlık Bildirgesinin açıklanması ile 

başlamıştır.  Bağımsızlık ilanından sonra Arap ülkeleri, İsrail'e savaş ilan 

etmiştir. Mısır, Suriye, Ürdün ve Irak kuvvetleri birkaç saat içinde üç taraftan 

saldırıya geçmiş ve önemli ilerlemeler kaydetmişlerdir. Ancak savaşın ilerleyen 
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süreçlerinde İsrail savaşın gidişatını lehine çevirmeyi başarmıştır. 1949 yılına 

gelindiğinde savaşta üstün duruma gelen İsrail, 24 Şubat 1949’da Mısır ile 23 

Mart'ta Lübnan ile, 3 Nisan'da Ürdün ile ve 20 Temmuz'da Suriye ile ayrı ayrı 

ateşkes anlaşması imzalamıştır. Gerçekleşen anlaşmalar sonrasında İsrail 

Filistin topraklarının dörtte üçünün (%77) üzerinde kontrol sahibi 

olmuştur.  1948-1949 savaşının ardından bu topraklar İsrail Devleti, Batı Şeria 

(Ürdün Nehri'nin batısı) ve Gazze Şeridi olmak üzere üç kısma ayrıldı. Yeşil 

Hat adı verilen bu sınırlar BM askerleri tarafından kontrol ediliyordu. 1948 

savaşından sonra Filistin topraklarının önemli bir kısmının İsrail tarafından 

kontrol edilmesinden sonra Ürdün, Doğu Kudüs'ü ve merkezi Filistin'in tepe 

ülkesini (Batı Şeria) işgal etti. Mısır, Gazze şehri (Gazze Şeridi) çevresindeki 

kıyı düzlüğünün kontrolünü ele geçirdi. Savaş sonunda 700.000'den fazla 

Filistinli mülteci durumuna düştü (Beinin & Hajjar, 2014). 

 

4.4. 1956 Süveyş Kanal Krizi 

Mısır, bir bağımsız devlet olmasına rağmen, Süveyş Kanalı’nın 

denetimini yapan, kanalın işlemesini sağlayan Kanal Şirketi, Batılı devletlerin 

kontrolü altındaydı. Süveyş Kanalı, Batılı ülkelerin petrol başta olmak üzere 

birçok ihtiyacının karşılandığı önemli bir rotanın kilit noktasıdır. 1952 yılında 

Mısır’da askeri darbe ile ülkede yönetimi ele geçiren Cemal Abdul Nasır, 

ülkesini İsrail‘e karşı askeri ve mali açıdan daha üstün hale getirmeyi 

hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda, Çekoslovakya üzerinden Sovyetler 

Birliği’nden silah alımı yapmıştır. Ayrıca ülkeyi ekonomik anlamda dışa 

bağımlı olmaktan kurtarmak için çeşitli projelerin planlamasını yapmıştır. Bu 

doğrultuda Nasır, Mısır’da yapmayı planladığı Asvan baraj inşaatına finansal 

destek vermeyen Batılı devletlere karşın Süveyş Kanal şirketini 

kamulaştırmıştır. Bu karar ve uygulanması Süveyş Krizi’ne neden olmuştur. 31 

Ekim 1956‘da Süveyş Kanalı ulaşıma kapatılmıştır. Ayrıca Suriye‘nin de Irak 

petrolünü Akdeniz‘e ulaştıran Irak Petrol Boru Hattı‘na ait pompa 

istasyonlarını bombalayıp zarar vermesi üzerine büyük bir petrol krizi ortaya 

çıkmıştır. Süveyş Kanalı’nın ve Irak Petrol Boru hattının kapanmasıyla birlikte 

Avrupa ülkeleri, ihtiyaçları olan petrolün %70‘ini bölgeden karşılayamaz 

duruma gelmiştir. 
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Şekil 89. Süveyş Kanalı'nı millileştiren Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdül Nasır 

(Ezzat, 2021). 

Mısır lideri Nasır, Süveyş Kanalı’nı devletleştirerek sömürgeci güçlerin 

kanaldaki hakimiyetine 26 Temmuz 1956'da son vermiştir. Cumhurbaşkanı 

Nasır, İskenderiye’de yaptığı konuşmada Süveyş Kanalı Şirketi’ne ait tüm 

tesisleri ve malları ile birlikte millileştirdiğini ilân etmiştir. Süveyş’in yıllık 100 

milyon dolarlık gelirinin ise Asvan Barajı’nın inşasında harcanacağını 

açıklamıştır. Nasır, esasen şirketin 1968 yılında Mısır'a geçeceğini daha önce 

yapılan anlaşmalara dayanarak söylüyordu. Nasır, 1888 İstanbul Antlaşmasının 

öngördüğü şekilde Süveyş Kanalı’ndan serbest geçiş hakkında teminat 

vermiştir. 

Mevcut özel sektöre ait “Universal Company of the Suez Maritime 

Canal” adlı şirketin yerine geçmek üzere Süveyş Kanalı Kurumu (SCA)’nu 

kurdu. Mısır hükümeti, kanal üzerinde bu kurum aracılığıyla tam kontrol 

uygulamayı amaçladı. Mısır'ın bu önemli su yolunun gelirine ve Süveyş Kanalı 

şirketinin bütün mal varlığına el koyma kararını, İngiltere ve Fransa kabul 

etmediler. Bu yüzden Mısır'a savaş açtılar. Bu krizde Mısır’ın yanı sıra bir 

tarafta İngiltere, Fransa ve İsrail, bir tarafta ABD, SSCB ve Birleşmiş Milletler 

bulunmaktaydı. Saldırının perde arkasında birçok farklı neden bulunmaktadır. 

Kanalın kamulaştırılması ve Nil Nehri üzerine kurulması planlanan Asvan 

Barajı’na İngiltere ve ABD’nin karşı çıkmasının yanında Mısır’da Cemal 
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Abdül Nasır yönetiminin politik olarak yönünü SSCB ve Çin’e dönmesidir 

(McLean & McMillan, 2003). 

Süveyş Kanalı hayati bir İngiliz çıkarıydı. Üstelik Nasır, Fransa'ya karşı 

mücadelelerinde Cezayirli isyancıları destekliyordu. İki Avrupalı güç, askeri 

harekatın tek çözüm olduğuna karar verdi. Bölgesel bir müttefike ihtiyaçları 

vardı - aynı zamanda Mısır tarafından tehdit edilen bir müttefike- İsrail bu plan 

için en uygun ortaktı. Fransa, İsrail'e artan Mısır tehdidine karşı koymak için 

ihtiyaç duyduğu silahları, tankları, zırhlı araçları ve uçakları sağlamaya başladı 

(Gartman , 2015). Mısır'ın, Süveyş Kanalı şirketini kamulaştırmasından üç ay 

sonra, Paris'in dışındaki Sevr'de gizli bir görüşme gerçekleşmiştir. Bu 

görüşmede Fransa ve İngiltere, Mısır'a karşı bir ittifak için İsrail'in desteğini 

almıştır. İsrail’in bu ittifaka katılmasının nedeni İsrail gemicilerinin Tiran 

Boğazını kullanmalarının Mısır tarafından engellenmesiydi (Rikhye, 

1980). Taraflar, İsrail'in Sina'yı işgal edeceği konusunda anlaştılar. İsrail'in 

Mısır ordusuna Süveyş Kanalı yakınlarında saldırması ve bu saldırının bir 

İngiliz-Fransız askeri müdahalesi için bahane teşkil etmesiydi. İngiltere ve 

Fransa daha sonra, sözde savaşan İsrail ve Mısır güçlerini ayırmak için 

müdahale edecek ve her ikisine de kanalın her iki tarafından 16 kilometre 

uzaklığa çekilme talimatı verecekti (Shlaim, 1997). Ayrıca bu savaşa İsrail’in 

dahil edilmesinde de farklı amaçlar bulunmaktadır. Bu amaçlar, Ortadoğu'ya 

göre ilerici olan Nasır yönetimin yıkmak, İsrail Devleti’nin Araplar tarafından 

resmi olarak tanınmasını sağlayarak ve Gazze Şeridi ile Sina Yarımadası’nı 

ilhak ederek İsrail topraklarını genişletmektir. İsrail'in planına göre; öncelikle 

Sina Yarımadası işgal edilecek, sonrasında İsrail’in sınırları Süveyş Kanalı'na 

kadar genişletilecektir. Süveyş Kanalı, uluslararası bir hale getirilecek ve 

Akabe Körfezi ise İsrail ticaret gemilerine açılacaktır. Bundan sonra Arap 

milliyetçiliği kalbinden vurularak parçalanacak ve Filistin ulusal davası Mısır 

gibi gerçek bir destekten mahrum kalacaktır (Hollestein, 1975). 

29 Ekim 1956 yılında İsrail’in saldırısı ile başlayan savaşa yapılan gizli 

plan doğrultusunda İngiliz ve Fransız askerleri de katıldı. Süveyş 

Kanalı, Gazze ve Sina'nın bazı kısımlarının kontrolünü ele geçirmeyi 

amaçlayan operasyon işgalci üç devlet için askerî açıdan oldukça başarılı oldu. 

Ancak siyasi olarak doğurduğu sonuçlar itibariyle işgalci devletler açısından 

bir felaketti. Bu müdahale uluslararası eleştirilere ve diplomatik baskıya neden 
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oldu (Varble, 2003). Süveyş Kanal krizinin başladığı dönemde kanal trafiğinin 

yarısını petrol oluşturmaktaydı. Yaşanan savaş Süveyş Kanalı’nın kapanmasına 

petrol krizinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Süveyş Krizi, Avrupa'ya 

günde yaklaşık 800.000 varil tedarik eden Orta Doğu’nun petrol sevkiyatını 

tehdit etmiştir. Batılı ülkelerin petrol ihtiyacı endişelere yol açmıştır. Bunun 

üzerine yaşanan petrol sıkıntısını bu ülkeleri alternatif rotalara yöneltmiştir. 

Yaşanan kriz üzerine deniz trafiği Afrika’nın güneyindeki Ümit Burnu’na 

kaymasına neden olmuştur  (CFR, 2021). 

 

Şekil 90. Süveyş Krizi sırasında karaya asker çıkaran İngiliz gemileri (BBC, 2021). 

29 Ekim 1956'da Fransa, İngiltere ve İsrail ile yaptığı gizli anlaşma 

doğrultusunda Mısır’a saldırmışlardır. Ancak bu devletler savaşı kazanıp kanalı 

kontrol etmelerine rağmen ABD, SSCB ve BM’nin tepkisi karşısında bölgeyi 

terk etmek zorunda kaldılar. Bu savaş nedeniyle Süveyş Kanalı Ocak 1957’ye 

kadar kapalı kalmıştır (Hanny, 2015). Nasır'ın kararlı iradesi, BM Barış 

Gücü’nün bölgeye gelmesi ve dünya kamuoyunun Mısır’dan yana olması yü-

zünden, Fransa ile İngiltere askerlerini geri çekmek zorunda kaldılar. Nasır’ın 

ödünsüz hareketi ve sert tutumu SSCB’nin notaları, İngiliz Uluslar 

Topluluğu'nun çözülme ihtimali, İngiliz parasının yüksek oranda değer 

kaybetmesi ve kamuoyu baskısı İngiltere’yi Süveyş harekatında yenilgiyi 

kabullenmeye zorladı. Kruşçev’in deyimi ile, Süveyş bölgesinde çürük 
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dişleriyle nara atan İngiliz aslanının kuyruğu da Mısırlılar tarafından kesilmiş 

oldu (Heykel, 1973). 

 

Şekil 91. Sina Yarımadası’nda Mısır-Gazze sınırını bekleyen BM Barış Gücü askeri 

(BBC, 2022). 

Süveyş Krizi, dünyanın yakın tarihinde önemli sonuçlar doğurmuştur. 

Soğuk Savaş’ın iki süper gücü ABD ve SSCB bölgede yaşanan gelişmelere bu 

dönemde nadir görülen bir şekilde ortak bir tepki vermişlerdir. Milliyetçi 

söylemleriyle Arap dünyasının lideri olarak ortaya çıkan Başkan Nasır’ın gerek 

Mısır’da gerek Arap dünyasında prestij kazanması, politik yönden Mısır için 

önemli bir zafer olmuştur. Süveyş Krizi, Arap ülkelerindeki radikal akıma yeni 

bir güç kazandırmıştır. Mısır’da, İngiliz ve Fransızlara tanınan bütün 

ayrıcalıklar millileştirilerek sömürgecilik kalıntıları silinmiştir. Batının 

ekonomik baskısına tepki olarak, Mısır, Sovyetler Birliği'ne yakınlaştı. 

Sovyetler Birliği ile sıcak ilişkiler, Arap dünyasındaki ideolojik gelişmeleri 

hızlandırarak radikal Arap milliyetçiliğini güçlendirdi (Ghotbi , 1990). 

1956 Süveyş Krizi sonrasında Kanal üzerinde İngiltere’nin hakimiyeti 

sona ermiş, Mısır kanal üzerinde söz sahibi olmuştur. Süveyş Krizi ile İngiltere 

ve Fransa’nın eski güçlerini kaybettikleri tescil edilmiştir. Yeni dünya 

düzeninde önemli prestij kaybına uğramışlardır. Bu durumu fırsat bilen bu iki 

devlete ait koloniler bağımsızlık mücadelesine başlamışlardır. Kriz sırasında 

SSCB, politik tutumu nedeniyle Ortadoğu coğrafyasında önemli bir prestije 
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sahip olmuştur. BM, gemilerin kanaldan serbest geçişini garanti altına alma 

çabalarına rağmen, Mısır, İsrail gemilerinin su yolunu kullanmasını engelledi.  

1956 Süveyş Krizi, 1967 Altı Gün Savaşı’nın temellerini atmıştır. 

Süveyş Krizi Nasır’ı, Arap ülkelerinde bir kahraman yapmıştır. İsrail’i ortadan 

kaldırarak Pan Arabizm’i (Arap Birliği) kurma hayallerinin kurulmasına neden 

olmuştur. Nasır yönetiminin, Araplar arasında sempati ile karşılanması, 

Arapların Mısır’ın tutumunu örnek almaya özenmeleri, Nasır’ın Doğu Avrupa 

ülkelerine yakınlaşması ve Mısır’ın nüfuzunun Arap ülkelerinde çoğalmasıyla, 

Yemen'e müdahalesi, özellikle FKÖ’nün Mısır ve Suriye’de düzenli gelişmeler 

kaydetmesi ABD güdümünde hareket eden İsrail'i rahatsız etmiştir (Ghotbi , 

1990).  

 

Şekil 92. 1956 Süveyş Kanal Savaşı haritası  (Hilmy , 2020). 
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1956 yılında Süveyş Kanalı’nın millileştirilmesi üzerine Mısır'a yapılan 

saldırı, İslam dünyasında büyük tepkilere yol açtı. Pakistan Lahor şehrinde 

binlerce kişi Mısır ile dayanışma mitingine katılmıştır. Karaçi’de İngiltere 

karşıtı sloganlarla başlayan gösteriler İngiliz Yüksek Komisyonu'nu 

yakılmasına kadar sürmüştür (Pike, 2009).  Suriye, Irak'ı işgali desteklediği 

için cezalandırmak amacıyla 23 Nisan 1952’de hizmete açılan, Irak petrolünün 

Akdeniz'deki tankerlere ulaşmasına imkân veren Kerkük-Baniyas petrol boru 

hattını havaya uçurmuş ve böylece İngiltere'yi de Irak petrolünü almak için 

kullandığı ana yollarından birinden mahrum bırakmıştır (Barry, 2006). Bu 

süreçte Irak'ta toplam üretim Ekim'deki yaklaşık 38 milyon tondan Kasım'da 9 

milyona ve Aralık'ta 11 milyona geriliştir. Akdeniz'e giden boru hatlarının 

kesilmesi nedeniyle, daha önce yıllık 26 milyon ton üretim yapan Kerkük 

sahası, 1956 sonunda sadece yerel pazara 1 milyon tonun biraz üzerinde tedarik 

sağlayabilmiştir (BM, 1957). Bunun yanı sıra Suudi Arabistan, İngiltere ve 

Fransa'ya tam bir petrol ambargosu uyguladı (Lacey, 1981). 

SSCB’nin Macaristan’a müdahale ettiği bir döneme gelmesi açısından 

ABD bu durumu politikaları açısından olumsuz olarak değerlendirdi. ABD, bu 

müdahaleyi kaygı ile karşılamış ve işgale onay verilmesinin Arap dünyasında 

tepkiye neden olacağı ve Arapları komünist SSCB tarafına çekeceği 

düşüncesine yol açmıştır (Neff, 1981). Sovyetler Birliği bu krizde Mısır tarafını 

desteklemiş ve İngiltere, Fransa ve İsrail'i tehdit etmiştir (Alteras, 1993). 5 

Kasım öğleden sonra Süveyş Krizi, Sovyetler Birliği'nin saldırgan devletler 

İngiltere, Fransa ve İsrail'e diplomatik notalar göndermesiyle 

şiddetlendi (Barlow, 2021). Sovyetlerin, olaylara müdahale etmek için Mısır'a 

asker gönderme tehdidi, ABD başkanı Eisenhower'ın tarafından Üçüncü Dünya 

Savaşı'nı başlatacak bir eylem olarak görüldü (Neff, 1981). SSCB’nin, NATO 

müttefiki olan İngiltere ve Fransa ile savaşa girmesi, ABD'nin NATO 

kapsamındaki yükümlülüklerini gerçekleştirmeye mecbur bırakacak ve SSCB 

ile savaşmasına neden olacaktı. Bu gelişmeler neticesinde İngiltere, Fransa ve 

İsrail savaş sırasında elde ettikleri kazanımları bırakmak zorunda kaldılar. 

Gelişmeler galip olan bu devletlerin kaybeden durumuna düşmelerine neden 

oldu. Buna karşın İsrail, 1950 yılından beri Mısır tarafın kapatılan olan Tiran 

Boğazının tekrar açılmasını sağlayarak dünya ile ticaret yapabilmek için önemli 

bir kazanç elde etmiştir. Savaşı kaybeden ancak daha sonra Mısır lehine 
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yaşanan siyasi gelişmeler Mısır lideri Cemal Abdul Nasır’ın Arap 

coğrafyasının milli kahramanı olmasına, agresif dış politika izlemesine neden 

oldu. 1956 Süveyş Krizin doğurduğu savaşın ardından herhangi bir barış 

anlaşmasının imzalanmaması ve zamanla Mısır ile İsrail arasındaki siyasi 

gerginliğin artmasına sonrasında 1967'deki Altı Gün Savaşı'na yol açmıştır.  

 

4.5. 1967 Arap İsrail Savaşı (Altı Gün Savaşı) 

5-10 Haziran 1967 tarihleri arasında yapılan Altı Gün Savaşı, Haziran 

Savaşı olarak da adlandırılmaktadır. Bu savaş, İsrail ile Ürdün, Suriye ve Mısır 

arasında gerçekleşmiştir. İsrail Devleti’nin 1948 Arap-İsrail 

Savaşı'ndan sonrası Arap ülkeleri ile diplomatik ilişkileri gerilimli bir süreçte 

devam etmiştir. 1956 yılında Mısır’ın Süveyş Kanalı’nı devletleştirmesi 

sonrasında İsrail, İngiltere ve Fransa ile gizli ittifak bir oluşturmuştur. Bu ittifak 

planına göre İsrail, Mısır’ın Sina yarımadasını işgal etmiştir. ABD ve 

SSCB’nin bu işgale benzer tepki göstermesinden sonra İsrail, Fransa ve 

İngiltere amaçlarına ulaşamadılar. Buna karşın savaşı kaybeden Mısır lideri 

Cemal Abdul Nasır, Arap dünyasında kahraman olarak görülmeye başlandı. 

Mısır böyle bir ortamda Arap ülkelerinin desteğini alarak İsrail’e karşı savaş 

hazırlıkları yapmaya başladı. İsrail’in 1967 yılının uluslararası koşullarında 

İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin silahlı desteğini almasını zorlaştırmaktaydı. 

Bunun yanı sıra İsrail’e muhtemel destek verecek ülkelerden olan ABD ise 

Vietnam savaşının neden olduğu sorunlar ile boğuşmaktaydı. Bu durum SSCB 

ve Arap ülkelerinin siyasi ve askeri pozisyonunu kuvvetlendiren bir gelişmeydi.  

Savaş başlamadan önce Arap devletleri ile İsrail’in sahip olduğu askeri 

ve insan güç Tablo 5’de detaylı olarak gösterilmiştir. Bu bağlamda Arap 

devletlerinin askeri teçhizat ve insan gücü sayısı bakımında İsrail’den çok daha 

üstün durumda olduğu görülmektedir. SSCB, 1955 yılından itibaren Arapların 

tarafında yer almaktaydı. SSCB, Arapları devamlı silahlandırıyor, askerî eğitim 

amacıyla uzman personel desteği sağlıyordu. Arap devletleri, 1967 savaşı 

öncesinde silah ve teçhizat açısından İsrail’den daha üstün bir duruma gelmişti. 
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Tablo 5. 1967 Arap-İsrail Savaşı öncesinde tarafların askeri güçleri (Dunstan, , 2009). 

  

Mısır 

 

Ürdün 

 

Suriye 

 

Irak 

 

Arap Dev. 

(Toplam) 

 

İsrail 

Asker 210.000 55.000 63.000 - 328.000 250.000 

Tugay 22 10 12 - 44 25 

Topçu 575 263 315 - 960 745 

Tank 1300 288 750 - 2338 1294 

Zırhlı Taşıyıcı 1050 210 585 - 1845 2000 

Sam Füzeleri - - - - 160 50 

Uçaksavar 950 143 1000 - 2000+ 550 

Savaş Uçağı 431 28 127 106 692 286 

 

Tablo 5’te Arapların özellikle insan gücü açısından %31, topçu birlikleri 

açısından %28, tank açısından %80 ve uçak açısından yaklaşık %141 oranında 

İsrail’den üstün oldukları görülmektedir. İsrail ise sadece zırhlı personel 

taşıyıcıların sayısında, Araplara karşı %8’lik bir üstünlük sağlayabilmiştir. 

Tablo 5’te görüldüğü üzere Arap devletlerinin İsrail karşısında sahip olduğu 

niceliksel anlamdaki askeri üstünlük, savaşın kazanılmasına yeterli olmamıştır. 

İsrail’in savunma kaynaklarının planlanması ve yönetimine yönelik unsurları, 

etkin kullanmadaki kabiliyeti, niceliksek anlamdaki dezavantajını telafi 

etmiştir. 1967 Savaşı’nda İsrail’in ilk saldırıyı gerçekleştirmesinin başlıca 

nedeni ise coğrafi anlamda hissettiği tehdit algısıdır. Bu tehdidi ortadan 

kaldırmak maksadıyla, İsrail birlikleri sahip olduğu savunma kaynaklarının 

planlanması ve yönetimine yönelik unsurların tamamını seferber ederek ve 

etkin kullanarak amacına ulaşmaya çalışmıştır (Kaya, 2021). 

Süveyş Krizi sonrasında yaşanan gelişmeler, Mısır başta olmak üzere 

diğer Arap ülkelerinin siyasi konumunu güçlendirmiştir. 1956 Süveyş Krizi 

siyasi ve askeri dengeler üzerinde sonuçlar doğurmuştur. Bu süreçte İsrail’in 

İngiltere ve Fransa’dan silah desteği alması, ABD’nin ise Vietnam savaşı 

nedeniyle İsrail’e yeterli desteği sağlayabilmesi pek mümkün değildi 
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(Kürkçüoğlu, 1972). Ancak diğer tarafta Süveyş Krizi’nde Mısır’ın yanında yer 

alarak net bir tavır sergileyen SSCB, diğer Arap ülkelerine de destek olmaya 

devam etmekteydi. Bu yaşananlar nedeniyle Arap ülkeleri, İsrail’i tahrik 

ederek, ilk saldırının bu ülkeden gelmesini bekliyorlardı (Pehlivan, 2006). 

SSCB ve Arap ülkelerinin siyasi ve askeri anlamda gelişen ilişkiler 

sayesinde, SSCB Arap ülkelerine silahlanma konusunda önemli destekler 

sağlamıştı. 1967 Haziran’ı öncesinde bölgede Arap ülkeleri lehine önemli bir 

güç dengesi oluşmuş ve Arap ülkelerinin İsrail’e karşı özgüvenlerinin 

artmasına neden olmuştur (Pollack, 2004). Yaşanan gelişmeleri tehdit olarak 

gören İsrail, ordusunun silah ve teçhizat donanımını modernize etmiş, askeri 

tatbikatları artırmış ve çok iyi bir istihbarat çalışması gerçekleştirmiştir. Mısır, 

1956 Süveyş Krizi’nden sonrasında bölgeye yerleşen BM Acil Müdahale 

Gücü’nün bölgeden ayrılmasını istemiştir. Nasır’ın, 22 Mayıs 1967 tarihinde 

Mısır hava kuvvetlerinde görevli savaş pilotlarına yaptığı konuşmasında Tiran 

Boğazı’nı İsrail gemilerine kapattığını açıklamıştır. Bu açıklamadan sonra 

Mısır, Tiran Boğazı’nı ablukaya almış ve petrol tankerlerinden İsrail limanına 

gitmediğini gösteren belgeler sunmaları istenmiştir. İsrail petrolünün %90'ını 

Tiran Boğazı'ndan ithal etmekteydi. İsrail devleti, Mısır’dan gelen haberleri bir 

savaş ilanı olarak algılamış ve bu nedenle savaş hazırlıklarına başlamıştır 

(Shlaim & Louis, 2012).  

Cemal Abdul Nasır, İsrail gemilerinin Tiran Boğazı’ndan geçişişini 

engellemesi nedeniyle, İsrail ile gerginlik daha da artmıştır. Fakat Süveyş Krizi 

sonrası ABD’nin Mısır üzerinde baskı kurmasıyla bu engellemeler ortadan 

kaldırılmıştır. Yaser Arafat liderliğinde kurulan El-Fetih Hareketi de İsrail’e 

karşı gerçekleştirdiği eylemlerle gerilimi arttıran diğer bir etken olarak ortaya 

çıkmıştır. 1964 yılına gelindiğinde gerginlik zaman zaman çatışmalara neden 

olmuştur. Bu süreçte Suriye’de yaşanan askeri darbe sonrası, İsrail ile yaşanan 

gerilim ve çatışmalar artmış ve bu durum Mısır’ı da rahatsız etmeye başlamıştır. 

7 Nisan’da İsrail savaş uçaklarının Şam semalarında Suriye savaş uçaklarını 

düşürmesinden sonra Mısır lideri Nasır, Tiran Boğazı’nı İsrail gemilerine 

kapatmıştır. Nasır’ın, İsrail’in dünyaya açılan kapılarından birisi olan Eilat 

limanına girişi sağlayan Tiran Boğazı’nı İsrail gemilerine kapatması İsrail’in 

dünyanın yarısından izole edilmesi anlamına gelmekteydi. Nasır’ın bu kararı 
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önemli stratejik sonuçlar doğuracağı açıktı. Mısır lideri, 14 Mayıs 1967’de Sina 

Yarımadası’na askeri birlikleri göndermeye başlamıştır. Bu kararın hemen 

sonrasında, Suriye’de askerlerini İsrail sınırına yığmıştır. Bu gelişmeler 

neticesinde Ürdün’de seferberlik ilan edilmiştir. Suriye ve Mısır’da ise 

olağanüstü hâl ile seferberlik ilan edilmiştir. 19 Mayıs 1967’de Birleşmiş 

Milletlere bağlı Barış Gücü’nün tüm birlikleri Mısır’dan çekilmiştir. 

Yaşananlar karşısında İsrail’de genel seferberlik ilan edilmiştir (Dunstan, , 

2009). 

İsrail’de 1 Haziran’da yeni bir hükümet kurulmuştur. Başbakanlığa Levy 

Eşkol, savunma bakanlığına ise eski genelkurmay başkanı Moşe Dayan 

getirilmiştir. Yeni kurulan hükumetinin yapısı ve görev dağılımı dikkate 

alındığında İsrail’in daha sert politikalar izleneceğinin işaretlerini taşımaktaydı. 

Bu hükümetin dünyaya mesajı, İsrail’in artık Arap ülkelerinin tehditlerine karşı 

tolerans gösterilmeyeceği yönündeydi. ABD’nin Tiran Boğazı’nı açtırma 

çabalarının da yetersiz kalmasından sonra İsrail devletine verilen bazı 

diplomatik mesajlar, ABD’nin savaşa yeşil ışık yaktığı şeklinde 

yorumlanmıştır. Bu gelişmeler üzerine İsrail savaşa hazır bir duruma gelmiştir 

Birleşmiş Milletler 23 Mayıs 1967’den itibaren yaptığı toplantılar ve almış 

olduğu kararlar ile muhtemel bir savaşı önlemeye çalışmıştır. Ancak bu çabalar 

başarıya ulaşamamıştır. 30 Mayıs 1967’ye gelindiğinde Mısır, Ürdün ile 

savunma antlaşması imzalamıştır. Irak ise sonradan bu antlaşmaya dahil 

olmuştur. Bu gerginlikte Nasır’ın söylemleri gittikçe sertleşmiş ve İsrail’i savaş 

ile tehdit edecek seviyeye çıkmıştır (Dunstan, , 2009).  

Batılı güçler 1967'deki savaştan önce bu çatışmanın hangi tarafının daha 

güçlü olduğu konusunda hiçbir tereddüt taşımıyordu. ABD Genel Kurmay 

Başkanı o sıralarda "Önümüzdeki beş yıl içinde hiçbir Arap ittifakı askeri 

olarak İsrail ile baş edemez" demişti. İngiltere'nin Tel Aviv'deki savunma 

ataşesi 1967 yılında İsrail ordusu hakkında hazırladığı raporda "Komuta, 

eğitim, teçhizat ve güç bakımından İsrail ordusu savaşa her zamankinden daha 

hazır. İyi eğitilmiş, dayanıklı ve kendine güvenli İsrail askeri güçlü bir savaş 

azmine sahip ve ülkesini savunmak için seve seve savaşa gider" diyordu. 

Gerginlik 7 Nisan 1967'de doruk noktasına ulaştı ve İsrail ile Suriye arasında 

tam bir hava ve topçu savaşı yaşandı. İsrail, Suriyelileri püskürttü. Sonuçta 

1967 ortamında ne İsrail ne de Arap komşuları savaşmak için fazla bahane 
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aradı. Yıllardır beklemekte oldukları krize dalmakta tereddüt etmediler. Bu 

süreçte Mısır ordusunun en seçkin birliklerinin de içinde bulunduğu askeri 

gücünün yarıdan fazlası Yemen’de bulunmaktaydı. Bu yönüyle Mısır ordusu 

dezavantajlı durumda bulunmaktaydı (Bowen, 2022). Bu süreçte İsrail, bu güç 

dengesi içerisinde büyük bir tehdit altında olduğunu düşünmekteydi. İsrail’in 

bu konjonktür içerisinde Mısır, Ürdün ve Suriye ile muhtemel bir savaştan 

başarı ile çıkmasının mümkün görünmemekteydi. Arap medyasının 

propaganda amaçlı hazırlanan afişleri basmaya başlaması İsrail üzerindeki 

tehditi bir süre sonra korkuya dönüştürmüştür. 

İsrail, sahip olduğu askeri imkanlar ile Arap ordularının tamamına 

üstünlük kuramayacağını farkına vardıktan sonra askeri taktik ve strateji 

üzerinde çalışmaya başlamıştır. İsrail ordusu muhtemel bir savaşa karşı 

hazırlıklarını yapmaya başlamıştır. Ancak bu süreçte Mısır ordusunda sadece 

görünürde bir askeri hazırlık söz konusuydu. İsrail ordusu tarafından devamlı 

yapılan tatbikatların aksine Mısır ordusunun kurmay kadrosu siyasi şov 

yapmaktaydı. Mısır, Suriye ve Ürdün orduları genel olarak konvansiyonel 

savaşlarda mücadele etmek yerine, bu ülkelerdeki muhalif kesimlere karşı 

caydırıcı bir görev üstlenmiştir. Bundan dolayı Arap ordularında askeri 

tatbikatlara gereksinim duyulmamıştır. Komuta kademesinin politika ile içli 

dışlı olmasından dolayı liyakat devamlı geri planda tutulmuştur. Arap 

ordularında komuta kademesi genel olarak liyakat yerine resmî ideolojinin 

ihtiyaç duyduğu sadakate göre şekillenmiştir.  

22 Mayıs 1967’de Sina’da bulunan Gifgafa hava üssüne giden Mısır 

Devlet Başkanı Nasır, yanına jet pilotlarını alarak İsrail’e meydan okumuştur. 

Nasır’ın takındığı özgüven dolu tavrı Mısırlı askerler tarafından coşkuyla 

alkışlanmıştır. İsrail istihbaratının 1967 Savaşı öncesinde yapmış olduğu 

çalışmalar savaşın sonucu üzerinde etkili olmuştur. Örneğin Nasır’ın ziyaret 

ettiği hava üssünün planları İsrail istihbarat servisi MOSSAD’ın eline seneler 

öncesinde ulaşmıştır. Ayrıca İsrail istihbarat birimleri, keşif uçaklarıyla çektiği 

fotoğraflar sayesinde Mısır Hava Kuvvetleri’ne ait hava üslerindeki uçak 

sayılarını, pistlerinin uzunluklarını, uçak hangarlarının büyüklüğünü, cephane 

miktarlarını, mesainin başlama-bitiş saatleri ve personelin toplanma bölgeleri, 

SA-2 füzelerinin konumları, hava meydanlarındaki sahte uçakların yerleri, hava 
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üslerinin tamir yetenekleri ve imkânları, radarların bakım amacıyla 

durdurulduğu zamanlar, radar personelinin adları ve nöbette bulundukları 

zamanlar gibi gizli bilgilere ulaşmışlardır.  

 

Şekil 93. Nasır, 1967 Savaşı öncesinde Gifgafa Hava Üssünde pilotlarla (BBC, 2021). 

Mısır hava gücünün öngörülebilirliği ve tahmin edilebilirliği İsrail 

tarafından savaş sırasında etkili şekilde kullanılacaktır. Bu bilgi baskın saatinin 

belirlenmesinde de önemli bir etken olacaktır. Nitekim bu saatin seçilmesinde 

İsrail istihbaratının belirlediği üç sebep vardı: 

• Birinci sebep: Mısır Hava Kuvvetleri üç haftadan beri Sina 

Yarımadası’nda yığınak yapan Kara Kuvvetleri’nin hava savunmasını 

yapmak için saat 04.00’ten itibaren devriye görevi yapıyordu. Zira bu 

saatlerde İsrail’den bir taarruz beklentisi vardı. Bu adeta sabit bir fikir 

olarak yerleşmişti. Bu devriye görevini yapan son kollar 07.30’da yere 

inmiş oluyordu. Devriyelerden sonra herhangi bir taarruz olmayınca da 

tedbirler gevşetiliyordu. 

• İkinci sebep; Yılın bu zamanlarında Nil bölgesi, Delta bölgesi ve 

Süveyş Kanalı bölgesinin sabah saatlerinde sisli olmasıdır. Sis 7.30-

8.00 saatleri arasında kalkıyordu.  

• Üçüncü sebep; Alarm durumundaki personel hariç Mısır birlik ve 

karargâhlarında mesai saatinin 9.00’da başlıyor olmasıdır. Taarruza 
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pek çok Mısır Hava Kuvvetleri personeli mesaiye gidişi esnasında 

yakalanmıştır. Ayrıca erken saatlerde yapılacak taarruzun pilotları 

uykusuz bırakacağı görülmüş, ön hazırlıklar hesaplanmış, pilotların 

uykularını aldıkları en erken saatin seçilmesi uygun görülmüştür 

(TESA, 2022).  

Bu süreçte İsrailli istihbaratçılar Mısırlı pilotların özel hayatlarını bile 

deşifre etmişlerdir. Mısırlı savaş pilotları satın alınan yüzlerce SSCB yapımı 

MİG 21 savaş uçakları ile yeterince tatbikat yapmamıştır. Bu durum pilotların 

uçak üzerinde deneyim eksikliğine yol açmıştır. İsrail,  Iraklı savaş pilotu 

Münir Redfa’ya rüşvet verilerek Irak ordusuna ait bir MİG 21’i kaçırmaya ikna 

edilmiştir. 1966 yılında kaçırılan Irak ordusuna ait MİG-21 savaş uçağıyla 

uçuşlar denemeleri yapan İsrailli pilotlar, Mısır Hava Kuvvetlerindeki MİG-21 

uçakları hakkında Mısırlılardan daha fazla deneyim ve bilgiye sahip oldular 

(Jewish Virtual Library, 2022). MİG-21 uçağının zayıf yönlerini çok iyi tespit 

ettikten sonra Golan Tepeleri üzerinde Suriye MİG-21’leri ile it dalaşına giren 

İsrail Mirage uçakları 6 tane MİG-21 savaş uçağını düşürmüştür. Bu çatışmada 

İsrail savaş uçakları herhangi bir zarar görmeden üslerine geri dönmüşlerdir. 

İsrail, her zaman savaşa hazır durumdaydı. Ordusunu yüksek standartlarda 

eğitmiştir. Hava birlikleri başta olmak üzere tüm birliklerine devamlı gerçekçi 

tatbikatlar yaptırmıştır. Zaman içerisinde İsrail ordusu büyük bir savaşa hazır 

hale gelmiştir. Yıllar sonra 1967 savaşında aktif görev alan İsrailli pilotlar 

yaptıkları açıklamalarda kendilerinin doğrudan böyle bir savaş için eğitim 

aldıklarını, sürekli tatbikatlarla becerilerini aktif bir şekilde geliştirdiklerini 

ifade etmişlerdir. Diğer yandan Arap devletleri en son askeri tatbikatlarını 

seneler önce yapmıştır. Arapların elinde bulunan bazı savaş araç ve gereçleri 

eskimiş, bakımları ise düzgün biçimde yapılmamıştır. Arap ordusuna ait askeri 

üsler korumasız bir biçimdedir ve herhangi bir savunma önlemi ise 

alınmamıştır. Hava üslerindeki savaş uçakları hangarlarda olması gerekirken 

saldırıya açık bir şekilde havaalanı pistlerine park edilmiştir. Ayrıca Mısır 

ordusu 1967 savaşından birkaç sene önce ordusunun üçte birini oluşturan askeri 

kuvvetleri iç savaşın yaşandığı Yemen’e göndermiştir. 1967 Altı Gün 

Savaşı’nda görev yapmış Mısır askeri ordunun durumu hakkında “İsrailliler 

savaşmak için eğitim alırken biz törenlerde yürümek için eğitilmiştik” şeklinde 

öz eleştiri yapmıştır (Bekci, 2022). 
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1967 yılının Mayıs ayında adı konulmayan savaş başlamıştır. Ürdün 

Kralı Hüseyin ile Mısır lideri Nasır arasında imzalanan savunma paktı ile 

Ürdün de savaşa dahil olmuştur. Suriye, Mısır ve Ürdün’ün İsrail’e saldırması 

planlanırken bu ülkelerin orduları arasında gerekli koordinasyon sağlamamış 

ve saldırı tarihi sürekli ileri bir tarihe bırakılmıştır. Arap orduları içerisinde kıta 

görevi alarak yetişen kurmay askeri kadronun sınırlı olması nedeniyle taktiksel 

bir planın çizilmesi zaman almış ve gecikmiştir. Buna karşın yıllarca aralıksız 

askeri tatbikatlar yapan ve birçok askeri taktik geliştiren İsrail ise savaşa tüm 

birlikleri ile hazırlanmıştır (Al Jazeera Türk, 2022).  

Mısır, Suriye ve Ürdün ile aynı anda mücadele etmesi mümkün olmayan 

İsrail, tüm kuvvetini bir noktada birleştirerek bu üç ülkeye farklı zamanlarda 

saldırı planlaması yapmıştır. İsrail tarafından yapılan değerlendirmede 

saldırılacak ilk ülke olarak askerî açıdan en güçlü ülke olan Mısır’dır. Mısır’ın 

hava kuvvetleri SSCB’den almış olduğu son teknoloji silah ve araçlarla 

donatılmıştı. Mısır Hava Kuvvetleri’nin yok edilmesi Sina Yarımadası’nda 

bulunan Mısır kara ordusunu hava desteğinden yoksun bırakacaktı.  

5 Haziran 1967 günü sabah saat 7.45 civarında savaş fiilen başlamıştır. 

İsrail’e ait yaklaşık 200 dolayında savaş uçağı arka arkaya havalanmıştır. 5 

Haziran sabahı İsrail’in ilk hava saldırısında, Arap ittifakı hava kuvvetlerinin 

neredeyse büyük kısmını oluşturan Mısır Hava Kuvvetleri’ni yok etmeye 

kararlıydı. İsrail hava kuvvetlerinin 12 savaş uçağı dışındaki tüm uçakları 

saldırıya katılmıştır. 12 savaş uçağı ise İsrail hava sahasını korumak için 

görevlendirilmişti (Brecher, 2017). 

İsrail savaş uçakları daha önce Mısır’a doğu ve güneydoğudan 

saldıracakmış tatbikatlar yapmışlardır. Mısır ordusu bu tatbikatları dikkate 

alarak İsrail’in Mısır’a bu yönden saldıracağını planlamışlardı. Mısır 

ordusunun savunma altyapısının yetersiz olmasının yanında havaalanlarında 

savaş uçaklarını koruyacak hangarların olmaması İsrail’in savaş planlarını buna 

uygun bir şekilde yapmasına neden olmuştur. Hava savunma sistemlerini de 

buna göre düzenlemişlerdi. İsrail savaş uçakları ise bu yönün aksine önce batıya 

Akdeniz’e doğru uçmaya başlamışlardır. Bir süre sonrada güney yönüne 

dönmüşlerdir. Mısır’a hiç beklemediği kuzey yönünden saldırmışlardır. İsrail 

savaş uçakları Akdeniz semalarındayken Mısır radar ve hava savunma 
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sistemlerine yakalanmamak için deniz seviyesine yakın uçmuşlardır. Bu süre 

zarfında telsiz kullanmamışlardır. Mısır’daki hedeflerine vardıktan sonra 

uçaklar bombalarını atmaya başlamışlardır. Mısır hava savunma sistemleri ve 

askerleri gelişmelerden bombalar atıldıktan sonra saldırıdan haberdar olmuştur 

(Oren, 2002). 

İsrailli pilotlar yaptıkları tatbikatlar sayesinde bu saldırıyı rutin haline 

getirmiş ve havada çok rahat biçimde hareket ermişlerdir. İsrail savaş uçakları 

5 Haziran 1967 sabahı, keşif uçaklarından elde edilen fotoğraflarla adeta 

ezberledikleri Mısır’ın havaalanlarına ulaşmış, uçaksavar bataryaları, hava 

savunma sistemlerini, havaalanında açıkta duran yüzlerce savaş uçağını ve uçak 

pistlerini tahrip etmiştir. Yarım saat gibi kısa bir zamanda Mısır Hava 

Kuvvetleri adeta yaralı bir aslana dönüşmüştür. Mısır hava üslerinde bulunan 

savaş uçakları birkaç saat içinde kalkmaya fırsat bulamadan İsrailli pilotlar 

tarafından yok edilmiştir. Mısır ordusunun en büyük güvencesi olan hava 

kuvvetlerinin %90’ı imha edilmiştir. Daha sonra, Ürdün’ün 22 Hawker Avcı 

uçağının tamamı ve Suriye Hava Kuvvetlerinin yarısı imha edilmiştir. İsrail 

Hava Kuvvetleri savaşın ikinci gününden itibaren başlıca görevi kara 

kuvvetlerine destek vermiştir. Yıkıcı hava saldırısı Arap liderleri tamamen 

şaşırttı ve savaşın geri kalanında İsrail'in hava üstünlüğünü sağladı. Aslında 

İsrail’in zaferi ilk üç saat içinde kesinleşti (Brecher, 2017). Bu saldırılar 

sırasında İsrail 19 savaş uçağı kaybetmiştir. Savaşın ilk saatlerinden itibaren 

İsrail, net bir şekilde hava hakimiyetini eline geçirmiş ve kara operasyonları 

için önemli bir avantaj elde etmiştir (Armaoğlu, , 2017). İsrail tankları ve 

piyadeleri hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak sınırı geçip Sina Yarımadası'na 

ve Gazze Şeridi'ne saldırarak buraları ele geçirmişlerdir. Bu sırada Ürdün 

ordusu İsrail’e saldırmıştır (Tucker & Roberts, 2008). Bu yaşananlar karşısında 

Mısır’ın Sina Yarımadası’nda bulunan yaklaşık 100.000 askeri hava 

savunmasından yoksun kalmıştır. Bu durumu fırsata çeviren İsrail uçaklarının 

rahat bir şekilde uçuş yaptığı Sina Yarımadası atılan bombalarla siyah 

dumanlara boğulmuştur. İsrail savaş uçakları, Mısır kara ordusunun üzerine, 

kullanımı yasak olan Napalm bombaları atarak büyük tahribata yol açmıştır. 

Mısır ordusu savaş sırasında büyük bir hata yaparak panik halinde Sina’daki 

askeri birliklerini geri çekmiştir. Sina Çölü’nün koşullarında mevzi 

alınamamıştır. Bu nedenle kontrolsüz geri çekilme emri verilmiştir. Bu gelişme 
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Mısır ordusunun intiharı anlamına gelmektedir. 6 Haziran 1967 günü Sina, 

İsrail uçaklarının saldırısında 15 bine yakın Mısır askerine mezar olmuştur. 

Mısır ordusu hem havada hem de karada neredeyse doğru düzgün savaşamadan 

yok edilmiştir. Hava desteğini arkasına alan İsrail kara ordusu çok az kayıp 

vererek Mısır ordusunu karadan vurmaya devam etmiştir. Kara harekâtı 

sırasında İsrail ordusu hava üstünlüğünü elinde bulundurduğu için Mısır zırhlı 

birlikleri, İsrail kara ordusundan ziyade, İsrail savaş uçakları tarafından imha 

edilmiştir. Yaşananlar İsrail’e savaş sırasında önemli bir üstünlük sağlamış ve 

üç gün gibi kısa bir zaman içerisinde Sina Yarımadası’nın tamamı ele 

geçirilmiştir. İsrail birlikleri önemli bir başarı göstererek Süveyş Kanalı’nın 

doğu kıyılarına kadar ilerlemişlerdir. 7 Haziran akşamı, İsrail birlikleri, Süveyş 

Kanalı boyunca, Kantara, İsmailiye ve Port Tevfik bölgelerine kadar 

ilerlemiştir. 8 Haziran 1967’de Mısır, İsrail ile ateşkes yapmayı kabul etmek 

zorunda kalmıştır (Armaoğlu, 2018). 7 Haziran 1967’de yaşanan çatışmalar 

sonrasında İsrail, Doğu Kudüs’ü ele geçirmiştir. Yaklaşık 2000 yıl sonra 

Yahudiler, Kudüs şehrine tekrar sahip olmuşlardır. İsrail birlikleri zaferlerini 

Batı Duvarı'nda dua ederek kutlamışlardır. Yaşananlar karşısında Ürdün de 

ateşkes anlaşmasını kabul etmek zorunda kalmıştır. Mısır ve Ürdün 

cephelerinde hedeflerine ulaşan İsrail, en son Suriye’ye yönelmiştir. İsrail 

askeri birlikleri Mısır ve Ürdün ile yapılan savaştan dolayı yorgun olsalar da 

İsrail Hava Kuvvetleri’nin hava desteği ile Suriye ordusunun mevzilerini 

bombalanmaya başlamıştır. Savaşın son aşaması İsrail'in Suriye ile kuzeydoğu 

sınır bölgesinde gerçekleşmiştir. 9 Haziran 1967’de, yoğun bir hava saldırısı 

sonrasında İsrail tank ve piyade birlikleri, Suriye'nin Golan Tepelerinde yoğun 

şekilde güçlendirilmiş bir bölgesine doğru ilerlemiştir. Bir gün sonra 10 

Haziran 1967'de İsrail Golan'ı ele geçirmiştir. Aynı gün BM aracılığıyla ateşkes 

anlaşması yürürlüğe girmiş ve Altı Gün Savaşı sona ermiştir. Altı Gün 

Savaşı’nda 20.000 Arap ve 800 İsraillinin sadece 132 saatlik çatışmalarda 

öldüğü tahmin edilmektedir (Tucker & Roberts, 2008). İsrail, bu saldırılarla 

Suriye ordusunu geri itmeyi başarmıştır. Elde edilen bu başarı ile Suriye’nin 

kontrolünde bulunan ve yıllarca İsrail şehirlerinin bombalanmasına imkân 

sağlayan Golan Tepeleri, İsrail ordusunun kontrolüne geçmiştir. İsrail, Golan’ı 

ele geçirmekle yetinmeyerek, Kuneytire şehrine doğru ilerlemiş ve şehri 

kolayca ele geçirmiştir (Armaoğlu, , 2017). İsrail birlikleri Şam’a 45 millik bir 

mesafede yer alan Kuneytire şehrinde hakimiyeti ele geçirdikten sonra aynı gün 
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içerisinde Suriye ve İsrail arasında da ateşkes yapılmış ve savaş sona ermiştir 

(Oren, 2002). İsrail’in 1967 Savaşı sonrasında Mısır’ın Sina Yarımadası’nı ve 

Süveyş Kanalı’nın doğu kıyısını, Suriye’nin Golan Tepeleri’ni ve Ürdün’ün ise 

Batı Şeria’sını işgal etmiştir. 

1967 Altı Gün Savaşı sonrasında İsrail, stratejik ve güvenlik durumunu 

ve askeri manevra kabiliyetini geniş coğrafyaya taşıyacak olan; Golan Tepeleri, 

Ürdün Nehri ve Süveyş Kanalı gibi doğal engelleri devralarak bunlardan ilk 

defa savunma planı tatbik ederek yararlanabilme imkânı kazanmıştır. Ek 

olarak, Sina Yarımadası’nda işgalden sonra yerel ihtiyaçları karşılamak için 

petrol kuyularının yağmalanması, hava alanlarından ve hava üslerinden 

faydalanılması, dağlarda alarm sistemlerinin kurulması ve Süveyş’in doğusuna 

Bar Lev Hattı olarak bilinen savunma hattının kurulması çalışmalarına 

başlanmıştır (Mazlum, 2021).  

Bar Lev Hattı, Süveyş Kanalı boyunca 160 km boyunca yerleştirilmiş 

ilkel askeri tahkimattan oluşmaktaydı. 1969 Mart ayında Mısır Lideri Nasır, 

Süveyş Kanalı boyunca geniş çaplı bombardıman, kapsamlı hava savaşı ve 

komando baskınları ile karakterize edilen Yıpratma Savaşı'nı resmen 

başlattığını ilan etmiştir. Yıpratma Savaşı, İsrail ile Mısır arasında Sina 

Yarımadası’nda 1967 Altı Gün Savaşı’ndan sonra başlayan Ağustos 1970'e 

kadar devam eden çatışmaları tanımlamak için kullanılan bir isimdir. Altı Gün 

Savaşı sonrasında,  çatışmaların nedeni olan sorunların çözülmesi için ciddi bir 

çaba gösterilmemiştir. 1967 Eylül ayında Arap devletleri, İsrail ile barış, 

tanınma ve görüşmeleri yasaklayan üç hayır siyasetini uygulamaya 

başlamışlardır. Mısır Lideri Cemal Abdül Nasır, yalnızca askeri bir 

müdahalenin İsrail'i veya uluslararası toplumu İsrail'in Sina'dan çekeceğine 

inanmaktaydı. Mısır ile İsrail arasındaki çatışmalar bir süre sonra Süveyş 

Kanalı boyunca başlamıştır (Dunstan, 2003). Bunun üzerine İsrail, işgal ettiği 

Süveyş Kanalı’nın doğu kıyındaki tahkimatı modern hale getirmek amacıyla 

çalışmalara başladı. İsrail kuvvetleri tarafından inşa edilen bu savunma hattı 

1968'de 500 milyon dolara mal olmuştur. Yapımı 6 yıl süren bu savunma hattı 

1973 Yom Kippur Savaşı sırasında birkaç saat içerisinde Mısırlıların eline 

geçmiştir. Bu hat adını İsrail Genelkurmay Başkanı Haim Bar-Lev'den 

almıştır.  Hat, “dünyanın en iyi tanksavar hendeklerinden biri" olarak 
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tanımlanmıştır. Hat, tüm kanalı kaplayan devasa boyutlarda süreklilik arz eden 

bir kum duvar içeriyor ve beton bir duvarla destekleniyordu. Yüksekliği 20-25 

metre arasında değişen kum duvar, 45-65 derecelik bir açıyla eğimliydi. Kum 

duvar ve beton desteği, zırhlı veya amfibi birimlerin önceden mühendislik 

hazırlıkları olmadan Süveyş Kanalı'nın doğu kıyısına inmesini engellemeyi 

amaçlıyordu. İsrailli planlamacılar, Mısırlıların kum duvarı aşıp kanal üzerinde 

bir köprü kurmasının en az 24 saat, muhtemelen tam 48 saat süreceğini tahmin 

ediyordu. Ayrıca su engelinden yararlanmak için İsrailliler, yanıcı ham petrolü 

Süveyş Kanalı'na pompalamak için bir su altı boru sistemi kurdular ve böylece 

bir alev tabakası oluşturdular (Gawrych , 2000).  

 

Şekil 94. Süveyş Kanalı’nın doğu kıyısında İsrail tarafından inşa edilen Bar Lev 

Hattı, (Bar-Am, 2022). 
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Şekil 95. 1973 Yom Kippur Savaşı sırasında Süveyş Kanalı kıyısında Bar Lev Hattını 

geçen Mısır askerleri (World Misc, 2022). 

 

Şekil 96. 1973 Yom Kippur Savaşı sırasında Bar Lev Hattını geçen Mısır askeri 

(Egypt Today, 2022). 

1967 savaşı Süveyş Kanalı’nın kapanmasına sebep oldu. Kanalı 

kapatmak için gemiler, tarak gemileri, diğer yüzen araçlar ve hatta bir köprü 

batırıldı (Pearson & Anderson, 1975). 1967'den 1975'e kadar, İsrail ile Mısır 

arasındaki Altı Gün Savaşı'ndan sonra on beş gemi ve mürettebatı Süveyş 



Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇINAR| 162 

 

Kanalı'nda mahsur kaldı. Batı Almanya, İsveç, Fransa, Birleşik Krallık, 

Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, Bulgaristan ve Çekoslovakya ait olan bu 

gemilere, onları kaplayan çöl kumundan dolayı “Sarı Filo” lakabı verildi. İsrail 

ile Mısır arasında Altı Gün Savaşı patlak verdiğinde, on beş gemi Süveyş 

Kanalı'ndan kuzeye doğru ilerliyordu. Kanalın her iki ucu da kapatıldı ve üç 

gün sonra, geçişi engellemek için gemilerin suya batması sonucu kanalın bir 

süre daha tıkalı kalacağı anlaşıldı. Süveyş'te mahsur kalan 15 gemiden 14’ü 

Süveyş Kanalı'nın en geniş yeri olan Büyük Acı Göl'üne demir atmak zorunda 

kaldı. Kalan diğer gemi ise Amerikan kargo gemisi Observer’dır. Bu gemi ise 

Port Said'in 79 mil güneyindeki Timsah Gölü'ne demir atmıştır (Time, 

1969). Acı Göl’de mahsur kalan 14 gemideki denizciler, karşılıklı yardım ve 

destek için Büyük Acı Göl Derneği’ni kurdular. Denizciler birkaç yıl 

gemilerinde kaldılar, ancak 1970'e gelindiğinde çoğu ülke gemileri terk etmeye 

karar verdi ve Sina kumu tarafından yüzeyleri kaplanan filo Sarı Filo olarak 

tanındı. 1974 yılında Süveyş Kanalı’nı temizleme çalışmaları başlamıştır. 

Süveyş Kanalı batık gemilerden ve mayınlardan temizlenip güvenli hale 

getirildiğinde, Sarı Filo'dan sadece iki gemi Süveyş Kanalı’nı kendi imkanları 

ile terk etmiştir (Khalili, 2022). 

 

Şekil 97. 1967-1975 yılları arasında Acı Göller’de mahsur kalan Sarı Filo olarak 

adlandırılan gemiler (Jones, 2022) 
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1974’te Mısır Hükümeti modern ve eskisinden çok daha büyük bir 

kanalla ilgili projelerini ilân ettiği vakit, bu batmış gemiler ve araçlar hâlâ 

denizin dibinde duruyorlardı. İlk önce kanal 1967 savaşına ait mayın ve başka 

patlayıcı maddeler Amerikan, İngiliz ve Fransız deniz kuvvetleri ve bir 

Amerikan şirketi tarafından temizlendi. Batmış olan son gemi 19 Aralık 

1974’te çıkarıldı (Pearson & Anderson, 2021).  

 

Şekil 98. Süveyş Kanalı’ndaki batık gemilerin konumları (Pearson & Anderson, 

Popular Mechanics, 2022). 
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Şekil 99. Süveyş Kanalı'nın batık gemilerden temizlenmesi (Pearson & Anderson, 

Popular Mechanics, 2022). 

1967 Savaşı’nın sonunda Süveyş Kanalı’nın doğusunda İsrail, batısında 

Mısır kuvvetleri bulunmaktaydı. Savaş sona ermesine rağmen Mısır, İsrail ile 

Süveyş Kanalı boyunca düşük yoğunluklu bir savaş içine girmiştir (Armaoğlu, 

2020). Mısır’ın Yıpratma Savaşı’ndaki amacı, İsrail’e Sina Yarımadası’ndaki 

işgali kabul etmeyeceğini göstermek, İsrail’in Sina’daki hareketlerini 

sınırlandırmak, İsrail’e kayıplar verdirerek Sina Yarımadası’ndan çekilmesini 

sağlamak ve askerî kapasitesi İsrail’le kapsamlı bir savaşa girişmek için yeterli 

düzeye gelene kadar sınırlı çatışmalarla ordusunun hazırlık derecesini arttırmak 

şeklinde sıralanabilir (Walt, 1990). Mısır Lideri Cemal Abdul Nasır, Yıpratma 

Savaşı’nı düşmanı yoracak uzun bir savaş olarak tanımlamıştır (James, 2006). 

Altı Gün Savaşı, Araplar üzerinde derin izler bırakmıştır. Savaşın 

ardından 13 Arap devletinin dışişleri bakanları Sudan’ın başkenti Hartum’da 

toplanarak İsrail Devleti tanınmayacak, İsrail ile müzakere ve barış 

yapılmayacaktır şeklinde üç önemli karar açıklamışlardır (Meital, 2000). 1967 

Savaşı, İsrail halkında sosyolojik boyutta önemli bir değişimlere neden 

olmuştur. 1967 Altı Gün Savaşı öncesinde İsrail halkının korkuları üzerinden 

savaş meşrulaştırılmıştır. Savaşın sonunda İsrail halkının hayatta kalma 

korkusunu yendiği ve yayılmacı hislerinin ortaya çıktığı görülmüştür. Bu 

durum İsrail tarafından işgal edilen toprakların emniyet ve politik kaygılar ileri 

sürülerek geri verilmesini engellemiştir (Zreik, 2011).  
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Şekil 100. 1967 Altı Gün Savaşı öncesi ve sonrası İsrail sınırları ve işgal bölgeleri 

(BBC, 2022). 

1967 Altı Gün savaşı, kullanılan silahlar açısından Soğuk Savaş 

Dönemi’ni önemli ölçüde yansıtmaktadır. Arap ülkeleri tarafından kullanılan 

SSCB savaş teknolojisi ile Batı savaş teknolojisinin bu savaşta karşı karşıya 

gelmesi, uluslararası alanda Doğu-Batı bloklarının doğrudan müdahil olmadığı 

çatışma olması açısından da dikkat çekicidir. İsrail’in, Ortadoğu’da Batı 

bloğunun bir uydusu olarak yükselmesi ve yine Doğu bloğu iyi ilişkileri olan 

Mısır ve Suriye’nin 1967 Altı Gün Savaşı’ndan yenilgi ile ayrılması SSCB için 

iki farklı sonuç doğurmuştur. İlki, ABD’nin desteklediği İsrail, SSCB’nin 

desteklediği Suriye, Mısır ve Ürdün’ü yenmiştir. Bu sonuç Ortadoğu’da SSCB 

etkinlik alanının daralmasına neden olmuştur. ABD destekli İsrail’in başarısı 

komünist düşüncelerin Ortadoğu’da yayılımının engellenmesine yol açmıştır. 

İkincisi ise; Yaşanan yenilgi sonrası SSCB için Arap devletlerine tekrar askeri 
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malzeme satmak ve askeri etkinliğini arttırması için yeni bir fırsat doğurmuştur 

(TESA, 2022).  

İsrail’e ait savaş uçaklarının yerde bulunan Mısır uçaklarını bombaladığı 

önleyici saldırı, İsrail Mısır hava kuvvetlerinin büyük bölümünü yok ettiğinden 

ve sonraki muharebelerde hava üstünlüğüne sahip olduğundan, savaşta 

belirleyici olmuştur. Altı gün içinde Mısır, Suriye, Ürdün ve Irak kuvvetleri 

kesin olarak yenilmiştir. Toplu olarak, Arap uluslarının ölü sayısı 11.050 ile 

16.050 arasındaydı (Farklı kaynaklarda 20 bin). Buna karşılık, İsrail tahminen 

800 savaşçı kaybetti ve bu da kayıp oranını İsrail'in lehine 25:1'e çıkarmıştır 

(Oren, 2002). Ancak savaşın ana sonucu, İsrail'in daha önce Arap 

kontrolündeki bölgeleri ele geçirmesiydi. İsrail, Mısır'a ait Sina Yarımadası’nı, 

Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni işgal etmiş ve Ürdün Kralı Hüseyin, Batı Şeria 

ve Doğu Kudüs'ü kaybederek en büyük kaybı yaşamıştır. Bu işgaller, İsrail 

kontrolündeki bölgeye 67,5 bin km² (42.000 mil) toprak eklemiş ve bununla 

birlikte önemli bir stratejik derinlik kazanmıştır (Cordesman & Wagner, 1990).  

Elde edilen kesin zafer sonrası İsrail'in siyasi ve askeri liderliğinin 

zihninde yeni bir kavram doğdu. Basitçe ‘kavram' anlamına gelen Ha 

Konzeptzia, İsrail'in 1967 Altı Gün Savaşı'ndan sonra düşmanı olan 

komşularına karşı stratejik öngörülerini üzerine inşa ettiği varsayımların 

birleşimiydi. Kavramın özü, Arapların kısa ve orta vadede İsrail'e karşı savaş 

başlatmaya ne niyetleri ne de kabiliyetleri olduğu yönündeydi. Bu üç ana 

varsayıma dayanıyordu. Bunlardan birincisi 1967'deki yıkıcı Arap yenilgisi ve 

İsrail'in işgal altındaki toprakları stratejik derinlik sağlayan kontrolünü 

sürdürmesi İsrail'e önemli askeri avantajlar sağladı ve Arap devletleri bunun 

farkına varmıştı. İkincisi, Suriye kendi başına İsrail ile savaş riskini göze 

alamazdı. Üçüncüsü, Mısır, sahip olduğu uçaklar ve uçaksavar savunmaları 

açısından hava gücünde teknolojik olarak daha düşük olduğu sürece savaşı 

düşünmezdi (Black & Morris, 1992) 

Cemal Abdul Nasır, savaştan birkaç gün önce yaptığı bir konuşmada, 

“Savaş genel olacak ve temel hedefimiz İsrail'i yok etmek olacak” demiştir 

(Khalidi , 2012). Ancak savaşın ardından Nasır, konuşmalarını Mısır ve 1967 

Savaşı'nda işgal edilen diğer Arap topraklarını özgürleştirme hakkında 

yapmıştır. Bu duygular, Nasır'ın ani ölümünün ardından 1970'de Enver Sedat'ın 
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iktidara gelmesiyle yankılanacaktı (Liebman, 1993). 1967 Altı Gün Savaşı ve 

sonrasında yaşananlar İsrail’in Arap Devletleri’ni küçük görmesine neden 

olmuştur. Bu yenilgi Arap devletlerinin tekrar birlik olmalarına etki etmiş ve 

1973 Yom Kippur Savaşına giden yolu açmıştır. 

 

4.6. 1973 Arap - İsrail Savaşı (Yom Kippur Savaşı) 

1967 Altı Gün Savaşı, İsrail'in Sina Çölü ve Golan Tepeleri gibi stratejik 

açıdan önemli bölgelerin yanı sıra Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'nin siyasi 

açıdan hassas bölgeleri de dahil olmak üzere geniş bölgeleri kontrol etmesini 

sağladı. Psikolojik olarak savaş, İsrail liderliğinde, askeri kademede ve 

kamuoyunda bir üstünlük ve dokunulmazlık duygusu yaratmıştır. Arap dünyası 

için savaş hem halk hem de siyasi seçkinler arasında şok ve inançsızlığa neden 

olan büyük bir yenilgiydi. Arap ülkelerindeki siyasi söylem, Filistinlilerle 

dayanışmayı ifade etmekten İsrail'in savaşta kaybettiği toprakların 

kurtarılmasını vurgulamaya dönüşmüş ve Mısır'da Pan-Arabizm fikirleri 

solmaya başlamıştır (Sousa, 2022). 

İsrail ile Arap devletleri arasındaki son savaş olarak bilinen ve Suriye ile 

Mısır’ın 6 Ekim 1973 tarihinde İsrail'e karşı başlattığı savaş, Yom Kippur 

savaşı olarak bilinir. Savaş, Yahudilerin en kutsal günlerinden olan Yom 

Kippur’da (Kefaret günü) başlaması sebebiyle bu adı almıştır. Savaşın 

başlamasının nedeni, 1967'de İsrail’in işgal ettiği Suriye’nin kendisine ait olan 

Golan Tepeleri’ni ve Mısır’ın ise Sina Yarımadası’nı geri almak istemesidir. 

1967 Altı Gün Savaşı’nda İsrail ordusu, Arap devletlerinin (Mısır, Ürdün ve 

Suriye) ordularını gafil avlamıştır. 1967 Savaşı Arap devletlerini çok ağır bir 

yenilgi almalarına neden olmuştur. İsrail savaş uçakları, Mısır, Suriye ve Ürdün 

hava kuvvetlerinin büyük bir kısmını yok etmiştir. 1967 yılında gerçekleşen bu 

savaşta İsrail, Arap devletlerine ait stratejik öneme sahip bölgeleri işgal 

etmiştir. 1970 yılında Cemal Abdul Nasır’ın ani ölümü sonrasında Mısır Devlet 

Başkanı olan Enver Sedat, İsrail’in 1971'de Sina Yarımadası'ndan çekilmesi 

durumunda yapılacak bir barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu 

açıklamıştır. Ancak İsrail bu teklifi ret etmiştir. 
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Bu savaş her iki taraf için kutsal gün ve aya denk geldiği için dini 

isimlerle de ifade edilmektedir. Savaşın, İsraillilerin en mukaddes bayramı 

olarak kabul ettikleri Yom Kippur'da olması nedeniyle “Yom Kippur Savaşı”, 

Ramazan ayında gerçekleşmesi nedeniyle de Müslümanlar tarafından 

“Ramazan Savaşı” olarak adlandırılmıştır. Ancak savaş genel itibariyle Yom 

Kippur Savaşı veya Ekim Savaşı diye bilinmektedir (Quandt W. , 2005).  

Yom Kippur Savaşı’nın diğer İsrail-Arap savaşlarına göre iki farklı 

özelliği bulunmaktadır. Başta Mısırlılar olmak üzere diğer Araplar için 1973 

Savaşı’nın amacı öncekiler gibi İsrail'in dünya haritasından silinmesi değildir. 

Bu savaşta, 1967 savaşı sırasında İsrail'e kaybedilen toprakların geri 

alınmasıdır. Böylece, Arapların prestiji tamir edilip ve yükseltilecekti. Bu 

savaşın ikinci özelliği ise Mısır'ın Süveyş Kanalı üzerinden Sina Yarımadasına 

yaptığı sürpriz saldırıdır. Bu saldırı Mısır, İsrail karşısında önemli başarılar elde 

etmiştir. İsrail, bu savaşta diğer savaşlara göre çok büyük can ve mal kaybı 

yaşamıştır (Armaoğlu, 2018). 

1967 Altı Gün Savaşı'nın kederinden ve aşağılanmasından Filistinli 

gerilla savaşçıları olan fedailer doğdu. İsrail hedeflerine çok sayıda sınır ötesi 

saldırı gerçekleştiren Filistinli fedailer, "Geniş bir Arap kamuoyu yelpazesinden 

kahramanlara tapınma hasadı topladılar". Gerges’e göre; Arap devletleri 

yenilginin ardından hırpalanmış ve yara bere içinde halkına yalanlar söylerken, 

Filistinliler Arap onurunu geri kazandıranlar militanlardı. Fedailerin muazzam 

popülaritesi göz önüne alındığında, Arap liderlerin iç baskıyı yatıştırmak için 

desteklemekten başka seçeneği yoktu. Savaştan önce aynı liderler fedaileri 

kısıtlamakla meşgulken, savaştan sonra kimin en fazla desteği sağlayacağı 

konusunda yarıştılar (Pearlman, 2012). 1967 Altı Gün Savaşı, Arap dünyasında 

derin acılara neden olmuştur. 1967 Savaşı’ndan sonra Filistin Kurtuluş Örgütü 

(FKÖ) Arap devletlerinden büyük destek görmüştür. Arap devletlerinde, 

İsrail’in terör eylemleri ile ortadan kaldırılabileceği düşüncesi oluşmaya 

başlamıştır. Bu süreçte sivil yolcu uçaklarını kaçırmak, bir savaş ve radikal 

milliyetçiliğin müdahale aracına dönüşmüştür (Jenkins, 1989). Filistinli 

gerillaların uçak kaçırma eylemlerinin yanı sıra 1972 Münih Olimpiyatlarında 

11 İsrailli sporcu ve 1 güvenlik görevlisini öldürmesi Ortadoğu’da barış yerine 

yeni bir Arap-İsrail savaşının habercisi olduğunu göstermiştir. 
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1967'deki Altı Gün Savaşı'ndaki zafer elde eden İsrail, sonradan artan 

terör eylemleri ve özellikle Mısır’dan gelen tehditler nedeniyle önemli sıkıntılar 

yaşamış, bu durum barışı uzak hale getirmiştir. Arap Devletleri İsrail ile 

uzlaşmak yerine yenilgilerinin ve aşağılanmalarının intikamını almak için bir 

yol aradılar.  

Mısır ve Suriye’nin 1973 Savaşı hazırlıkları sırasında yaptıkları aldatma 

operasyonları İsrail istihbaratı tarafından doğru okunamamış ve 

değerlendirilememiştir. Bunun yanı sıra İsrail Devletinin savaşa hazırlıksız 

yakalanmasında İsrailli liderlerin yaklaşan bir savaşa işaret eden bilgileri yanlış 

yorumlama veya tamamen reddetme eğilimleri de aynı derecede belirleyici 

olmuştur. Yapılan bu hatalar zinciri, İsrail'in savaş sonrası resmi soruşturması 

olan Agranat Komisyonunda incelenmiştir (Wallsh, 2021).  İsrail’in 1973'te 

meydana gelen kayıpların çoğu doğrudan değişen düşman karşısında ihmal 

hatalarından kaynaklanabilir. 1967'de İsrail zaferleri artık yadsınamaz bir 

gerçek olarak görülüyordu. İsrail, Arap ordularının "Her zaman bu şekilde 

savaşacağı" varsayımı ile hareket ederek gelecekteki savaşlar için ilkeler 

belirlemiştir. Ancak İsrail tarafından Arap ordularının 1967 Altı Gün 

Savaşı’ndaki acı yenilgi ve deneyimlerinden ders çıkaracağı göz ardı edilmiştir 

(Baxter, 1994). 

Barış yolunda ilerleme kaydedemeyen Mısır Devlet Başkanı Enver 

Sedat, savaşın kaçınılmaz olduğunu ve İsrail ile hesaplaşmada bir milyon 

askeri kurban etmeye hazır olduğunu söylemeye başladı. 1972 boyunca ve 

1973'ün büyük bir kısmı için Sedat, Amerika Birleşik Devletleri’nin, İsrail'i 

BM’nin 242 sayılı kararını "İsrail'in son savaşta işgal ettiği tüm topraklardan 

çekilmesi" ve "Bölgedeki tüm devletlerin güvenli ve tanınmış sınırlar dahilinde 

var olma hakkına saygı duyulması" (BM, 2021) kabul etmeye zorlamadığı 

sürece savaş ile tehdit etti. Aynı zamanda Sedat, Sovyetlere ABD'ye baskı 

yapma ve Mısır'a daha saldırı silahları sağlama çağrısında bulundu. Sovyetler 

Birliği, Ortadoğu'daki bir çatışmadan ziyade ABD ile détente görünümünü 

sürdürmekle daha çok ilgileniyordu, bu nedenle Sedat'ın taleplerini reddetti. Bu 

durum karşısında Sedat yaklaşık 20.000 Sovyet danışmanını Mısır'dan kovdu. 

Nisan 1973'te yapılan bir röportajda Sedat, İsrail ile Savaşı yeniden başlatacağı 

konusunda bir kez daha uyardı. Ancak bu tehdit 1971 ve 1972'de yaptığı aynı 
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tehditler ile eşdeğer görülüp ABD Başkanı Nixon ve CIA tarafından dikkate 

alınmadı (Jewish Virtual Library, 2021). 

1973 Yom Kippur savaşı, 1967 savaşı sonrasında yaşanan siyasi, askeri 

ve ekonomik gelişmelerin sonucundan başka bir şey değildir. Cemal Abdül 

Nasır’ın 28 Eylül 1970’te ölümüyle devlet başkanı olan Enver Sedat için 

İsrail’in işgal ettiği Süveyş Kanalı’nın doğundaki Sina Yarımadası geri almak 

en önemli hedeftir. Enver Sedat, Nasır’ın Arap dünyasındaki büyük 

prestijinden sonra, ün ve saygınlık kazanmak için geniş ölçekli bir saldırısı 

planlaması yapmaya başlamıştır. 1973 yılına kadar SSCB, Mısır ve Suriye’ye 

saldırı silahları vermemiştir. Ancak, 1967 Savaşı’nda Arapların kaybettiği 

savaş malzemelerini temin etmekte ve askeri strateji konusunda Arap 

askerlerini yetiştirmekteydi (Sander, 2013). 

1972'nin sonundan itibaren Mısır, MiG-21 savaş uçakları, SA-2 , SA-3, 

SA-6 ve SA-7 uçaksavar füzeleri, T-54 ve T 55 tankları alarak ordusunu 

donanımı için yoğun çabalar göstermeye başlamıştır. Ayrıca, SSCB’den AT-3 

Sagger tanksavar güdümlü füzeleri almıştır. Bu füzeler savaş sırasında çok 

etkili olmuştur. Mısır’ın askeri taktiklerini geliştirmesinde Sovyet savaş alanı 

doktrinleri etkili olmuştur. 1967 Savaşı’ndaki yenilgiden sorumlu tutulan siyasi 

generaller, başarılı ve liyakat sahibi subaylarla değiştirilmiştir (Heikal, 1975). 

1967 Altı Gün Savaşı yenilgisinin hemen ardından, Mısır lideri Nasır, 

Mısır ordusunda radikal reformlar yaparak silahlı kuvvetleri düzeltmeye çaba 

göstermiştir. Bu dönemde SSCB, Mısır’ın savaştaki kayıplarını telafi etmek 

amacıyla Mısır ordusunu tekrar silahlandırmaya başlamıştır. Mısır ordusu 

hazırlıklarını tamamlamasından sonra, Nisan 1969’dan itibaren, Süveyş 

Kanalı’nın batı kıyısındaki mevzilerden açılan topçu ateşiyle Süveyş’in doğu 

kıyılarındaki İsrail mevzilerini bombalamaya başlamıştır. Bu bombardımanlar 

sırasında İsrail ordusu önemli kayıplar vermiştir. Bu saldırılara İsrail ordusu 

tepkisiz kalmamış savaş uçakları ve topçu atışları ile karşılık vermiştir. Sadece 

1970 yılının ilk dört ayında İsrail uçakları, Mısır üzerinde 3.300 sorti 

gerçekleştirerek 8.000 ton bomba atmışlardır. İsrail hava saldırıları Mısır 

üzerinde çok etkili olmuştur. 1970 yılının Ocak ayı içerisinde, Mısır hava 

savunma sisteminin beşte dördü tahrip edilmiştir. Bu nedenle Mısır lideri Nasır 

1970 yılının Ocak ayında SSCB’ye gitmiş ve Sovyetlerden füze ile uçak 
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vermelerini istemiştir. SSCB, SAM-3 füzeleri ile 150 adet Mig-21 uçağı 

vermeyi kabul etmiştir. 1970 Nisan ayından itibaren SSCB kontrolündeki Mısır 

hava üslerinden kalkan ve SSCB’li pilotların kullandığı uçaklar, İsrail 

ordusunun mevzilerini bombalamışlardır. Yaşanan bu gelişmeler üzerine İsrail, 

Mısır'a yapmış olduğu hava saldırılarını durdurmuştur (Armaoğlu, 2018). 

1967 Savaşı’ndan sonra, Arap devletleri altı gün içerisinde çok büyük bir 

hezimete uğramış ve İsrail devletini ortadan kaldırmak amacıyla başlattıkları 

savaşın sonunda İsrail’i haritadan silemeyeceklerini anlamışlardır. 1973 Arap-

İsrail Savaşı’nda Arap devletlerinin amacı İsrail devletini ortadan kaldırmak 

yerine 1967 Altı Gün Savaşı sırasında kaybedilen Sina Yarımadası, Golan ve 

Batı Şeria gibi toprakları geri almak olmuştur. 1967’de yapılan savaşın 

ardından Arap ülkelerinde birtakım değişimlerin yaşanması kaçınılmaz 

olmuştur. Mısır’da Cemal Abdül Nasır’ın ölümünden sonra yerine Enver Sedat 

geçerken, Suriye’de de askeri bir darbe ile Hafız Esad yönetimi ele geçirmiştir. 

Bu gelişmeler Arap milliyetçiliğinin zayıflamasına yol açmış olmasına karşın 

Suriye ile Mısır 1967 Savaşı’nda kaybettikleri toprakları geri alabilmek 

amacıyla bir araya gelmişlerdir (Dinçer, , 2020). Mısır lideri Enver Sedat ve 

Suriye lideri Hafız Esed’in ortak çıkarları onları bir araya getirmiştir. Bu 

ortaklık 1967’deki gibi Arap milliyetçiliği çerçevesinde değil tamamıyla 

pragmatist hedeflere göre oluşmuştur. Arap dünyasında bu durum olumlu 

şekilde karşılanmıştır. Yaşanan gelişmeler karşısında İsrail kaygılanmaya 

başlamıştır. Ancak İsrailli yöneticiler Mısır ve Suriye’nin 1967 Savaşı’ndan 

sonrasında yeni bir savaşa cüret edecek güçlerinin olmayacağı yönünde bir 

düşünceye sahiptiler (Kaya, 2021). 

1973'teki Yom Kippur Savaşı’nın kökleri, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin 

(IDF) Birleşik Arap ordularını bozguna uğrattığı Haziran 1967'deki savaşta 

yatmaktadır. Sözde Yıpratma Savaşı, topçu düelloları, komando baskınları, 

hava saldırıları ve diplomatik baskınlarla devam etmiştir. Ancak bunların 

hiçbiri İsrail'in 1967’de işgal ettiği topraklardaki konumunu 

sarsmamıştır. Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat, kaybedilen toprakları başka 

bir savaşla geri almaya karar vermiştir (Browne, 2022). Enver Sedat'ın da savaş 

istemek için önemli kaygıları vardı. Sedat'ın göreve gelmesinden bu yana geçen 

üç yıl Mısır tarihindeki en moral bozucu yıllardı. Ülkenin umutsuzluğuna 
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kurumuş bir ekonomi de eklendi. Savaş umutsuz bir seçenekti. Sedat'ın 

biyografisinde Raphael Israeli, Sedat'ın Altı Gün Savaşı’nın büyük bir utanç 

olduğunu ve herhangi bir reform yapılmadan önce bu utancın aşılması 

gerektiğine inandığını savunmuştur. Mısır ekonomisi karmakarışıktı, ancak 

Sedat ihtiyaç duyulduğunu düşündüğü derin reformların nüfusun bazı kesimleri 

arasında derinden popüler olmayacağını biliyordu. Askeri bir zafer ona 

değişiklik yapması için gereken popülariteyi verecekti. Mısır nüfusunun bir 

kısmı ve geniş protestolar başlatan üniversite öğrencileri, Sina'yı geri almak 

için bir savaşı şiddetle arzuladılar (Israeli, 1985).  

Sedat, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ni geri almak için planlar 

yapan Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad ile iş birliğine gitmiştir. Ürdün ve Irak, 

birkaç askeri birlik sağlamayı kabul etmiştir. 1970 yılında uzun süredir 

cumhurbaşkanı olan Cemal Abdül Nasır'ın yerine geçen yetenekli bir politikacı 

ve asker olan Sedat, savaşmaktan başka seçeneği olmadığına karar verdi. İsrail, 

işgal altındaki topraklar üzerinde ancak askeri olarak tehdit edildiğinde pazarlık 

yapacağını düşündü. Eğer savaşmadan barış yaparsa, Suudi Arabistan ve diğer 

zengin Arap devletlerinin Mısır'a çok ihtiyaç duyduğu kalkınma yardımını 

keseceğini biliyordu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) çok güçlüydü ve ABD 

müttefikinin düşmesine asla izin vermeyecekti. Bunun yerine, IDF'nin 1967 

savaşındaki hızlı zaferiyle şişirilen yenilmezlik duygusunu sarsacak bir darbe 

indirmek ve İsrail'i ile müttefiklerini, güvenlik için en iyi şansı müzakere 

masasının sunduğuna ikna etmek istedi. Operasyonel olarak Sedat, sert ve hızlı 

vurması gerektiğine inanıyordu (Browne, 2022).  

Savaş başladıktan sonra, ABD ve Sovyetler Birliği bu olayın içinde 

kesinlikle yer alacaktı. Sedat’a göre savaş başladıktan sonra Amerikalılar 

İsrail'i koruyacak ve Sovyetler ise Suriye'ye yardım edecek ve bölgedeki 

nüfuzunu koruyacaktı. Sedat, Birleşmiş Milletler'in ateşkes konusunda ısrar 

edeceğini de düşünüyordu (Herzog, 1982). Sedat, bu sürecin en önemli 

anahtarının, Mısır'a barış müzakerelerinde güçlü bir pazarlık pozisyonu vermek 

için mümkün olduğunca fazla toprağı hızla geri almak olduğuna inanıyordu. 

Sedat’ göre ”İlk 24 saatlik karşılaşmayı kim kazanırsa, kesinlikle tüm savaşı 

kazanacaktır” (Browne, 2022).  
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1967 Altı Gün Savaşı’nda Mısır, hava kuvvetlerinin büyük bir kısmını 

kaybetmiştir. Bu nedenle muhtemel bir savaş durumunda aynı akıbeti 

yaşamaktan korkmuştur. Mısır ordusu 1970 yılında Sovyetlerden 150 tane Mig-

21 uçağı ve SAM-3 füzeleri satın almıştır. Nasır’ın ölümü sonrası devlet 

başkanı olan Enver Sedat, SSCB’ye gitmiştir. Bu ziyaretinde Sovyetlerin 

tutumunun değiştiğini ve Ortadoğu politikasında neredeyse ABD ile aynı 

çizgide hareket ettiğini gözlemlemiştir. Mısır’ın, 1967’deki yenilgi sonrası 

ortaya koyduğu politika SSCB ile çelişmekteydi. SSCB, ABD ile bir çatışmaya 

girmemek amacıyla İsrailliler ve Araplar arasında yeni bir çatışma veya savaş 

çıkmasını önlemeye çalışmıştır. Mısır'ın ordusunun Süveyş Kanalı’nı geçmek 

için yapmış olduğu hazırlıkların sızdırıldığı tespit edildikten sonra, SSCB’li 

personelin Mısır'dan gönderilmesi zorunlu hale gelmiştir. Temmuz 1972'de 

Enver Sedat SSCB ziyareti sonrasında Mısır’a dönüşünde binlerce SSCB’li 

uzman ve danışmanı Mısır’dan kovmuştur. Daha sonra Mısır’ın dış politikasını 

ABD'ye daha yakın olacak bir şekilde yeniden düzenlemiş ve 

yönlendirmiştir. Ancak Suriye politikasında Sovyetlere yakın kalmıştır. 

SSCB, Enver Sedat'ın herhangi bir savaş sırasında şansı konusunda çok 

az şey düşünüyorlardı. İsrail tarafından Süveyş Kanalı’nın doğu kıyısında 

yapılan Bar-Lev savunma hattını geçmenin çok zor olduğunu ve Süveyş 

Kanalı’nın geçilmesi sırasında Mısır ordusunda büyük kayıplara yol açacağı 

konusunda uyarılar yapmışlardır. Bu süreçte hem SSCB hem de ABD 

yumuşama çabasındaydılar ve Ortadoğu'nun istikrarsızlaşması ile pek 

ilgilenmiyorlardı. 1973 Haziran ayında ABD Başkanı Richard Nixon ile 

görüşen, SSCB lideri Brejnev, İsrail'in 1967 öncesindeki sınırlarına geri 

çekilmesini teklif etmiştir. Brejnev, İsrail bunu yapmaması durumunda "Askeri 

durumun alevlenmesini engellemekte zorlanacağız" demiştir. Bu ifade 

SSCB'nin Enver Sedat'ın planlarını dizginleyemediğinin önemli bir 

göstergesidir (Rabinovich, 2017). 

Enver Sedat’ın SSCB’ye tepkisi üzerine Sovyetler, İskenderiye’de 

bulunan deniz üssünün kapatılmaması ve Ortadoğu’nun jeopolitik açıdan 

önemli ülkesi olan Mısır’dan kopmamak için bu ülkeye yaklaşmaya 

başlamıştır. Sovyetler, Şubat 1973’te Mısır ile bir anlaşma yaparak Mısır’ın 

ihtiyacı olan silahları teslim etmeyi kabul etmiştir. Bu anlaşma karşılığında 
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Mısır’ın muhtemel bir savaşta sadece Süveyş Kanalı’nın doğu kısmını ele 

geçirmesi, daha ileriye gitmemesi şart koşulmuştur. Mısır, SSCB’nin bu şartını 

hemen kabul etmiştir. Çünkü Enver Sedat’ın başlıca amacı Bar-Lev olarak 

adlandırılan ve Süveyş Kanalı boyunca uzanan hattı geçerek, bu hat üzerinde 

bulunan İsrail askerlerini Süveyş Kanalı’ndan uzaklaştırmaktır. Böylece 

Süveyş Kanalı uluslararası deniz trafiğine yeniden açılabilecektir (Armaoğlu, 

2018).  

 

Şekil 101. 1973 Yom Kippur Savaşı öncesi İsrail işgali altındaki bölgeleri (Dunstan, 

2003). 
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Mısır'ın hünerli aldatma taktikleri, İsrail’in istihbarat başarısızlıkları, 

askeri bilgi eksikliği ve İsrail'in stratejik ilişkilerindeki değişikliklerin birleşimi 

sonucu belirledi. Mısır'ın İsrail istihbarat aygıtını aldatmaya yönelik faaliyetleri 

çok yönlüydü. Uzun vadede Mısırlılar, İsraillileri ya seferber olmaya zorlamak 

ya da Sina'daki güçlü bir tehdidin kontrolsüz kalmasına izin vermek için kitle 

seferberlik aracını kullandılar. İlk birkaç kez, İsrailliler rezervlerini seferber 

etmeyi seçtiler. Nisan 1973'te, savaştan altı ay önce İsrail, Sina'da kitlesel Mısır 

askeri konuşlandırması karşısında rezervlerini seferber etti. Hiçbir şey olmadı 

ve İsrail askerleri Ağustos ayında evlerine gönderildi. Operasyon İsrail'e 

pahalıya mal oldu ve geniş çapta eleştirildi. Bu durum gelecekteki muhtemel 

seferberlikleri politik olarak zorlaştırıyordu. Kontrolsüz seferberliği güvence 

altına alan Mısırlılar, savaşa giden günlerde İsraillileri kandırmak için çeşitli 

çabalar sarf ettiler. 

1973 Yom Kippur Savaşı’ndan önce Enver Sedat, Cezayir'deki 

Bağlantısızlar konferansından ayrıldı ve sözde akut hastalık nedeniyle Mısır'a 

döndü. Kahire, hikâyeye inandırıcılık katmak için Sedat'ın Avrupa'da tıbbi 

tedavi görebileceği uygun bir ev arayışına bile girdi. Diğer hikayeler, Mısır'ın, 

savaşa hazırlıksız olduğunu ima edecek şekilde, arızalı Sovyet silahlarıyla 

sorun yaşadığı mesajını iletti. Sonunda Sina'daki 20.000 Mısırlı askerin terhis 

edileceği ilan edildi ve askerlerin umreye gitmelerine izin verildi (Gawrych, 

2015).  

Bar Lev Hattı 1967 Altı Gün Savaşı’nda Sina Yarımadası’nı ele geçiren 

İsrail tarafından Süveyş Kanalı'nın doğu kıyısı boyunca inşa edilen bir tahkimat 

zinciridir. Bar Lev Hattı, kanal hattı boyunca yerleştirilmiş bir ilk zamanlarda 

basit olan tahkimattın zaman içerisinde daha modernleşmiş yapılardır. 

Yıpratma Savaşı sırasında Mısır'ın topçu bombardımanlarına yanıt olarak İsrail, 

tahkimatları Süveyş Kanalı boyunca 100 mil (160 km) kapsayan ayrıntılı bir 

savunma sistemine dönüştürmüştür. Bar Lev Hattı, kanal boyunca herhangi bir 

büyük Mısır saldırısına karşı savunmak için tasarlanmıştır ve "Mısır birlikleri 

için bir mezarlık" olarak işlev görmesi amaçlanmıştır (Gawrych, 2015). 

Savaş öncesinde Mısır ordusunun yapmış olduğu askeri tatbikatlar 

nedeniyle İsrail’in seferberlik başlatmış bu da mali açıdan İsrail ekonomisine 

önemli zararlar vermiştir. Bundan ötürü İsrail savaş öncesi yapılan tatbikatların 
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ağır mali yükü karşısında yeterli güvenlik önlemlerini almamış ve önemli 

hatalar yapmıştır.  1973 Yom Kippur Savaşı öncesi ülkelerin genel durumu 

Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6. 1973 Yom Kippur Savaşı öncesi ülkelerin askeri güçleri (Boyne, 2002). 

Ülke Nüfus GSMH Asker Tank Top Uçak 

Mısır 35,700,000 $7.5B 260,000 2250 800 620 

Irak 10,142,000 3.5B 90,000 1130 700 224 

Ürdün 2,560,000 0.7B 68,000 200 200 52 

Suriye 6,775,000 1.9B 120,000 1270 400 410 

Toplam 55,177,000 13.6 538,000 4850 2100 1306 

İsrail 3,180,000 6.9 275,000* 

*(Seferberlik 

Dahil) 

2000 350 488 

 

Süveyş Kanalı’nda bulunan Bar Lev hattında İsrail tahkimatlarının ön 

cephesi bulunmaktaydı. Yıpratma Savaşı'ndan sonra, bu hat üzerinde 35 güçlü 

noktayı içeren 22 kale yapılmıştır. Her kale bir müfreze tarafından yönetilmek 

üzere tasarlanmıştır. Kumun içine birkaç kat inşa edilen güçlü noktalar, 

ortalama olarak birbirinden 5 km'den daha az bir mesafede bulunmaktaydı. 

Ancak muhtemel geçiş noktalarında aradaki 900 metreden daha azdı. Güçlü 

noktalarda siperler, mayın tarlaları, dikenli teller ve bir kum seti vardı. Başlıca 

güçlü noktalarda orta ve ağır makineli tüfekli 26 sığınak, 24 asker barınağı, altı 

harç pozisyonu, uçaksavar silahlarını barındıran dört sığınak ve tanklar için üç 

atış pozisyonu mevcuttu. Güçlü noktalar, yaklaşık 15 metre dikenli tel çemberi 

ve 200 metre derinliğe kadar mayın tarlaları ile çevriliydi. Bir savunma 

noktasının çevresi ortalama 200-350 metre idi. Sığınaklar ve korunaklar, 1000 

kiloluk bir bombadan daha azına karşı koruma sağlamakta ve askerlere klima 

gibi lüksler de sunmaktaydı. Kanalın arkasında 500-1000 metre arasında, güçlü 

noktalara destek olmak için görev yapan tanklar tarafından herhangi bir Mısır 

saldırısı sırasında atışa hazır bir pozisyonda tasarlanmıştır. Süveyş Kanalı 

boyunca oluşturulan güçlü noktaların isimlerinden bazıları Chizayon, Mifreket, 

Tasa, Maftzach, Milano, Mezach, Orcal ve Budapeşte (en büyüğü), Nisan, 

Lituf, Chashiva’dır.  Ayrıca, kanalın 5-8 km arkasında, kumlu tepeler boyunca 

inşa edilmiş on bir kale vardı. Her kale bir askeri bölük için tasarlanmıştır 

(Gawrych, 2015; Dunstan, 2003). 
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Süveyş Kanalı’nın oluşturduğu su engelinden yararlanmak amacıyla 

İsrailliler, yanıcı ham petrolü Süveyş Kanalı'na pompalamak için bir su altı boru 

sistemi kurdular ve böylece bir alev tabakası oluşturdular. Bazı İsrailli 

kaynaklar sistemin güvenilmez olduğunu ve musluklardan sadece birkaçının 

çalışır durumda olduğunu iddia etmektedir. Bununla birlikte, Mısırlılar bu 

tehdidi ciddiye aldılar ve savaşın arifesinde, 5 Ekim akşamı geç saatlerde, 

Mısırlı su altı komandolarından oluşan ekipler, su altındaki bu açıklıkları 

betonla kapattılar (Gawrych, 2015). 

 

Şekil 102.Bar-Lev Hattında görev yapan İsrail askerleri (Dunstan, 2003). 

Bar Lev Hattını desteklemek için İsrail ayrıntılı bir yol sistemi inşa 

etmiştir. Kuzey-güney yönünde uzanan üç ana yol vardı. Birincisi, kanal 

boyunca uzanan ve İsraillilerin tahkimatlar arasında hareket etmesine ve 

devriyeler yapmasına izin veren Lexicon Yolu (Piyade Yolu) idi. İkincisi, 

kanaldan yaklaşık 10-12 km uzaklıktaki Artillery Road (Topçu Yolu) 

idi. Yolun adı, yol üzerinde bulunan yirmi topçu ve hava savunma 

birliklerinden gelmekteydi. Bu yol ayrıca zırhlı toplanma alanlarını ve lojistik 

üsleri birbirine bağlamaktaydı. Kanaldan 30 km uzaklıktaki The Lateral 

Road  (Tedarik Yolu), Mısır'ın bir saldırısı durumunda ana Mısır saldırısına 

karşı koyacak olan İsrail operasyonel birliklerinin yoğunlaşmasına imkân 
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vermeyi amaçlıyordu. Doğudan batıya uzanan bir dizi başka yol 

bulunmaktaydı. Bu yollar, Quantara Yolu, Hemingway Yolu ve Kudüs 

Yolu’dur (Gawrych, 2015). 

 

Şekil 103. ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ve Mısır Lideri Enver Sedat 

(Kennerly, 2022). 

ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger,  savaşın başlamasından dört ay 

öncesinde Enver Sedat'ın temsilcisi olan İsmail'e, İsrail'in bazı stratejik noktalar 

dışında tüm Sina'dan çekilmesini ve Sina Yarımadası'nın Mısır kontrolüne geri 

verilmesini önermiştir. İsmail, lider Sedat ile görüşerek haber vereceğini 

söylemiştir. Ancak savaşmaya kararlı olan Enver Sedat ise bu öneriye herhangi 

bir dönüş yapmamıştır. Enver Sedat savaşa gitmeye çoktan karar vermişti. 

Sedat'ı ancak ABD'nin garantisi caydırabilirdi (Kissinger H. , 2011). Enver 

Sedat, Mısır'ın 1967’de kaybettiği topraklarını geri almak için "Bir milyon 

Mısırlı askerini feda etmeye" hazır olduğunu ilan etti (Morris, 2001).  

Yom Kippur Savaşı’ndan yaklaşık bir yıl önce, 24 Ekim 1972'de Silahlı 

Kuvvetler Yüksek Konseyi toplantısında Sedat, SSCB desteği olmasa bile 

İsrail'le savaşa gireceğini açıklamıştır. Savaş planlanması 1971 yılında 

başlamıştır. Çalışmalar büyük bir gizlilik içinde yürütülüyordu. Öyle ki savaş 

planları hakkında üst kademe komutanlara bile saldırıdan birkaç gün öncesine 

kadar ve askerlere ise birkaç saat öncesine kadar hiçbir şekilde bilgi 
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verilmemiştir. İsrail'e saldırı planının kod adı Bedir Operasyonu olarak 

belirlenmiştir (Rabinovich, 2017).  

Mısır ordusunun savaşın başlangıçtaki hedefi, Süveyş Kanalı'nın doğu 

kıyısındaki İsrail askeri birliklerini püskürtmek ve Sina Yarımadası’nın içlerine 

belirli bir mesafede girmekti. Böylece Mısırlılar, İsrail ile ateşkes ve barış 

görüşmelerinde avantaj sağlamayı amaçlıyordu. Bu müzakereler sırasında Sina 

Yarımadası’nın geri kalanını ve muhtemelen işgal edilen diğer yerleri geri 

almayı ümit ediyorlardı. Böyle güçlü bir konumdan müzakere etmek için 

İsrail'e Amerikan ve Sovyet baskısını getirmesine izin verecek bir krizi 

kışkırtacaktı (Herzog, 1982). Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın tutumu 

“1967 savaşından sonra İsrail tarafından işgal edilen tüm Arap topraklarını 

geri almak ve Arap-İsrail ihtilafına adil ve barışçıl bir çözüm bulmak” idi 

(Bean & Girard, 2001). Suriye, Golan'ın önemli bir kısmını hatta bölgenin 

tamamını geri almayı ve daha sonra ABD ve SSCB gibi büyük güçlerin baskısı 

ile durumu müzakere etmeyi amaçlamıştır. Mısır ile Suriye, petrol silahının 

kullanılmasının, çatışma sonrası müzakerelerde kendilerine yardımcı olacağını 

umdular (Herzog, 1982). 

Yom Kippur Savaşı’nın başlamasından önce Mısır ordusu Süveyş 

Kanalı'nın kıyısında bir hafta süren askeri bir tatbikat düzenlemiştir. Süveyş 

Kanalı’na hareket eden büyük çaplı askeri birlikleri tespit eden İsrail istihbaratı, 

yaşanan gelişmeleri daha önceki tecrübelerine dayanarak eğitim tatbikatı olarak 

kabul etmiştir. Ayrıca İsrail istihbaratı, Suriye sınırında da hareketlilik 

gözlemlemiştir. Suriye ordusunda izinlerin iptali ve yedeklerin geri 

çağrılmasının yanı sıra Suriye birliklerinin sınıra doğru hareketlerini de tespit 

etmiştir. Bu faaliyetler şaşırtıcıydı ancak bir tehdit olarak kabul edilmemiştir. 

Çünkü Aman (İsrail Ordusu İstihbarat Birimi), Suriye’nin Mısır olmadan 

İsrail’e saldırmayacağına düşünüyordu. İsrail, Mısır'ın yeterince 

silahlanamadığını bu nedenle silahlar gelene kadar da saldırmayacağına 

inanıyordu. İsrail, bu inanca karşın yine de tedbir alarak Golan Tepeleri'ne 

takviye askeri kuvvetler göndermiştir. Öyle ki bu birlikler savaşın ilk 

günlerinde önemli işler yaparak kritik öneme sahip olmuştur (Uri , 2016). 

27-30 Eylül 1973’te, Mısır ordusu tarafından Süveyş Kanalı kıyısında 

devam eden tatbikatlara katılması için yedek askerlerden iki grup bölgeye 
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çağrıldı. Savaşın patlak vermesinden iki gün önce, Mısır ordusu, İsrail 

istihbaratını yanıltmak amacıyla 27 Eylül'de çağrılan yedek askerlerden oluşan 

birliklerin bir kısmının terhis edildiğini kamuoyuna duyurmuştur.  20 bin 

civarında Mısır askeri terhis edilmiş ve ardından bu askerlerin bazılarına ise 

Kutsal topraklara giderek umre yapmaları için izin bile verilmiştir (Shazly, 

2002).  

1 Ekim 1973’te Aman istihbaratından bir subay, Mısır'ın Süveyş Kanalı 

boyunca asker konuşlandırması ve tatbikatlarının sıra dışı özellikler taşıdığını 

rapor halinde hazırlamıştır. İstihbarat subayına göre Mısır, Süveyş Kanalı’nı 

geçmek için tatbikatı bir kamuflaj olarak kullanmaktaydı. Ancak hazırlanan 

rapor İsrailli yetkililer tarafından dikkate alınmadı. 1973 yılının ortalarında 

İsrail askeri istihbaratı AMAN, Arapların savaş planlarından haberdardı. Mısır 

İkinci ve Üçüncü Ordularının Süveyş Kanalı'nı Sina'nın İsrail tarafında yaklaşık 

on kilometre derinliğe kadar geçmeye çalışacaklarını biliyorlardı. Piyade 

saldırısını takiben, Mısır zırhlı tümenleri Süveyş Kanalı'nı geçmeye ve 

Sina'daki herhangi bir ordu için stratejik geçiş noktaları olan Mitla ve Gidi 

Geçitlerine kadar ilerlemeye çalışacaktı. Deniz birlikleri ve paraşütçüler daha 

sonra Sina'nın güney ucundaki Şarm El-Şeyh'i ele geçirmeye 

çalışacaklardı. İsrail Askeri İstihbaratı ayrıca Suriye savaş planının birçok 

detayına ulaşmıştı. İsrailli istihbarat uzmanları, Arapların savaşa girme 

konusunda ciddiyetlerine henüz inanmıyorlardı. Tüm işaretler Arapların savaşa 

hazır olduğunu gösterdiğinde bile İsrailli analistler, neredeyse savaşın başladığı 

güne kadar, onların hazır olmayacağına inanmaya devam ettiler (Geller, 

2022).   

İsrail’in savaşın arifesinde kendini beğenmiş olmasının bir nedeni, Arap 

siyasi ve askeri aldatmacasından kaynaklanıyordu. Mısır Devlet Başkanı Enver 

Sedat sık sık ve açıkça İsrail'e saldırma niyetini ilan etmiştir. 1971 ve 1972 

Mısır tehditlerine rağmen saldırmadı. 1973'te Sedat, İsrail İstihbaratının 

kafasında "Ağlayan bir kurt vakası" haline gelmiştir (Raviv & Melman, 1990). 

Mısırlı bakanlar, 1973 yılının büyük bir bölümünde Batılı hükümetlere barışçıl 

niyetlerini ifade eden görüşmelerde bulundular. Mısır askeri aldatmacası daha 

da etkiliydi. 6 Ekim 1973 sabahı yapılan saldırıdan hemen önce, Mısırlılar 

kanal boyunca özel birlikler konuşlandırdılar. İlginç olan bu birliklerin 

görevleri kask, silah veya gömlek olmadan hareket etmek, yüzmek, olta takmak 
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ve portakal yemekti. Mısırlılar, İsrail’in saldırıyı üç ile 15 gün öncesinden 

öğreneceğini düşünüyordu. Mısırlılar bu konuda yanıldılar; İsrail, saldırıyı 

Mısırlıların tahmin ettiğinden çok daha geç öğrendiler. 4 Ekim'de MOSSAD 

Şefi Zvi Zamir daha fazla endişelenmeye başladı. O gün Sovyet danışmanları 

ve aileleri hem Mısır'ı hem de Suriye'yi terk etti. Bu arada, askeri teçhizatla 

dolu olduğu anlaşılan nakliye uçakları 5 Ekim'de Şam'a indi. Bir gece önce hava 

fotoğrafları Mısır ve Suriye'deki tank, piyade ve SAM füzelerinin eşi benzeri 

görülmemiş bir yoğunlukta olduğunu ortaya çıkardı (Black & Morris, 1992). 

Savaşın başlamasından iki hafta önce İskenderiye'de Sedat ve Esad ile 

bir araya gelen Ürdün Kralı Hüseyin,  25 Eylül 1973 gecesi İsrail Başbakanı 

Meir'i yakın bir zamanda gerçekleşmesi muhtemel bir Suriye saldırısı 

konusunda uyarmak amacıyla gizli bir şekilde İsrail’in başkenti Tel Aviv'e 

gitmiştir. İsrail Başbakanı Meir, Kral Hüseyin’e “Mısırlılar olmadan savaşa mı 

girecekler” diye sormuştur. Kral ise cevaben “Mısır ile birlikte saldıracak” 

diye cevap vermiştir. İsrail tarafından bu uyarı dikkate alınmadı. İsrail 

istihbaratına göre, Kral Hüseyin zaten bilinen şeyleri söylemişti. 1973 Eylül ayı 

içerisinde İsrail, güvenilir istihbarat kaynaklarından 11 savaş uyarısı almıştır. 

Ancak MOSSAD yöneticisi Zvi Zamir, Kral Hüseyin'in uyarılarına rağmen 

Araplar için savaşın bir seçenek olmadığı konusunda ısrar etmeye devam 

etmiştir. Zamir daha sonra anılarında "Onların (Arapların) savaşta yetenekli 

olduklarını hissetmedik" diyecektir (Rabinovich, 2017). Savaşın başlamasından 

bir gün önce, İsrailli General Ariel Şaron'a havadan çekilen fotoğraflar ile diğer 

istihbarat bilgileri gösterilmiştir. General Şaron, Mısır ordusunun Süveyş 

Kanalı boyunca yapmış olduğu yığınağın eğitim tatbikatları sırasında 

gözlemlenenlerden çok farklı olduğunu ifade etmiştir. Mısırlıların Süveyş 

Kanalı’nı geçmek amacıyla kullanacağı tüm geçiş ekipmanlarını kanal boyunca 

topladığını fark ederek ve savaşın yakın olduğundan emin olduğunu belirtmiştir 

(Sharon, 2011). 

Mısırlı General El-Gamasy savaş öncesi hazırlıklar ile ilgili anılarında 

şunları yazmıştır; "Operasyon personelinin inisiyatifiyle, yerdeki durumu 

gözden geçirdik ve planlanan saldırı operasyonu için bir çerçeve geliştirdik. 

Akdeniz ve Kızıldeniz'de Süveyş Kanalı'nın teknik özelliklerini, gelgitlerin 

akışını, akıntıların hızını ve yönünü, karanlık ve ay ışığının saatlerini, hava 
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koşullarını ve ilgili koşulları inceledik” (Gamasy, 1993). 6 Ekim öğleden sonra 

Mısır ve Suriye, İsrail'e karşı aynı anda sürpriz bir saldırı başlattı. 6 Ekim 1973 

Cumartesi (10 Ramazan 1393) tarihi İsrail’e saldırı için seçildi. Süveyş 

Kanalı’nı geçmek için koşullar iyiydi. Savaş, Mısırlı Müslüman askerlerin oruç 

tuttuğu Ramazan ayına denk geldi. Saldırının gerçekleştiği tarih Yahudiler için 

takvimdeki herhangi bir gün değildi. Yahudiliğin en kutsal günü olan Yom 

Kippur günüydü ve İsrail'de yılda bir gün tüm ulusun kapandığı gündü. 

Suriyeliler, Golan Tepeleri'ni ele geçirmeye çalışırken Mısırlılar, Süveyş 

Kanalı'nı geçtiler ve çok az insan bulunan Bar-Lev hattına ulaştılar. Arap 

orduları, savaşın gidişatı değişmeden Arap orduları İsraillilere ağır kayıplar 

verdirdi. Toplamda, İsrail 2.800 adam kaybetti, Araplar ise tahminen 15.000 

adam kaybetti (Rodman, 2001). Öte yandan, saldırının Yahudiler için kutsal 

bayram olan Yom Kippur'a yapılmış olması, İsrail'in yedek askerlerinin 

sinagog ve havra gibi ibadet alanları veya evlerinden daha hızlı ve kolay bir 

şekilde çıkmalarına ve cepheye ulaşmalarına yardımcı olmuştur. Çünkü dini 

bayram olması nedeniyle yollar ve iletişim hatları büyük ölçüde açıktı, bu da 

ordunun seferberliğini ve ulaşımını kolaylaştırmıştır (Schiff, 1973). 

 

Şekil 104. Yom Kippur Savaşı sırasında İsrailli General Ariel Şaron ve İsrail savunma 

bakanı Moşe Dayan (Shamir, 2022). 
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Gizliliği kaldırılan Agranat Komisyonu belgelerine göre; Başbakan 

Meir'in askeri ataşesi olan Tuğgeneral Yisrael Lior, Mısır’ın milli damadı 

olarak bilinen Eşref Mervan'dan (Mervan, Mısır eski Devlet Başkanı Abdül 

Nasır’ın kızı Muna ile evlenmesinden sonra milli damat olarak tanınmıştır) 

gelen bir askeri tatbikat görüntüsü altında bir saldırı olacağı bilgisi, saldırı 

gerçekleşmeden bir hafta önce MOSSAD’a iletilmişti. İsrail Yüksek 

Komutanlığı'nı nihayet harekete geçmeye teşvik eden, özellikle bu uyarı ve çok 

sayıda diğer uyarılar oldu. Saldırının başlamasından sadece saatler önce, İsrail 

askeri yedeklerinin kısmi olarak orduya çağrılması için emirler verilmiştir. 

(Blum, 2022). 

 

Şekil 105. Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdül Nasır damadı Eşref Mervan ile el 

sıkışırken (7 Temmuz 1966)  (The Associated Press, 2022). 

İsrail’in savaş stratejisi, büyük ölçüde, savaş yakınsa İsrail'in 1967’de 

olduğu gibi önleyici bir saldırı başlatacağı ilkesine dayanıyordu. İsrail istihbarat 

servisleri MOSSAD ve AMAN’ın en koşullarda bile herhangi Arap saldırısını 

yaklaşık 48 saat öncesinden haber vereceği varsayılmaktaydı. Buna karşın Yom 

Kippur sabahı, İsrail kabinesi savaşın başlamasından altı saat öncesinde 

toplanmıştır. Dönemin İsrail karar alıcılarının yaşanan gelişmeleri algılama ve 

yorumlama noktasındaki etkinliklerini, sorunu tanımlamalarını ve belki de en 

önemlisi, bilgiyi işlemelerini oldukça ciddi biçimde etkilemiştir. Karar alıcılar 
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sıklıkla yeni olayları geçmişteki tecrübeleri üzerinden tanımlamaya eğilimli 

oldukları gibi bazen bu tecrübe ve inanışlar, bilginin yorumlanması ve 

seçeneklerin oluşturulması gibi noktalarda etkin rol oynayarak kararın 

şekillenmesinde oldukça belirleyici olmuştur (Shapiro & Bonham, 1973). 3 

Ekim 1973 tarihli toplantıda Suriye ve Mısır’daki askeri hareketlilik ilgili 

istihbarat bilgileri çok ciddi görülmemiş, 7 Ekim’deki olağan Kabine 

toplantısında ele alınması yönünde bir eğilim söz konusu olmuştur. İkinci karar 

ise 5 Ekim tarihli, yoğunlaşan askeri tehlike bilgisi ve SSCB’li yetkililerin hızlı 

bir şekilde tahliyesine dair bilgiye rağmen tehdidin önemsiz olarak 

değerlendirilip geniş çaplı bir seferberlik ilan edilmemiştir. Son olarak, 6 Ekim 

sabahı yapılan “Beyin Takımı” toplantısında verilen önleyici (pre-emptive) 

saldırı yapılmaması kararı alınmıştır. Bu üç karar nedeniyle Arap orduları 

sürpriz bir saldırı ile İsraillileri şaşırtmış ve savaşın başlangıç aşamasında 

ilerleme sağlamışlardır. Savaşın Arap-İsrail ilişkileri ve bölgesel dengeler 

üzerindeki dönüştürücü etkisi de bu durum dolayısıyla ortaya çıkmış ve 

çatışmanın küresel boyuta ulaşma riski de bu kararların sonuçlarını oldukça 

ciddi boyuta çıkarmıştır. Bir başka ifade ile bu kararların en az bir tanesi 

olduğundan farklı şekillenmiş olsa, sadece bölgesel dinamiklerin kaderi değil, 

uluslararası dengelerin de çok farklı bir biçimde ortaya çıkacak olması 

muhtemel görünmektedir. 1973 Savaşı’nın can alıcı noktasının İsrail’in 

beklenmedik bir saldırı sonucunda askeri anlamda gerilemeye zorlanması 

olduğu düşünüldüğünde, bu sürprizin etkisinin altında yatan sebebin söz 

konusu bu üç karar olduğu aşikardır (Donduran, 2020). Bu kararların 

alınmasında savaştan önce Kissinger ve Nixon, İsrail Başbakanı Golda Meir'i 

bir Ortadoğu savaşını başlatmaktan sorumlu olmaması gerektiği konusunda 

sürekli olarak uyarmaları etkili olmuştur (Quandt W. , 1977). 

Mısırlı askerler savaş öncesinde yoğun bir şekilde eğitim aldılar ve İsrail 

tesis ve mevzilerinin tam ölçekli maketleriyle Süveyş Kanalı boyunca 

saldırılarını en az 35 kez prova ettiler. Sedat'ın kurmay başkanı Korgeneral 

Saad el-Shazly, "En zorlu sınav" dediği şeye odaklanmıştır. Yer yer 200 metre 

kadar genişlikte olan Süveyş Kanalı'nı geçmek ve IDF mühendislerinin diğer 

tarafta inşa ettiği kumdan surları aşmak en önemli öncelikti. Bu kum dağları 60 

fit yüksekliğe ve 45 ila 65 derece eğime sahipti. Mısırlılar, asker ve askeri 

araçların Süveyş Kanalı ve Bar Lev Hattı’nı geçmesini sağlamak amacıyla 450 
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adet yüksek tazyikli su hortumu ile donatılmış yaklaşık 40 mühendislik taburu 

oluşturdular (Browne, 2022). 

Sina'nın savunması iki plana bağlıydı. Bu planlar Dovecote ve Rock 

planlarıdır. Her iki planda da İsrail Genelkurmayı, Bar-Lev Hattının bir "durma 

hattı" olduğu ve neye mal olursa olsun korunması gereken bir savunma hattı 

olarak görev yapması umuyordu. Yıpratma Savaşı'ndan kısa bir süre sonra bir 

İsrailli albayın belirttiği gibi, "Hat iki temel ihtiyaca askeri cevaplar sağlamak 

için yaratıldı: birincisi, Sina'ya büyük bir Mısır saldırısı olasılığını önlemek ve 

bunun sonucunda topyekûn bir savaşa yol açabilecek bir köprübaşı 

oluşturulması ve ikincisi, savunan birlikler arasındaki kayıpları mümkün 

olduğunca azaltmak". Süveyş Kanalı’ndan geçişi kolaylaştırmak için Mısır 

Genel Komutanlığı, Mühendis Kolordusuna altı görev vermiştir. Bu görevler; 

1. Bar Lev Hattı’ndan 70 adet geçit açılması, 

2. Tanklar ve diğer ağır teçhizat için on ağır köprü inşa edilmesi, 

3. Her biri dört ton kapasiteli beş hafif köprü inşa edilmesi, 

4. Piyade birlikleri için on duba köprüsü inşa edilmesi, 

5. Otuz beş feribot inşa edilip çalışır hale getirilmesi, 

6. İlk saldırılar için 750 lastik bot imal edilmesi  (Gawrych, 2015). 

Kasım 1972'den başlayarak, Mısır Genel Komutanlığı, Sedat'ın savaş 

amaçlarını somut operasyonel ve taktik hedeflere dönüştürmek için nihai 

planlarla devam etti. Sonunda Bedir Operasyonu kod adı verilen savaş planı iki 

aşamadan oluşuyordu. İlk aşama, iki sahra ordusunda beş piyade tümeninin 

Süveyş Kanalı'nı geniş bir cephede ana çaba harcamadan geçmesi planlandı. 

Bu aşamanın bir sonucu olarak, Sina'daki İsrailli üst düzey komutanlar, Mısır'ın 

ana çabasını keşfetmeye çalışırken değerli saatlerini kaybedeceklerdi. Bedir 

Operasyonu, geçiş operasyonu için aşağıdaki görevleri özetledi: 

1. Süveyş Kanalı'nı geçip Bar-Lev Hattı yok edilecek, 

2. Doğu kıyısında on ila on beş kilometre derinliğinde köprü başları 

kurulacak, 
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3. İsrailli askerlere, silahlara ve teçhizata mümkün olduğu kadar çok 

zarar verilecek, 

4. İsrail karşı saldırıları püskürtülecek, 

5. Yeni durumlara bağlı olarak daha sonraki görevlere hazır olunacak. 

Mısırlı plancılar Süveyş Kanalı'nı geçmek, Bar-Lev Hattını ele geçirmek 

ve on iki ila on beş kilometre derinlikte köprü başları kurmak için dört ila beş 

gün ayırdılar. Her sahra ordusunun sürekli bir köprübaşı olacaktır. Acı Göller, 

İkinci ve Üçüncü Sahra Orduları arasında doğal bir bariyer görevi görecektir 

(Gawrych, 2015). 

İsrail Bar Lev Hattı savunmasını yok etme fikrini ortaya atan Kıpti subay 

Baki Zaki Youssef’dir. 1954'te makine mühendisi olarak mezun olduktan sonra 

1980'lerin sonlarına kadar orduya katıldı. Youssef, 1964'ten 1967'ye kadar 

Asvan Yüksek Barajı'nda askeri mühendis olarak yıllarca çalıştı. Asvan Yüksek 

Barajı’nda sahip olduğu inşa deneyimi, Bar Lev hattının kum duvarını yok 

etmek için su kullanmak için dahiyane, patlayıcı içermeyen ve uygun maliyetli 

plan konusunda ona ilham verdi. 1967 Savaşı’ndan sonra Süveyş Kanalı'nın 

doğu kıyısında İsrail tarafından inşa edilen Bar Lev Hattı, Mısır tanklarının 

İsrail işgali altındaki Sina'ya girmesini altı yıl boyunca engelledi. Bu fikir 

Youssef’un aklına suyun Asvan Baraj inşası sırasında muazzam miktarda kumu 

hareket ettirdiğini ve ardından onu barajın gövdesine zorladığını gördüğünde 

geldi. Bar Lev hattı kumdan yapılmıştı, böylece su onu ortadan kaldırmak ve 

kuvvetlerin geçmesi için bir yol açmak için kullanılabilirdi. Youssef fikrini 

komutanlarına sundu ve ardından Merkez Komutanlığında tekrarladı. Daha 

sonra nihai onay için Cemal Abdül Nasır'a iletildi. Sınırı aşmak için ilk plan 

patlayıcılara bağlıydı. Böyle bir operasyonda beklenen ölü sayısı muhtemelen 

yüzde 20 olacak ve operasyona katılan her beş askerden biri ölecekti. 

Youssef'in bu fikri birçok Mısırlı askerin hayatını kurtarmıştır (Egypt Today, 

2022). Patlayıcı, topçu ve buldozer içeren diğer yöntemler zaman içinde çok 

pahalıydı ve neredeyse ideal çalışma koşulları gerektiriyordu. Bar Lev Hattı’nın 

geçişinde 1971'de genç bir Mısır subayı Baki Zaki Youssef’un önerdiği küçük, 

hafif, benzinle çalışan bir pompaların kullanılması kararlaştırıldı. Mısır ordusu, 

beş tanesi üç saat içinde 1.500 metreküp kum patlatabilecek 300 İngiliz yapımı 

su pompası satın aldı. 1972'de küçük gaz türbinleri tarafından tahrik edilen 150 



187 | GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SÜVEYŞ KANALI’NIN JEOPOLİTİĞİ 

 

 
 

daha güçlü Alman pompası satın aldı. İki Alman ya da üç İngiliz pompasının 

bir kombinasyonu, ihlal süresini iki saate indirecektir. Bu toplar güçlü su jetleri 

pompaladılar, Bar Lev Hattı’nda 81 gedik açtılar ve savaşın ilk gününde üç 

milyon metreküp kum engelini ortadan kaldırdılar (Coptic History, 2022). 

Mısır ve Suriyeliler, Kahire'den koordine edilen iki cepheli bir operasyon 

tasarladı. Mısırlılar, Süveyş Kanalı'nı geçip Sina'nın bir bölümünü işgal 

ederken, Suriye kuvvetleri Golan Tepeleri'ni geri almak için harekete 

geçecekti. İki ülkenin askeri liderleri, SAM füze bataryalarıyla dünyanın en 

zorlu karadan havaya savunma sistemlerinin inşasında yardım için Sovyetler 

Birliği'nden yardım istedi. Binlerce roketatar, bomba atar ve AT-3 Saggers, 

güdümlü tanksavar füzeleri satın aldılar. Tank taburlarına Sovyet T-55'ler ve T-

62'ler eklenirken, hava gücü MiG-17, -21 ve -23 avcı uçakları ve Su-7 avcı-

bombardıman uçakları ile Scud karadan karaya füzeleri ile takviye edildiler 

(Browne, 2022).  

İsrailliler, Mısır füze savunmasının yeteneklerinden habersizdi. 1968-

1970 yılları arasındaki Yıpratma Savaşı, İsrail hava kuvvetlerinin hala Mısır 

hava sahasına kolayca girebileceğini ve kayıp vermeden manevra 

yapabileceğini açıkça ortaya koydu. Yıpratma Savaşı, süper güçlerin 

müdahalesi nedeniyle sona erdiğinde, Sovyetler Mısır'a SA-3 uçaksavar 

savunması sağlamıştı. SA-2'leri kolayca yenen İsrailli Mirage pilotları, yeni 

Sovyet SA-3 uçaksavarlarının gücünü test edemediler (Cordesman & Wagner, 

1990). 1973'te savaş patlak verdiğinde, İsrail savaş uçakları Mısır füze 

şemsiyesini delemedi ve bu da Mısır kuvvetlerini büyük ölçüde yenilmez hale 

getirdi. Moskova ve Şam'ın baskısı altında, Mısırlılar sonunda Sina'nın çok 

derinlerine girdiler ve ancak bu noktada İsrailliler ile etkili bir şekilde 

savaşabildiler (Sousa, 2022). Saldırı planları o kadar gizli tutulmuş ve saldırılar 

o kadar ani olmuştur ki hem ABD hem de İsrail saldırıları önceden ne haber 

almış ve ne de tahmin edebilmişlerdir. Saldırı sürprizini bu defa Araplar 

yapmıştır (Coptic History, 2022). 

6 Ekim 1973'te, Yahudi yılının en kutsal gününde, Suriye ve Mısır iki 

cephede eşzamanlı saldırılar yaparak İsrail'i Ordusu ve istihbaratını hazırlıksız 

yakalamıştır. Mısır'ın Süveyş Kanalı'nı geçmesi ve Suriye'nin Golan 

Tepeleri'ne saldırısı başlangıçta başarılı oldu. Bu savaş, 25 yıl içinde patlak 
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veren 4. Arap-İsrail savaşı idi. 6 Ekim 1973 saat 14.00’te 200 Mısır uçağı 

Süveyş Kanalı’nın doğu yakasına ilk akın dalgasını gerçekleştirerek görevlerini 

başarı ile tamamladıktan sonra üslerine döndüler. Aynı saatlerde Suriye 

birlikleri de doğudan harekete geçmişti. Mısır birlikleri inanılmaz bir biçimde 

Süveyş Kanalı’nı geçerek, dünya askerlik tarihinin istihkamcılıkta eşsiz 

örnekleri arasında sayılan, İsraillilerin 1967'den sonra inşa ettikleri geçilmezliği 

ile ünlü Bar-Lev hattını yerle bir ederek ele geçirdiler (Heykel, 1973).  

 

Şekil 106. Süveyş Kanalı kıyısında bulunan İsrail’in Bar-Lev savunma hattı 

(Dunstan, 2003). 
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Ekim 1973 Savaşı sırasında, Mısır Genelkurmay Başkanı Saad el-Shazly 

liderliğindeki Mısır ordusu, sürpriz ve ezici ateş gücü unsuru nedeniyle Bar Lev 

Hattını iki saatten daha kısa sürede ele geçirdi. Devasa toprak surlarla başa 

çıkmak için Mısırlılar kanaldaki tarama pompalarına bağlı hortumlardan 

yapılmış tazyikli su kullandılar  (Coptic History, 2022).  

 

Şekil 107. 1973 Yom Kippur Savaşı’nın ilk günü Mısır Ordusu Süveyş Kanalı’nda 

Bar Lev Hattını geçiyor (Dunstan, 2003). 

Savaşın ilk saatinde, Mısır mühendislik birlikleri kum bariyerini aştı. Her 

biri tek bir pasaj açmaktan sorumlu yetmiş mühendis grubu, ahşap teknelerden 

üzerinden çalıştı. Su pompalarına bağlı hortumlarla kum engeline saldırmaya 

başladılar. Operasyonların başlamasından sonraki iki ila üç saat içinde çeşitli 

yerlerde mühendisler beklenmedik sorunlarla karşılaştılar. Bariyerdeki 

yarıklardan gelen kum, bazı bölgelerde bir metre derinliğinde çamura 

dönüştü. Bu problem, mühendislerin ağır araçların geçişi için ahşap, raylar, taş, 

kum torbaları, çelik levhalar veya metal ağlardan zeminler yerleştirmesini 

gerektirdi. Özellikle Üçüncü Ordu, kendi sektöründe zorluk çekiyordu. Orada, 

kil yüksek su basıncına dayanıklı olduğunu kanıtladı ve sonuç 

olarak, mühendisler bu bölgelerde gecikmeler yaşadılar. İkinci Ordu'daki 
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mühendisler, köprülerinin ve vapurlarının kurulumunu dokuz saat içinde 

tamamlarken, Üçüncü Ordu'nun on altı saatten fazla bir zamana ihtiyacı 

bulunmaktaydı  (Shazly, 2002). 

 

Şekil 108. Mısır Ordusu’nun, Bar Lev Hattı’nı geçişi (Btvt Narod, 2022). 

Saat 14.00'teki saldırının ardından ilk dakika içinde Mısır topçuları, 

Süveyş Kanalı boyunca İsrail mevzilerine 10.000'den fazla top mermisi 

atmıştır. 20 dakika içinde, Mısır MİG'leri 300 sorti yapmıştır. İçinde saldırı 

birlikleri olan botlar, kanalın sularını yarıp geçtiler. Su hortumları, buldozerler 

ve patlayıcılar yerleştiren mühendisler, kum surlar boyunca yaklaşık 60 yolu 

patlatmıştır. Saat 17.00'e kadar yaklaşık 32.000 piyade Süveyş Kanalı’nın 

çevresine yığılmıştı. 24 saat içinde 1000'den fazla tank, 13.500 araç ve 100.000 

asker güvenli bir şekilde Süveyş Kanalı’nı geçmiştir. Mısır Genelkurmay 

Başkanı Shazly, yaşananları "Bütün operasyon on binlerce adam tarafından 

çalınan muhteşem bir senfoniydi." şeklinde betimlemektedir. Bu çarpışmada 

Mısır'ın kaybı sadece 208 kişiydi (Shazly, 2002). 
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Şekil 109. Mısır kuvvetleri, Sarafem'deki yüzer köprü üzerinden Süveyş Kanalı’nı 

aşarak Sina’ya geçiyor (Sakal, 2014). 
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Şekil 110. Mısır kuvvetleri, Bar Lev hattında gedik açarak Sina’ya geçiyor (Sakal, 

2014). 

İsrail Ordusu’nun Süveyş Kanalı boyunca kurmuş olduğu iki kademeli 

savunma hattı olan Bar-Lev’de Mısır ordusu ile İsrail ordusu arasında büyük 

çatışmalar gerçekleşmiştir. Bu hat, Mısır Ordusu’nun üç kademeli olarak 

hazırlanan harekât planın ilk hedefi olarak belirlenmiş ve Bar-Lev Hattı ele 

geçirilmiştir. Mısır ordusunun harekât planındaki ikinci kademe Sina 

Yarımadası’nda bulunan Khatmia, Gidi ve Mitla gibi jeostratejik açıdan önem 

arz eden geçitler üzerinde kontrolün sağlanmasıdır. Planın üçüncü kademesinde 

ise bu geçitlerde kontrolün sağlanmasıyla birlikte İsrail sınırına kadar ilerlemek 

hedeflenmiştir ( Richardson, 2022). 
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Savaşın başlarında Süveyş Kanalı’nı geçerek Sina'ya yerleşmeye 

başlayan Mısır operasyonları iyi gidiyordu. Bar-Lev kaleleri susturulduğunda, 

Mısırlılar konumlarını pekiştirdiler, mayın tarlalarını döşediler. Tankları ve 

topçuları için savunma ve birbirine kenetlenen atış pozisyonları inşa ettiler. 

Uçaksavar ve SAM füze kalkanı, ilk iki günde 14 uçağını kaybeden İsrail Hava 

Kuvvetleri için acı bir sürpriz olan kara operasyonlarını kapsıyordu (Browne, 

2022). 

İlerleyen günlerde durum İsrail için hızla kritik hale gelmiştir. İsrail, 

savaşın ilk dört gününde 49 savaş uçağını ve neredeyse 500 tankını 

kaybetmiştir. Panik İsrail hükümetini sarmıştır; Eğer Mısırlılar engellenip geri 

çevrilemezse, tüm ülke risk altında kalacaktır. 9 Ekim'de Başbakan Meir ile 

yaptığı görüşmede Dayan, ülkenin nükleer cephaneliğini kullanmayı görüştü. 

Bu nihai silahı kullanmak istemeyen Meir, Amerikan'dan yardım istedi. Başkan 

Richard Nixon’ın ulusal güvenlik danışmanı ve dışişleri bakanı Henry 

Kissinger, İsrail'in Sovyet silahlı bir Suriye tarafından yenilgisinin jeopolitik 

bir felaket olacağına inanıyordu ve Başkan 2,2 milyar dolarlık ek askeri yardımı 

onayladı. ABD Hava Kuvvetleri, İsrail'e jet uçağı, tank, mühimmat ve diğer 

askeri teçhizatı göndermek için Nickel Grass Operasyonunu başlatmıştır. Deniz 

yoluyla 33 ton daha malzeme gelmiştir. Bu İsrail için askeri yardımdan daha 

fazlasıydı; adeta yaşam desteğiydi (Browne, 2022). Nickel Grass Operasyonu, 

1973 Yom Kippur Savaşı sırasında İsrail'e malzeme ve silah sağlamak için 

ABD tarafından yürütülen stratejik bir hava ikmal operasyonuydu. 32 gün 

boyunca, ABD Hava Kuvvetleri 14 Ekim ve 14 Kasım 1973 tarihleri arasında 

nakliye uçaklarıyla tonlarca malzemenin yanı sıra tank ve topçu mühimmatı 

sevk etmiştir (Boyne , 1998).  ABD desteği, İsrail'in Sovyet destekli Mısır ve 

Suriye'nin koordineli ve sürpriz bir saldırısından kurtulmasını sağladı. 19 

Ekim'de ABD'nin destek sözü vermesinin ardından, Petrol İhraç Eden Ülkeler 

Örgütü (OPEC) bünyesindeki Arap devletleri, petrolün bir silah olarak 

kullanılması yönünde daha önce ilan ettikleri uyarılara bağlı kaldılar ve ABD'ye 

tam bir petrol ambargosu ve diğer ülkelerdeki kısıtlamalarını ilan ettiler. Bu 

durum1973 petrol krizine yol açmıştır (Gutfeld & Zumbrunnen,, 2013).  

ABD yardımı gelmeden önce yapılan plan ve taktikler İsrailli komutanlar 

tarafından değiştirildi. Kafa kafaya taarruzlar başlatmak yerine, düşmanın 
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kanatlarına saldırdılar ve anti tank silahları ile donanmış piyadeleri nakavt 

etmek için ağır makineli tüfekler kullandılar. Kısa süre sonra Mısır ilerleyişi 

yavaşladı ve durdu. Ama ordunun bir kısmı şimdiden Sina'nın içlerine kadar 

dokuz mil kadar ilerlemişti. Sedat “dört inçlik topraklarını” kazanmıştı ( 

Richardson, 2022). 

Suriye’nin kuzeyde Golan Tepeleri’nde İsrail ordusuna karşı yapılan 

taarruz başarısız olmuştur. Bunun üzerine Enver Sedat, Sina'nın daha 

derinlerine girilmesi için hareket emri verdi. Genelkurmay başkanı Shazly ve 

diğer üst düzey generaller bu harekete şiddetle karşı çıktılar. Neden olarak İsrail 

uçaklarının 1967 savaşında Arap kara kuvvetlerini nasıl harap ettiğini 

hatırladılar ve orduyu SAM füze kalkanının altından çıkarmak 

istemediler. Yine de 14 Ekim'de 1000 kadar Mısır tankı ve birkaç mekanize 

tugay ileri atıldı. Ordunun hedefi İsrail'e açılan iki önemli kapıydı. Bunlar her 

ikisi de Süveyş'in en az 30 mil doğusunda bulunan Mitla ve Gidi'deki dağ 

geçitleriydi (Browne, 2022). Planın ikinci kademesini gerçekleştirmek 

amacıyla harekete geçen Mısır ordusunun tankları Mitla Geçidi’nde büyük 

kayıplar vermiştir. Mitla Geçidi, Mısır'ın Sina Yarımadası'nda kuzey ve 

güneydeki dağ sıraları arasında sıkışmış 480 metre yüksekliğindeki bir geçittir. 

Süveyş Kanalı’nın yaklaşık 50 kilometre doğusunda yer almaktadır. Mitla 

Geçidi, 1956, 1967 ve 1973 savaşları sırasında Mısır ve İsrail orduları 

arasındaki büyük çarpışmaların yaşandığı bir bölgedir. 14 Ekim 1973'te 

Mısırlılar, Dördüncü Zırhlı Tümen unsurlarıyla geçide ulaşmaya çalıştılar, 

ancak saldırıları İsrail Savunma Kuvvetleri’nin zırhlı ve hava gücü tarafından 

durduruldu ( Richardson, 2022). SAM güvenlik şemsiyesinin güvenliğini terk 

eden Mısır kuvvetleri, İsrail savaş uçaklarının saldırısına uğramış ve ağır 

kayıplar vermiştir (Shazly, 2002). 

Mısır ordusunun Mitla Geçidi’ne hareket etmesi üzerine hava 

saldırılarının yanı sıra İsrail'in önceki savaşlarının kahramanları olarak kabul 

edilen General Avraham Adan ve Tümgeneral Şaron tarafından yönetilen 800 

kadar tankla karşılandı. İki zırhlı tümen Mısır birliklerini geride bıraktı ve 

onları parçalayarak 265 tank ve en az 200 diğer aracı imha etti. Buna karşılık, 

çoğu küçük olmak üzere sadece 40 İsrail tankı hasar gördü. Mısırlılar için daha 

da kötüsü, İsrail saldırısı Süveyş Körfezi'nin kuzeyinde uzanan Büyük Acı Göl 

boyunca hatlarında bir yarık açıldı. İsrailli komutanlar Adan ve Şaron, Süveyş 
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Kanalı'na köprü kurmak ve batı yakasındaki Mısır İkinci ve Üçüncü Ordularını 

bölmek için bir karşı saldırı başlattı. Şaron, kuvvetlerini cesaretle kanal 

boyunca ilerleterek ve İkinci Ordu'yu kuzeye itmiştir (Şekil 113). Böylece 

Adan'ın birliklerinin güneye dönmesi için bir koridor oluşturacaktı (Browne, 

2022). 

 

Şekil 111. Mitla Geçidi’nde İsrail hava kuvvetleri tarafından imha edilen Mısır 

ordusuna ait araçlar (Rubinger , 2022). 

 

Şekil 112. Mitla Geçidi’nde imha edilen Mısır ordusuna ait araçlar (War History 

Online, 2022).  
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Şekil 113. Savaşın ilk haftasında Mısır ve İsrail kuvvetlerinin savaş pozisyonu 

(Browne, 2022). 
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Bu taarruza kalkışılırken Enver Sedat’ın emriyle kanalın batısında 

bulunan 500 tankta kanalın doğusuna gönderilmiştir. Yapılan bu hata savaşın 

seyrinin değişmesine neden olacaktır. General Shazly duruma karşı çıksa da 

Sedat’ın emirlerini uygulamak zorunda kalmıştır. Böylece İsrail’in savaşın 

başından beri Mısır kuvvetlerini, iç kesimlere çekerek imha etme planı devreye 

girmeye başlamıştır. Mısır ordusu her ne kadar burada ağır kayıplar verse de 

Sedat’ın baskısıyla geri çekilme seçeneğini düşünememişlerdir (Kaya, 

2021).  Ariel Şaron'un tümeni liderliğindeki İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) 

Tasa koridorunu kırmış ve Büyük Acı Göl'ün kuzeyinde Süveyş Kanalı’nın 

kalan kısmını ele geçirmiştir (Quandt W. , 1977).  

Kanalın batısına geçen İsrail birliklerinin yapmış olduğu ilk iş orada 

bulunan SAM Füze bataryalarını yok etmek olmuştur (Şekil 117). Çünkü İsrail 

hava kuvvetleri, bu füzeler yüzünden karadaki İsrail birliklerine gereken 

desteği sağlayamamıştır. Böylece İsrail hem Suriye cephesinde üstünlük 

sağladığı için tüm kuvvetlerini Mısır üzerine yönlendirebilmiş hem de 1967 

yılında savaşı kazanmasına neden olan hava desteğine yeniden kavuşmuştur. 

General Shazly durumu fark edince Mısır birliklerinin bir kısmını Süveyş 

Kanalı’nın batısına çekip, İsrail kuvvetlerin püskürtmeyi teklif etmiş ama Sedat 

bu durumun bir geri çekilme olarak algılanacağını düşündüğü için buna izin 

vermemiştir (Kaya, 2021). Kanalın batısına geçen İsrail birlikleri, ilk 

hedeflerini gerçekleştirdikten sonra ikinci hedefleri olan Mısır’ın kanalın 

doğusunda bulunan Üçüncü Ordusu’nun lojistik desteğini kesmek üzere güneye 

doğru yönelmişlerdir. İsrail birlikleri güneye doğru ilerlerken her ne kadar sert 

direnişlerle karşılaşsa da Mısır’ın Üçüncü Ordusunu kuşatmayı başarmışlardır. 

Üçüncü orduda görevli Mısır askerleri, lojistiğin kesilmesiyle bir günlük erzak 

ile beş gün boyunca idare etmek durumunda kalmışlardır. Bazı İsrailliler, 

yiyecek ve su kaynakları kesilmiş olan gücü yok etmek istedi (Siniver , 2013).  

Şiddetli çarpışmalardan sonrası, IDF başkent Kahire ile Büyük Acı 

Göl'ün doğu kıyısında ve kanalın güney kısmında bulunan Süveyş şehrine kadar 

ilerlemiştir. ABD’liler için, tüm tarafların hayati çıkarları ve özsaygıları 

bozulmadan çatışmadan çıkabileceği zaman, savaşın sona erdirilmesi 

önemliydi. ABD, Mısır 3. Kolordu'nun yok edilmesini kabul etmeyecekti. İsrail 



Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇINAR| 198 

 

ordusunun Kahire'ye doğru ilerlemesi ancak 24 Ekim 1973’te ateşkes ilan 

edildiğinde durdurulmuştur (Quandt W. , 1977). 

 

Şekil 114. Süveyş Kanalı'nın güney kesiminde savunma harekâtına katılan bir İsrail 

tankı (Sakal, 2014). 
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Şekil 115. Sina Yarımadası'ndaki İsrail askerleri (İsrail Savunma Bakanlığı, 2022) 

 

Şekil 116. Yom Kippur Savaşı'nın sonlarına doğru Süveyş Kanalı'nı geçen İsrail 

askeri araçları (Sakal, 2014). 
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Şekil 117. Süveyş Kanalı bölgesindeki Mısır’a ait Sam füzeleri savunma şemsiyesi, 

14 Ekim 1973 (Dunstan, 2003). 
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Enver Sedat, ABD ve Sovyet birliklerinden ateşkesi uygulamalarını 

istedi ve iki süper gücü kurnazca savaşa çekti. Amerikalılar tereddüt ettiğinde, 

SSCB lideri Brejnev, Sovyetler Birliği'nin tek taraflı hareket etmeye istekli 

olduğunun sinyalini verdi. Bu, ABD'nin büyük bir tehdit olarak yorumladığı bir 

mesajdı. 1962 Küba Füze Krizi’nden bu yana Soğuk Savaş'ın en tehlikeli 

anlarından biriydi. 28 Ekim'de İsrail, ABD'nin baskısı altında Mısırlıların 

tuzağa düşmüş olan Üçüncü Ordu'suna yiyecek ve tıbbi malzeme teslim 

edilmesine izin vermeyi kabul etti. Ertesi gün Suriye savaşmayı bıraktı 

(Browne, 2022). Bu süreçte ABD Dışişleri Bakanı Kissinger gerginliği 

azaltmak için İsrail’e baskı yapmıştır (Siniver , 2013). Kissinger, Enver Sedat’a 

1973’te “'Bir gerçekler dünyasında yaşıyoruz ve umutlar ve fanteziler üzerine 

inşa edemeyiz. Gerçek şu ki, mağlup oldunuz, bu yüzden bir galip ganimeti 

istemeyin” tavsiyesinde bulunmuştur (Hussain , 2022). Birleşmiş Milletler 25 

Ekim’de toplanarak, uyulmayan bir karar olan 339 sayılı kararın yerine 340 

sayılı yeni bir kararı kabul etmiştir. Bu karar ile bölgeye Birleşmiş Milletler 

Barış Gücü gönderilmesine onay verilmiştir. 27 Ekim 1973 tarihinde tüm 

cephelerde savaş sona ermiştir (Siniver , 2013). 

Mısır cephesinde gösterilen bütün İsrail direncine rağmen Bar-Lev hattı, 

İsrail'in bu erişilmez kalesi Mısır askerlerinin eline geçti. Bundan sonra Mısır 

ordusu Sina’da rahatlıkla ilerledi. Mısır'a göre savaşın amacı, İsrail'in güvenlik 

teorisine ve İsrail ordusunun yenilmezlik efsanesine son vermekti. Bu açıdan 

savaş amacına ulaşmış sayılırdı. Mısır ordusu, dünyanın aşılması en zor 

engellerinden birisi olan Süveyş Kanalı’nı aşmış ve Sina'daki topraklarını geri 

kazanarak Mısırlıların ve genel olarak Arapların askeri yeteneklerini kanıtlamış 

ve İsrail'in yenilmezlik teorisine son vermiştir. 1973 savaşında Arap silahlı 

kuvvetlerinin savaş alanında kazandığı parlak başarılar sayesinde İsrail'in 

güvenilir sınırlara ulaştığı tezleri ortadan kalkmıştır (Ghotbi , 1990). 

1967 savaşı, İsrail’in Arap düşmanlarını küçük görmesine neden 

olmuştur. 1967 hezimeti, Arapların tekrar birlik olmalarına yol açmıştır. İsrail, 

1973 Yom Kippur Savaşı ile büyük hatasının farkına varmıştır. Arap 

devletlerinin inisiyatifiyle başlayan 1973 Savaşı, İsrail üzerinde ilk darbede şok 

etkisi yaratmıştır. İsrail istihbaratının mükemmelliği ile övünen ve İsraillilere 

stratejik bir şaşkınlık yaşatan 1973 Yom Kippur Savaşı’nı İsrailli üst düzey bir 
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general "İsrail tarihinin en yıkıcı deneyimi" olarak tanımlamaktadır. Golda 

Meir ise “Mutlak bir felakete çok yaklaştıran bir savaş” olarak ifade ederek, 

bu durumu İbranice’de insanları yok etmek anlamına gelen ve Nazilerin, 

Yahudilere karşı yaptığı soykırım için kullanılan “Sboab” kelimesi ile tanımlar 

(Cohen E. , 1990). Savaş ABD desteğinin somut bir sembolü haline geldi ve 

İsrail Savunma Kuvvetlerinin (IDF) hayatta kalması ve ardından galip gelmesi 

için gerekli mühimmatı sağladı. Ne yazık ki, biri hariç tüm Avrupa uluslarının 

-Portekiz - gerçek renklerini gösterdiği bir savaştı. Arap petrol boykotundan 

dehşete düşen Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya ve İspanya, baskı altındaki 

USAF mürettebatının kendi topraklarına iniş veya uçma izni vermeyi 

reddederek hem İsrail'e hem de ABD'ye sırtlarını döndüler. Portekiz, Azor 

Adaları'nın bir üs olarak kullanılmasına rıza göstermemiş olsaydı, İsrail 

yeniden silahlanamazdı ve neredeyse kesinlikle hem savaşı hem de takip eden 

önemli müzakereleri kaybedecekti (Boyne, 2002). 

15 Ekim 1973 tarihinde OPEC üyesi Arap ülkelerinin Yom Kippur 

Savaşı’nda ABD’nin İsrail ordusuna silah ve malzeme desteği vermesine 

karşılık petrol ambargosunu kabul etmişlerdir (Smith C. , 2006). Ambargonun 

uygulanmasından sonra, bir varil petrolün fiyatı 1974'e kadar dört katına çıktı. 

Washington DC'deki müzakereler neticesinde İsrail, Süveyş’in batısına geçmiş 

olan askerlerini geri çekmesinden sonra Mart 1974'te ambargonun 

kaldırılmasına karar verildi (Britannica, 2021). 

1973 Yom Kippur Savaşı Mısır ve Suriye ile İsrail arasında gerçekleşen 

bir savaştır. Ürdün savaşa doğrudan katılmamış buna karşın dolaylı desteği 

olmuştur. Bu savaş sırasında her iki taraf farklı ülkelerden çeşitli destekler 

almıştır. Bu destekler dönemin siyasi konjonktürünü yansıtması açısından 

önemlidir. Bu destekler ve yaşananlar şu şekildedir; 

• Arap ülkelerinden gelen destek birlikleri herhangi bir lojistik planları 

olmadan gelmiştir. Plansız destek zaman zaman lojistik sorunların 

çıkmasına yol açmıştır. Golan cephesinde, Arap birlikleri arasındaki 

koordinasyon eksikliği neticesinde dost ateşi ile önemli kayıplar 

yaşanmıştır (Shazly, 2002). Tüm askeri normlara ve kurallara aykırı bu 

tür amatörce çabaların sonucu kimseyi şaşırtmamalıdır. Ürdün 

ordusuna ait tanklar İsrail 17. Tugayının kurduğu pusuya 
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düştüler. Iraklılar, koordinasyon eksikliği nedeniyle cephede ilerleyen 

Ürdünlülere topçu ateşi açmıştır. Ürdünlülerin şansına, topçu atışları 

gerçek hedefin gerisinde kalmıştır. Suriye uçakları kara birliklerine 

destek için çağrıldığında, Irak zırhlı birliklerini ateş altına 

almışlardır. 19 Ekim'de Ürdün tanklarına sadece İsrailliler değil, 

Suriyeliler ve Iraklılar da ateş açmıştır. Ürdün ordusunda, İsrail 

ordusunun kullandığı olduğu “Centurion tankları” bulunmaktaydı. 

Oysa ki Arap ülkeleri Sovyet tankları kullanmaktaydı, bu yüzden 

Ürdün Centurion'ları İsrail tanklarıyla karıştırıldı. Bu muharebede 

Ürdün zırhlı tugayı, Irak askerlerinin saldırısına uğrayan Suriye 

topçuları tarafından bombalanmıştır (Aker , 2003). Irak Özel 

Kuvvetleri, ilerleyen İsrail tanklarının önünde yakalandı ve birçoğu 

tanklar tarafından yok edildi. Irak tugayı, Suudi birliği ile yanlışlıkla 

çatışmaya girdi. Aynı şekilde Suriye'ye gelen iki Irak Mig-21 filosu da 

hemen harekete geçti. Bunlardan dördü, pilotlara bilgi verilmediği, 

dost ya da düşman kimlik protokolü gerektiği gibi uygulanmadığı için 

Suriye hava savunması tarafından vurulmuştur. Suriye'deki Faslı 

askerler (bir tank alayı) Suriyelilerle çarpıştı ve savaşın ikinci 

haftasından sonra, birkaç yüz asker Lübnan'a kaçmıştır (Whetten , 

1974).  

• Çeşitli Arap devletleri, Mısır ve Suriye'nin cephe saflarına toplamda 

100 bine kadar asker ve Ürdün topraklarında ise yaklaşık 20 bin asker 

desteği vermiştir (Shazly, 2002). 

• Irak'ın yanı sıra başka Arap devletleri de 1973 Savaşı’na katılarak 

takviye silah, malzeme ve mali destek sağlamıştır. Irak, Suriye'de 

bulunan askeri birliklerine takviye olarak Mısır'a bir Hawker Hunter 

avcı uçağı filosu göndermiştir. Irak savaş uçağı filosu, özellikle İsrail 

zırhlılarına karşı gerçekleştirilen saldırılarda önemli başarılar 

kazanmıştır (Shazly, 2002). Irak'ın Suriye cephesine sağlamış olduğu 

destek yaklaşık 20 bin asker ve 250 tanktan oluşmaktaydı (Hussain , 

2022). 

• Cezayir, MiG-21 ve Su-7 savaş uçaklarından oluşan filo gönderdi. 

Ayrıca Cezayir, 17 Ekim'de Mısır’a gelmeye başlayan, ancak savaşa 

katılmak için çok geç bir tarih olan 24 Ekim'de cepheye ulaşan 150 
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tanktan oluşan bir zırhlı tugay göndermiştir. Cezayir zırhlı tugayı 

savaşta aktif rol almamıştır. Ancak Cezayir savaş uçakları, Mısırlılar 

ve Iraklılarla birlikte saldırılara katılmıştır. Savaştan sonra, Kasım 

ayının ilk günlerinde Cezayir, Suriye ve Mısır’ın silah almasını 

sağlamak amacıyla SSCB’ye yaklaşık 200 milyon ABD doları ödeme 

yapmıştır (Kumaraswamy, 2000). 

• Küba, Suriye'ye helikopter ve tank birlikleri de dahil olmak üzere 

yaklaşık dört bin asker göndermiştir. Küba birlikleri, İsrail Savunma 

Kuvvetleri’ne (IDF) karşı savaştılar (Pérez Jr., 2014). 

• İsrail'i tanımayı reddeden Doğu Almanya'nın 1967'de İsrail'le yapılan 

Altı Gün Savaşı'nda Arap ülkelerine kapsamlı malzeme ve propaganda 

desteği sağladı. Ayrıca 1973 Yom Kippur Savaşı'nda, Doğu Alman 

Komünist Partisi lideri Erich Honecker tarafından imzalanan 

mektuplar, Doğu Almanya'nın Suriye'ye 75 bin el bombası, 30 bin 

mayın, 62 tank ve 12 savaş uçağı sağladığını göstermektedir (Fisher M. 

, 2022). 

• 1973 Yom Kippur Savaşı sırasında, İsrail Hava Kuvvetleri (IAF) Mısır 

ve Suriye savaş filolarının yanı sıra Cezayir, Irak, Libya ve Kuzey 

Kore'den gelen hava birlikleri ile karşı karşıya gelmiştir. Mısır'ın 

güneyini korumak için Arida'ya bir MiG-21 filosu yerleştirilmiştir. 

Açıkçası, o sırada İsrail pilotları karşılaşacakları bazı MiG'lerin Kuzey 

Kore'den geldiğini bilmiyorlardı. Ancak Kuzey Koreli pilotlar ile 

İsrailli pilotlar arasındaki ilk çatışma 6 Ekim 1973'te 69 ve 119 

Filolarından iki F-4 Kurnass çiftinin Süveyş Körfezi bölgesinde 

devriye gezmek için Ramat David Hava Üssü'nden havalandırıldığı 

zaman gerçekleşmiştir. (Cenciotti, 2022). Savaş sırasında 20 Kuzey 

Koreli pilot ve 19 savaş dışı personel Mısır'a gönderilmiştir (Shazly, 

2002). İsrailliler bir MiG savaş uçağını düşürmüş ve bir diğeri savaş 

uçağı ise Mısır hava savunması tarafından yanlışlıkla 

vurulmuştur. Mısırlı kaynaklar, Kuzey Korelilerin savaş sırasında 

hiçbir kayıp vermediğini belirtmiştir (Aloni, 2001). 

• 1973 Yom Kippur Savaşı’nda Pakistan Hava Kuvvetleri pilotu Suriye 

uçaklarını kullanarak bir İsrail uçağını düşürdü (Chengappa , 2004). 

• Savaş öncesinde Mısır'da konuşlanmış olan Libya kuvvetleri, bir zırhlı 

tugay ile Mısır kuvvetlerine destek olmuştur. Ayrıca Libya, iki Mirage 
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V avcı filosu sağlamıştır. Mısır’da konuşlu Libya zırhlı tugayı savaşta 

hiçbir zaman aktif rol almamıştır (Kumaraswamy, 2000). Bu dönemde 

Libya devleti mali yardım göndermiştir. Kaddafi'ye göre silahlar 

Siyonizm’le mücadele içindi ve 1973'te Yom Kippur Savaşı'nda 

kullanılmak üzere 1 milyar ABD doları değerinde bir miktar Mısır'a 

vermiştir (Hilsum, 2012).  

• 21 Şubat 1973'te Libya Arap Hava Yolları’nın 114 numaralı uçuşunu 

gerçekleştiren Boeing 727-200 tipi uçak Bingazi'den havalandıktan 

sonra, kuzey Mısır'da kötü hava koşulları ve ekipman arızasının bir 

araya gelmesi nedeniyle Sina Yarımadası üzerinde kaybolarak İsrail 

kontrolündeki hava sahasına girdi ve burada iki İsrail F-4 Fantom uçağı 

tarafından düşürüldü (Gero, 2006). Yaşanan bu olayı Kaddafi, İsrail 

politikasındaki haklılığının kanıtı olarak görmüştür. Kaddafi, tank ve 

savaş uçağı satın alsa da geleneksel bir savaşta İsrail'i yenemeyeceğini 

bildiği için dünyanın dört bir yanındaki militan ve terör gruplarını 

finanse etmeye devam etmiştir (Hilsum, 2012).  

• Altı Gün Savaşı'ndan hemen önceki dönemde Suudi Arabistan, Ürdün 

cephesine sevk etmek amacıyla birliklerin seferber etmiştir. 6 Haziran 

1967'de savaşın patlak vermesi üzerine, bir Suudi Arabistan piyade 

taburu Ürdün'e girmiştir, ardından da 8 Haziran'da bir başka tabur bu 

ülkeye gelmiştir. Bu kuvvetler, geri çağrıldıkları 1977'nin sonuna kadar 

Ürdün'de Ölü Deniz yakınlarındaki Karak bölgesinde kalmışlardır. 

Yom Kippur Savaşı'na Suudi Arabistan katılımı dikkat çekicidir. 

Yukarıda açıklanan ve Ürdün'de hazır durumda kalan birliklerin yanı 

sıra Suudiler, Mısır'a bir dizi askeri helikopter naklettiler ve Suriye'ye 

askeri birlikler gönderdiler. Bunu 20 Ekim'de Suudi Arabistan'ın 

Tebük'teki askeri üssünden Suriye'ye gönderilen bir piyade tugayı, bir 

paraşütçü taburu, dört topçu bataryası ve iki cipe monteli geri tepmesiz 

silah bölüğü izlemiştir. Eş zamanlı olarak hem Ürdün hem de 

Suriye'deki Suudi güçlerine uçaksavar müfrezeleri gönderilmiştir. 

Savaşın ardından, 1976 yılına kadar bu birlikler Suriye askeri 

komutasında Şam yakınlarında kalmıştır. Yom Kippur Savaşı'ndan bu 

yana, Suudi Arabistan ile askeri güçlerine ev sahipliği yapan ülkelerin 

her biri arasındaki askeri iş birliği son derece yakın olmuştur. Suudi 
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birlikleri Ürdün ve Suriye'den çekilinceye kadar bu iki ülke ile düzenli 

olarak ortak tatbikatlar yapılmıştır (The Military Balance , 2022).  

• Kuveyt, Suriye ve Mısır’a asker göndermiş ve mali yardım sağlamıştır 

(Rabinovich, 2017).  

• Fas, Mısır topraklarına bir piyade tugayı ve Suriye'ye ise bir zırhlı alay 

göndermiştir (Shazly, 2002). 

• Tunus bir zırhlı birlik göndermiştir. 10 Ekim'de 2.900 km bir yolculuk 

sonrası 900 kişilik bu birlik Nil Deltası'nda konuşlandırılmıştır. Bu 

birliğin bir kısmı Port Said'i savunmak için görevlendirilmiştir 

(Hussain , 2022).  

• Lübnan ordusuna ait radar birimleri Suriye hava savunma kuvvetleri 

tarafından kullanılmıştır. Lübnan ayrıca Filistinli militanların, İsrailli 

sivil yerleşimcilerin topraklarından kovmalarına da izin vermiştir. 

Filistinliler, Güney cephesinde Mısırlılar ve Kuveytlilerle birlikte 

savaşmışlardır (Jewish Virtual Library, 2022). 

Savaş sırasında ABD ile SSCB arasında Akdeniz üzerinde bir mücadele 

yaşanmıştır. 1973 Yom Kippur Savaşı, ABD Donanması ile Sovyet Donanması 

arasında Soğuk Savaş’ın en büyük deniz gerilimine sahne olmuştur. ABD ve 

SSCB müttefiklerini destekledikçe, Akdeniz'deki filoları birbirlerine karşı 

giderek daha düşmanca davranmaya başlamıştır. SSCB, Beşinci Operasyonel 

Filosu, savaş başladığında Akdeniz'de 52 gemiye sahiptir. Bu gemilere bazıları 

nükleer savaş başlıklı seyir füzeleri taşıyan 11 denizaltı da dahildir. ABD, 

Altıncı Filosu 2 uçak gemisi, 1 helikopter gemisi ve 2 bin deniz piyadesi taşıyan 

amfibi gemiler de dahil olmak üzere 48’si Akdeniz’de bulunmaktaydı. Savaş 

devam ederken, her iki taraf da filolarını güçlendirmiştir. Sovyet filosu 23 

denizaltı dahil 97 gemiye, ABD Altıncı Filosu ise 9 denizaltı, 2 helikopter 

gemisi ve 3 uçak gemisi dahil 60 gemiye ulaşmıştır. Her iki filo da savaş 

hazırlıkları tamamlamıştır. ABD uçakları, SSCB filosu üzerinde keşif uçuşları 

yapmıştır. Ateşkes sonrasında iki donanma bölgeden çekilmeye başlamıştır. Bu 

arada, İsrail donanması ile Mısır ve Suriye donanmaları arasında kıyıya yakın 

bir yerde gerçek bir deniz savaşı yaşanıyordu. Bunlar, her iki tarafın da 

hedeflere isabet eden radarlı füzeler ateşlediği tarihteki ilk deniz 

çarpışmalarıydı. Arap donanmalarına sağlanan Sovyet füzeleri, İsraillilerin 

geliştirdiği füzenin iki katı menzile sahip olmasına rağmen, İsrailliler füzeleri 
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yönlendirmeyi başaran elektronik karşı önlemler geliştirmişlerdi (The World, 

2022). 

Hem 1967 hem de 1973 Savaşı, bir tehdit algısı çevresinde şekillenen 

savunma kaynaklarının planlanması ve yönetimine yönelik unsurların etkisiyle 

gerçekleşmiştir. 1967 Savaşı’nda İsrail, siyasi coğrafyanın dayatmış olduğu 

tehdit algısını kırabilmek için sürpriz bir taarruza başvurmuştur. 1973’te ise 

Mısır ve Suriye toplumsal yapının dayattığı tehdit algısını kırabilmek için 

beklenmedik bir taarruz saldırısı ile savaşı başlatmışlardır. Bunun yanı sıra her 

iki savaş esnasında da savunma kaynaklarının planlanması ve yönetimine 

yönelik unsurların kullanımı oldukça kritik bir rol oynamıştır. Her iki savaşta 

da üstünlüğü ele geçiren tarafın, savunma unsurlarını etkin kullanması bu 

durumu kanıtlar niteliktedir. 1967 Altı Gün Savaşı ve 1973 Yom Kippur 

Savaşları’nda İsrail askerî açıdan başarıya ulaşmasında etkili olan nedenler şu 

şekildedir:  

• İsrail askeri birliklerinin şoku erken atlatmalarını sağlayan 

soğukkanlılığı,  

• Hasar tespiti ve tamir bakım faaliyetlerinin yerinde ve hızlı bir şekilde 

yapılması, 

• Yeni savaş stratejilerinin muharebe alanında çekinilmeden 

kullanılması,  

• Keşif ve gözlem faaliyetlerinin önemsenmesi,  

• İsrail’in gelişmiş istihbarat ağına sahip olması,  

• Nitelikli ve sürekli askeri eğitimin olması,  

• İsrailli komutanların savaş sırasında inisiyatif kullanabilme yetkisine 

sahip olmaları, 

• Çok boyutlu olasılık hesaplamalarının yapılması,  

• İsrail tarafından geniş çaplı askeri tatbikatların sıklıkla yapılması,  

• Askeri harekatta yüksek manevra hızına ve kabiliyetine sahip 

olunması(Kaya, 2021). 
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Şekil 118. 1973 Yom Kippur savaşı sonrasında İsrail işgali altındaki Sina Yarımadası 

ve tampon bölge (ABD Kongre Kütüphanesi, 2022). 
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5. SÜVEYŞ KANALI’NIN JEOPOLİTİĞİ 

Coğrafya doğal olarak dar boğazlar sağlıyorsa, o zaman deniz ulaşımı 

için karaların kesilmesi, daha önce kıtalar arası uzun yolculuklarla boğulan 

ticaret alanlarının yeni nakliye yollarıyla birleştiği bir nefes alma noktası 

oluşturur. Dolayısıyla bir kanala hâkim olmak ya da kanalı olan bir bölgede 

güçlü bir mevcudiyet, bir devletin gücüne güç katmaktadır. Bir dar geçit gibi, 

stratejik bölgeler için bir kanal bloke edilebilir, ancak bir kanalı farklı kılan şey, 

bilerek inşa edilmiş olmasıdır (Sanchez, 2018). 

İnsanoğlu tarih boyunca çeşitli gerekçelerle kişiler ve toplumlarla 

iletişime geçmişlerdir. Bu gerekçeler içerisinde ticaret, savaş, hac, seyyahlık 

gibi birçok neden bulunmaktadır. İnsanlar arasında en kuvvetli bağ ticaret 

sayesinde sağlanmıştır. Ulaşım ve iletişim sayesinde kurulan bağların 

artmasında teknolojinin gelişmesi sayesinde kurulan altyapılar etkili olmuştur. 

Sanayi Devrimi’nden sonra özellikle mühendislik alanındaki ilerlemeler, 

önceki nesillerin hayallerini süsleyen yeni altyapıların yapılmasını mümkün 

kılmıştır. Bu mühendislik teknolojisi mucize olarak tanımlanabilecek Süveyş 

ve Panama Kanalı gibi projelerin gerçekleşmesine imkân vermiştir. Bu sayede 

coğrafya üzerinde yapılan değişiklikler sayesinde küresel ticaret ve ulaşım 

yolları yeniden şekillenmiştir. 

Sanayi Devrimi sonrasında artan ticaret hacmi ülkeler ve kıtalar arasında 

ulaşım yollarını stratejik açıdan önemli bir konuma getirmiştir. Sanayinin 

ihtiyaç duyduğu hammaddenin taşınmasının yanı sıra üretilen malların 

pazarlara taşınmasında ulaşım yolları büyük önem sahiptir. Artan ticareti 

kolaylaştırmak amacıyla dünyayı yeniden yapılandırmak gerekmekteydi. Artık 

insan, mal, veri ve sermaye akışı artmış ve bunun çok kısa zamanda varış 

bölgelerine ulaşmasının sağlanması bir zorunluluktur. Bu süreçte yaşananlara 

şahitlik eden beyinler gelişen teknoloji ve biriken sermayenin sağlamış olduğu 

imkanları da kullanarak kıtalararası mega altyapılar oluşturmaya başladılar. 

Karalarda tüneller, köprüler ve yollar yaptılar. Ancak bunlar küresel ticaretin 

ihtiyacını karşılamakta yeterli olmadı. Bu da ulaşım ihtiyacının karşılanması 

için Süveyş ve Panama Kanalı gibi devasa projelerin gerçekleştirilmesini 

zorunlu kılmıştır. Bu yollar dünya ekonomisine trilyonlarca dolarlık değer 

katmıştır. Sanayi Devrimi sırasında, Batılı ülkeler önemli büyüme oranlarını 
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yakalamıştır. Bu büyüme oranları var olan kaynakların verimli bir şekilde 

kullanılması, sermayenin ve teknolojinin uzak diyarlara taşınması sayesinde 

olmuştur. Ticaret yolları üzerinde bu hareketler olmasaydı bugün ki büyüme 

oranlarına ulaşmak mümkün olmazdı.Ülke ve kıtaların sahip olduğu nüfusun 

demografik özellikleri, sermayenin miktarı, insan emeğinin üretkenliği ve 

teknolojinin yanında ulaşım yolları küresel ekonominin gelişmesinde önemli 

bir ivme sağlamış ve sağlamaktadır. 

Khalili’ye göre “Süveyş Kanalı, küresel kapitalizm için bir cankurtaran 

halatıdır” (Khalili, 2022). 19. yüzyılın ikinci yarısında Süveyş Kanalı'nın 

inşası, hem Avrupa içi rekabete -özellikle İngiltere ve Fransa arasındaki- hem 

de daha da önemlisi, Asya ve Afrika'da sömürgeleştirme ve imparatorluğun 

yoğunlaşmasına doğrudan hitap etmiştir. Hem kanalın hem de denizaltı telgraf 

kablolarının döşenmesinin metropoller ve koloniler arasındaki iletişimi 

kolaylaştırmayı amaçlamış olması önemlidir. Teknolojinin gelişimi sayesinde 

devasa kanalların inşa edilmesi önemli bir gelişme ve sonuç olmuştur. 

Teknolojinin gelişmesi insanların imkânsız hayallerinin zamanla gerçeğe 

dönüşmesine ortam hazırlamıştır. Kanalların projelendirilmesinde, yapımında 

ve kanalın kullanımında teknolojiden faydalanılmıştır. Süveyş Kanalı ve 

Panama Kanalı teknolojinin gelişmesi neticesinde inşa edilmiş yapılardır. 

Teknoloji sayesinde gemiler buhar gücünü kullanmaya başlamıştır. 

Buharlı gemiler dünya üzerinde ticaretin hızlanmasına ve artmasına yol 

açmıştır. Zaman içerisinde yelkenli gemiler ticaretteki yerini buharlı gemilere 

bırakmıştır. Örneğin bir yelkenli gemi, enine rüzgarlar eserken Süveyş 

Kanalı’ndan aşağı inemediğinden, kömürle çalışan buharlı gemilerin yelkenli 

gemiler dünya ticareti üzerindeki hegemonyasını pekiştirmiştir. İngilizlerin 

Süveyş Kanalı’nın inşasından yıllar önce Kızıldeniz'in dibindeki Aden'i ve Bab 

el-Mendep'i işgal ederek kolonileştirmesi ve Doğu Hindistan Şirketi ve diğer 

İngiliz gemileri için önemli bir kömür istasyonuna dönüştürmesi tesadüf 

değildir (Khalili, 2021).  

Arap Yarımadası'nın güneybatı ucunda yer alan Aden, halihazırda hayati 

bir ticaret karakoluydu. Gemilerin Kızıldeniz'e giriş ve çıkış yapabilmeleri için 

Aden kıyılarından geçmesi gerekmekteydi. 1839'a doğru hızla ilerleyen 

Britanya, Londra'yı, Hint Okyanusu'nun her kıyı şeridi dahil olmak üzere 
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gelişen imparatorluğuna bağlayan yeni buharlı gemileri için büyük miktarlarda 

kömür depolamak üzere Aden'i işgal etti. Aden'in önemi Mısır ve Fransa'nın 

1869'da Süveyş Kanalı'nı açmasıyla daha da arttı. Bundan sonra, İngiliz 

gemileri de dahil olmak üzere sayısız gemi Arap Yarımadası kıyılarından 

geçerken denizcilik dünyası yeniden düzenlendi. Süveyş Kanalı, Akdeniz ve 

Hint Okyanusu'nu, yani Batı Avrupa'yı özellikle İngilizleri Güney Asya, Doğu 

Asya ve Güney Pasifik'e bağlamıştır (Khalili, 2021). 19. yüzyılın sonunda 

pamuk, Mısır'ın başlıca ihraç ürünü haline gelmişti. Pamuk üzerindeki kontrol 

ve Mısır Hıdivinin kanal inşaatı borcunu ödeyememesi, hem İngiliz askerinin 

1882'de Mısır'ı ele geçirmesinde hem de Süveyş Kanalı’nı fiilen kontrol 

etmesinde önemli bir etkendi (Owen, 1969). Mackinder, 19. yüzyılda buharın 

ve Süveyş Kanalı'nın Avrasya'nın güney kıyısındaki deniz gücünün 

hareketliliğini arttırdığını, demiryollarını ise bu gücün besleyicisi olarak 

görmektedir (Kaplan, 2017).  

Süveyş Kanalı 1869'da tamamlandığında, dünyanın en büyük gemileri 

veya en değerli yükleri taşıyan gemiler için daha güvenli, daha kısa ve daha 

ucuz bir rota sunuyordu. Süveyş Kanalı küresel kapitalizm için bir cankurtaran 

halatı olarak tanımlanmaktadır. 1869'daki açılışından bu yana kanal, dünya 

ticareti için hayati bir önem taşımaktadır. Ortadoğu'nun bir petrol üreticisi 

olarak yükselişinden, imalatın Uzak Doğu'ya kaymasına kadar küresel 

kapitalizmdeki büyük gelişmeler Süveyş Kanalı’nın jeopolitik önemini daha da 

artırdı. Kanal, bölgedeki siyasi anlaşmazlıklar ve savaşlar nedeniyle daha önce 

kapanma dönemleri yaşamıştır. Kanalda Fransızlar en fazla hisseye sahip 

olmalarına karşın, İngilizlerin Süveyş üzerinde etkin bir kontrolü 

bulunmaktaydı. Süveyş Deniz Kanalı Evrensel Şirketi, Süveyş Kanalı’nı Cemal 

Abdül Nasır'ın kamulaştırdığı 1956 yılına kadar işletmiştir. 

Cemal Abdul Nasır, Süveyş Kanalı üzerinde sağlayacağı kontrolün 

kendisine Mısır'ın kaderi üzerinde başka hiçbir gücün sağlayamayacağı bir 

dereceye kadar kontrol vereceğini öngördü (Khalili, 2021). Ancak Nasır’ın bu 

kararı 1956 Süveyş Krizi’nin yaşanmasına yol açmıştır. 1956 Süveyş Krizi, 

SSCB’nin Macaristan'ı işgali ile oradaki demokratik hareketi bastırmasıyla 

aynı yıl gerçekleşmiştir. Bu iki olay birbiriyle bağlantılıdır. ABD Başkanı 

Eisenhower, Mısır'ı Sovyet kontrolüne "kaybetme" korkusuyla, Fransa, 
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İngiltere ve İsrail’i Süveyş Kanalı’ndan ve Mısır'dan çekilmeleri için tehdit 

etmiştir. 20. yüzyılda ABD’nin doğrudan müdahil olduğu olaylar dikkate 

alındığında, 1953'te İran'da Başbakan Muhammed Musaddık’ın İran petrolünü 

millîleştirmesi sonrasında ABD destekli bir darbe ile iktidardan indirilmesi ve 

Cemal Abdul Nasır’ın Süveyş Kanalı’nı millileştirmesi neticesinde yaşanan 

1956 Savaşı, Ortadoğu'daki güç devrinin Britanya'dan ABD'ye geçtiğini 

göstermektedir. 

Coğrafi Keşifler sonrasında en önemli ticaret rotalarından birisi olan 

Ümit Burnu (Fırtınalar Burnu) çevresinde yüzyıllar öncesinde çok sayıda gemi 

kaza geçirip batmakta bu da can ve mal kaybına neden olmaktaydı. Süveyş 

Kanalı 1869'da açıldığında dünya ticareti için güvenli bir rota, daha düşük 

maliyet ve zamandan tasarruf sağlıyordu. Günümüzde genel olarak, çeşitli 

faktörlerin birleşimi sayesinde tehlikeli sularda çok daha az risk alınır: GPS 

navigasyonu, hava tahmini, otomatik demirleme ve bazı gemilerde, bir geminin 

sürüklenmesini önlemek için senkronize motorları kullanan dinamik 

konumlandırma olarak bilinen sistemler kullanılmaktadır. Süveyş Kanalı’nın 

kapandığı dönemlerde teknoloji geçmişe göre gelişmiş ancak günümüze göre 

çok gerideydi. Ayrıca insan hatası veya beklenmedik hava durumlarında 

gemiler enkaz haline dönüşebilmekteydi. Bu durum denizcilik şirketlerinin 

maliyetleri üzerinde önemli bir yük oluşturmaktaydı (Stone , 2022). 

Süveyş Kanalı iki kez kapatılmıştır. Bunlardan birincisi İsrail, İngiltere 

ve Fransa’nın Süveyş Kanalı’nın millileştirilmesi sonrası 1956'da Mısır'a 

saldırdığında ve ikinci ise İsrail’in 1967 Altı Gün Savaşı’nda Mısır’a saldırması 

sırasında kapanmıştır. 1956/57 kapanışı (Kasım 1956 ile Mayıs 1957'den 

hemen önce) çok daha kısa olmasına rağmen, etkisi bir şekilde daha dramatikti. 

İngilizler bölgede hala çok fazla sömürgeye sahipti ve İran'dan (1953 darbesi 

sonrası), Irak'tan (1958 isyanı öncesi), Ortadoğu devletlerinden petrol akışını 

kontrol ediyordu. Bölgesel üsleri kısa süre önce (1954) Süveyş kıyılarından 

Kıbrıs adasına kaymıştı. Avrupa ülkelerinin iç ekonomileri İkinci Dünya 

Savaşı'nın etkilerinden  (yiyecek, petrol ve diğer çeşitli ihtiyaçlar hâlâ karneyle 

dağıtılıyordu) yeni kurtuluyordu. Fransızlar yakın zamanda Fas ve Tunus'un 

bağımsızlığı ile uğraşmak zorunda kaldılar. Fransızlar ayrıca Mısır liderini 

destek vermekle suçladıkları Cezayir isyanını bastırmakla uğraşıyorlardı. Bu 

dönemde Mısır’ın en büyük düşmanı İsrail ile aktif olarak ittifak kurdular ve 
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İsrail'in nükleer silah kapasitesinin çekirdeğini oluşturacak nükleer uzmanlığı 

ve malzemeyi sağladılar (Cohen A. , 1998). Kanalın kapatılması, İngilizler ve 

Avrupalılar için büyük bir şoktu. Avrupa'da günlük tüketim kalıpları değişmeye 

başladı. New York Times'ın 1 Ocak 1957 tarihli "İngiliz çay alışkanlığı daha 

pahalı bir alışkanlıktır; Süveyş kapanışına bağlı nakliye oranları, Afrika 

çevresindeki rota pahalı” gibi manşetleri her şeyi anlatmaktadır (Ronan, 2022). 

7 Aralık 1956 tarihli New York Times gazetesindeki habere göre; Petrolün 

İngiltere'de karneye bağlanması gerekiyordu. Petrol kıtlığı nedeniyle işten 

çıkarmalar ve fabrika kapanışları olduğu için Birleşik Krallık'tan Yeni Zelanda, 

Avustralya ve Kanada'ya göçte ani bir artış bile oldu (New York Times, 2022).  

Petrol ihtiyacı 1956'dan beri üç katına çıkan Avrupa, kullandığı petrolün 

neredeyse tamamını ithal ediyor ve bu ithalatın yüzde 50'den fazlası 

Ortadoğu'dan geliyor. Ortadoğu'da faaliyet gösteren uluslararası petrol 

şirketleri, petrol yüklerini Batı Avrupa'ya, Süveyş Kanalı rotasından getirirdi. 

Ancak İsrail-Arap savaşları kanalı 11 yılda iki kez kapattı ve taşıyıcılar Batı 

Avrupa ve Uzak Doğu'daki kıtlığı önlemek için Afrika'nın güney ucundaki 

Ümit Burnu çevresinde petrollerini taşıdılar. Basra Körfezi'nden Cape 

civarında seyreden bir gemi İngiltere'ye ulaşmak için yaklaşık 10.000 mil yol 

kat ederken, Süveyş Kanalı'nı kullanıyorsa sadece yaklaşık 6.200 mil gitmesi 

gerekiyordu. Ancak petrol şirketleri, Afrika'yı dolaşmak, Kanal'dan daha küçük 

bir gemi göndermekten daha az maliyetli olduğu için petrolün taşınma 

maliyetlerini düşürmek için daha büyük tankerlerin yapımına başladılar. Gemi 

inşasına yatırımların artması süper tankerlerin yapımına yol açmıştır. 

Büyüklükleri 190.000 ila 250.000 ton arasında değişen 20 süper tanker sipariş 

eden Standard Oil of New Jersey'in bir sözcüsü, dev gemilerin "ekonomik 

nedenlerle" inşa edildiğini söylemiştir. Süper tankerler boyutları nedeniyle 

daha ucuza kargo da taşıyabilirler. Basra Körfezi'nden Rotterdam'a 

yolculuğunun her iki ayağında Süveyş Kanalı'ndan geçen ve 25.000 $ veya 

daha fazla geçiş ücreti ödeyen 80.000 tonluk bir tanker, bir ton ham petrolü 

3.84 $'a çekebilirdi. 1.25 milyon varil petrol taşıyan ve Afrika'yı her iki yönde 

de dolaşan 300.000 tonluk bir gemi, maliyetleri yüzde beş daha azaltabilirdi 

(Thomas, 2022). 
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1967 Savaşı 5 Haziran'da İsrail’in Mısır hava üslerine saldırılarıyla 

başladı. 6 Haziran'da Cemal Abdal-Nasır Süveyş Kanalı'nı kapattı. Ertesi gün 

New York Times'ın yazdığı gibi, Arap petrol limanlarının çoğunun bulunduğu 

Basra Körfezi'nden İngiltere ve Batı Avrupa'ya seyahat eden bir gemi için 

Afrika'nın güney ucundaki yolculuk 16 gün daha uzun sürecek, 4.800 mil 

seyahat ekleyecek ve toplam seyahat maliyetini 20.000 $'a kadar artıracaktı. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde 1956 ile 1 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 

enflasyon oranı %931,96 olmuştur ve toplamda 186 bin dolarlık bir artışa 

karşılık gelmektedir. Bu, 1956'da 20 bin doların, 2022'de 206 bin dolara 

eşdeğer bir maliyet olduğu anlamına gelmektedir (inflationtool, 2022). 

1966'da Süveyş Kanalı’ndan geçen gemilerin %75’i petrol tankeriydi. 

Dünya petrol taşımacılığının %20'sine aracılık eden kanal, bu nedenle petrol 

trafiği için önemli bir su yoluydu. Petrol 242 milyon ton olan kanal yükünün 

176 milyon tonunu oluşturmaktaydı (Klinghoffer, 1975). İtalya’nın ithal ettiği 

petrolün %60’ı, Fransa’nın %39’u Süveyş Kanalı üzerinden gelmekteydi. Bu 

iki ülke yaşananlardan en çok etkilenen ülkelerdendir. 1956 Krizi’nden önce 

petrolünün yüzde 60'ı için Süveyş Kanalı’na bağımlı olan İngiltere, 1966 

yılında bu oranı %25'e düşürmüştür. İngiltere’nin bu oranı düşürmesinde 

öncelikle Afrika kıtasında bulunan yeni petrol kaynakları etkili olmuştur. Bu 

dönemde tanker satın alma maliyetleri artmış ve petrol taşıyan bazı tankerler 

için nakliye oranları iki katına çıkmıştır (Feron, 2022). 

Süveyş Kanalı'nın kapatılmasının birçok ülke ekonomisi üzerinde 

olumsuz etkileri olmasına karşın ve Güney Afrika başta olmak üzere Afrika’nın 

kıyı ülkeleri için önemli bir kazançtı. Sovyetler Birliği, toplam tonaj açısından 

Süveyş Kanalı'nın en büyük yedinci müşterisiydi ve payı sürekli artıyordu. O 

zamanlar Sovyetler Birliği, Karadeniz limanlarından Çin'e büyük miktarlarda 

petrol gönderiyordu ve güneye giden tankerler Kanal'dan geçmek zorundaydı. 

Karadeniz limanlarından Sovyet Uzakdoğu'suna teslimatlar da önemliydi, 

çünkü Sahalin Adası Uzakdoğu'nun ihtiyaçları için yeterli petrol 

sağlayamıyordu. Batı Sibirya'nın Volga-Ural bölgesinden kara yoluyla bu 

bölgelere petrol taşımacılığı çok maliyetliydi. Süveyş Kanalı kapalıyken, Çin'e 

veya Sovyet Uzakdoğu'suna giden gemiler, Afrika çevresindeki Ümit Burnu 

rotası üzerinden seyahat etmek zorunda kaldılar ve bu da daha yüksek 

maliyetlere ve teslimatlarda gecikmelere neden olmuştur. (Klinghoffer, 1975).  
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Batı Avrupa'daki bazı avantajlara rağmen, Süveyş Kanalı'nın sekiz yıllık 

kapatılmasının Sovyet petrol ticareti üzerindeki genel etkisi büyük ölçüde 

olumsuzdu. Asya devletlerine Sovyet petrol teslimatları, Rusların büyük Batılı 

petrol şirketleriyle karşılıklı olarak avantajlı bazı nakliye düzenlemeleri 

üzerinde çalışmasıyla birlikte kısmen çözüldü. Petrol şirketleri tarafından Batı 

Avrupa pazarlarına sevk edilecek olan Basra Körfezi ülkelerindeki (Kuveyt ve 

Abu Dabi gibi) petrol, Sovyet ihracat taahhütlerinin yerine getirilmesi için 

Japonya, Hindistan ve Seylan'a gönderildi. Karşılığında Sovyetler Birliği, 

British Petroleum ve Compagnie Française des Pétroles gibi petrol şirketlerinin 

Batı Avrupalı müşterilerine, her iki taraf da düşük nakliye maliyetlerinden 

yararlanan eşdeğer miktarda petrol verdi. Bu geçiş anlaşmalarına yol açan şey 

Süveyş Kanalı’nın kapanması olsa da önemli kazanç ve faydalar sağlamıştır 

(Klinghoffer, 1975).  

Kanalın kapatılmasıyla, Süveyş'in doğusundaki Sovyet deniz faaliyeti 

ciddi şekilde sınırlandı. Mısırlılar Yemen'den çekildiler ve Yemen’de istenen 

hedeflere ulaşılamadı. Sovyetlerin Araplara yardım edememesi yüzünden 

cesareti kırılan Somalililer, Sovyet desteğiyle irredentizmin güvenli olmadığına 

karar verdiler ve savaş uygulanabilir olmadığı için barış yapmak için 

alışılmadık bir mantıkla ilerlediler. Körfez'de, Arabistan'da ve Kuzey Afrika'da 

muhafazakâr güçler toplandı. Haziran 1967 Arap-İsrail savaşını takip eden 

aylarda, Arap yenilgisinin önemli bir Rus zaferini temsil ettiği görüşü Batı'da 

yavaş yavaş zemin kazandı. Daha yaratıcı bazı gözlemciler, Rusların bu sonucu 

elde etmek için hem savaşı hem de yenilgiyi kasten tasarladıklarını savundular. 

Diğerleri, bilinçli bir amaç atfetmeye kadar gitmeden, yine de Arapların Batı'ya 

düşmanlığını ve Sovyetler Birliği'ne bağımlılıklarını artırarak, krizin, savaşın 

ve sonrasında yaşananların Sovyet siyasi ve Ortadoğu'daki stratejik konumunu 

güçlendirdi ve buna bağlı olarak ABD'nin konumunu zayıflattı. Sovyet 

etkisinin baskın olması nedeniyle bölgedeki istikrarın sağlanması 

istikrarsızlıktan daha ağır basmaktaydı. İstikrar, onların kazandıkları konumu 

pekiştirmelerini sağlayabilirdi. Elde edecekleri en önemli avantaj, Süveyş 

Kanalı'nın kullanılması, bunun sonucunda Süveyş'in doğusundaki nüfuzlarının 

genişlemesi olacaktı. (Lewis, 1969). 
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Süveyş Kanalı, Akdeniz ile Kızıldeniz arasında yapay bir geçittir. İngiliz 

ve Fransızların hisselerin çoğunluğunu elinde tuttuğu özel bir şirket tarafından 

yapılmıştır. Akdeniz ile Kızıldeniz arasında adeta bir otoyol gibi olması, 

Birleşik Krallık ile Hint Okyanusu havzasındaki engin çıkarları ile Fransa’nın 

Hindi Çin’deki sömürgeleri arasındaki mesafeyi kısaltmıştır. Süveyş Kanalı, 

Asya'daki Avrupa imparatorluğunun temeliydi ve kapatılması bir felaket 

olurdu. Süveyş'i ve Cebelitarık Boğazı’nı güvence altına almak, 

imparatorluklar için jeopolitik bir zorunluluktu, stratejik ve ticari stratejilerini 

şekillendirdi. Dünya Savaşı'nda, Mareşal Erwin Rommel, Hindistan'dan gelen 

mal akışını ile Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen askeri birlikleri yok 

etmeyi umarak Süveyş Kanalı’nı ele geçirmeyi amaçladı. 1956'da Britanya ve 

Fransa, İsrail'in yardımıyla Mısır'ın kanalı millileştirmesini önlemek için işgal 

ettiğinde, İngiliz ve Fransız emperyalist çıkarlarına düşman olan ABD onları 

geri çekilmeye zorlamıştır (Friedman , 2021). 

İngiltere ve Fransa, Süveyş Kanalı'nın Mısır'a devredilmesine karşı 

yaptıkları argüman, Mısır'ın bunu sürdürecek uzmanlığa sahip olmamasıydı. 

1956 sürecinde, Panama Kanalı'na sahip olan Amerika Birleşik Devletleri’nin, 

Süveyş yönetimini denetleyebileceğinden emindiler. Mısır'ın SSCB kampına 

kayması bu çabaları baltalamıştır. 1967'de Süveyş, Altı Gün Savaşı'ndan sonra 

kapandı ve Camp David Anlaşmalarından sonra tamamen açıldı. Dar bir su yolu 

olan kanal açıldığından beri jeopolitik bir pivot olmuş ve imparatorlukların 

kaderinin belirlenmesinde etkili olmuştur (Friedman , 2021). 

20. yüzyılın ortalarında Süveyş Kanalı, okyanus ötesi stratejik deniz 

yolları işlevine ek olarak, Mısır ulusal ekonomisinin önemli bir bileşeni haline 

gelmiş ve devlet bütçesine önemli bir gelir kaynağı olarak hizmet etmeye 

başlamıştır. Süveyş Kanalı’ndan elde edilen gelirler, Mısır hükümetinin 

Süveyş’in modernizasyonu konusunda büyük ölçekli çalışmalar üretmesine ve 

sosyo-ekonomik nitelikte büyük ölçekli projeler yürütmesine izin vermiştir. 

Süveyş Kanalı'nın inşası ve operasyonunun yeterince uzun bir döneminde Mısır 

ve halkının muazzam ekonomik kayıplara ve anlatılmamış insan kayıplarına, 

defalarca dış güçlerin saldırganlığına maruz kalmasına rağmen, kanal 

topraklarının sahibi olan ülkeye hizmet etmeye başlamıştır. Böylece, Süveyş 

Kanalı aracılığıyla Mısır, Avrupa'nın ekonomik ve politik yaşamının 

çıkarlarına tamamen bağlı olan yoksul sömürge ülkesinin jeopolitik statüsünün, 
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kendi çıkarları doğrultusunda iç ve dış politika yürütebilen bağımsız bir devlete 

dönüşümünün uzun bir yolunu geçmiştir. Süveyş Kanalı'nın inşası, ülke 

içindeki reformların uygulanmasına hız vermiş, eğitimin gelişmesine katkıda 

bulunmuş, bu da ülkeye bağımsız siyasi güce dönüşen bir dizi ulusal kurtuluş 

isyanı yoluyla izin vermiştir (Turekulova & Baitureyeva, 2020). Süveyş 

Kanalı'nın inşası ve işletmeye alınması, bu su yolunun aynı zamanda iç ve dış 

politikada kullanılabilecek önemli bir jeopolitik ve ticari kaynak olduğunu 

göstermiştir.  

21. yüzyılın başına kadar Avrupa'dan Asya-Pasifik bölgesine ve Süveyş 

Kanalı üzerinden ters yönde en kısa deniz ulaşım yoluna neredeyse hiç 

alternatif yoktur. Bir deniz gemisinin Rotterdam'dan Japonya’nın Osaka 

limanına Afrika kıyılarını dolaşarak Ümit Burnu’nu (Cape Horn) veya Süveyş 

Kanalı’nı geçmesi durumunda yapılan hesapta mesafe farkı Süveyş Kanalı 

lehine 3.314 deniz milidir. Hindistan’ın Mumbai (Bombay) şehrinden ABD’nin 

New York şehrine yapılacak 20 deniz mili hızla yapılacak bir deniz yolcuğunda 

Süveyş Kanalı kullanıldığında 8.165 deniz mili (17 gün), Ümit Burnu 

kullanıldığında 11.368 deniz mili (23 gün), Panama Kanalı kullanıldığında 

14.941 deniz mili (31 gün), Macellan Boğazı kullanıldığında 18.114 deniz 

mili (37 gün) mesafe ve zaman kat edilecektir (Sea Routes, 2022). Bu veriler 

Süveyş Kanalı’nın dünya deniz ticareti açısından ne kadar stratejik ve tasarruflu 

bir rota olduğunu göstermektedir. 

Süveyş Kanalı, dünyanın kritik ulaşım altyapısının bir parçası olarak 

hayati rolü nedeniyle en çok savunulan stratejik alanlardan biridir. Kanal'da 

geçmişte birkaç güvenlik riski alakalı olay meydana gelmiştir. En sonuncusu 

2005 ve 2009'da meydana gelmiş ve her ikisi de hızla çözülmüştür (Pivariu, 

2022). Chatham House'un açıklandığı raporda, 3 milyara yakın insanın 

beslemesi için gerekli gıdanın önemli bir kısmı dünyada üzerinde 14 kritik 

nakliye bölgesinden geçmektedir. Boğazlar ve kanallardan oluşan bu dar 

bölgeler, üç faktör sebebiyle kapanma riski ile karşı karşıyadır. Bu riskler 

şunlardır; 

1) Şiddetli hava olayları ve deniz seviyesinin yükselmesi; 
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2) Siyasi istikrarsızlık, savaş, haydutluk, organize suçlar ve terör 

kaynaklı güvenlik ve çatışma riskleri;  

3) Devlet makamlarının bu dar geçitleri kapatma veya gıda geçişini 

kısıtlama kararları (Bailey & Wellesley, 2022). 

Bu nedenlerle Süveyş Kanalı’nın güvenliği sadece Mısır devletini 

ilgilenmemektedir. Kanalın kapanması küresel sonuçlar doğurmaktadır. Mısır 

3. Ordusu ve ülkenin güvenlik servislerinin ana görevi, gemilerin Kanal'dan 

güvenli geçişini sağlamaktır. Entegre yüksek teknoloji ekipmanının (Radarlar, 

VTMS ve CCTV) ve ordu istihbaratı ile Mısır'ın güvenlik birimlerinin etkili 

kombinasyonu, Süveyş Kanalı’nın saldırılara karşı korunmasına yardımcı 

olmaktadır. Süveyş Kanalı’ndaki en büyük güvenlik sorunları, Kanalı günlük 

olarak geçen gemilerden kaynaklanmaktadır. Kanalın, Ever Given'e benzer 

olayları takiben kumlu bölgeler yerine sert kayaların olduğu bölgelerde 

tıkanması ve transit gemilerde bombaların patlatılmasıdır. Böyle bir tehdidin 

oluşturduğu risk seviyesi tüm gemiler için eşittir, ancak etki geminin tipi, malın 

cinsi ve hatta gemi sahibinin uyruğu gibi faktörlere bağlı olarak gemiden 

gemiye farklılık göstermektedir. Ana devletlerin deniz kuvvetlerinin, acil 

durumlarda Süveyş Kanalı üzerinden trafiği düzene sokmak, bu tür kriz 

durumlarında hızlı müdahale alt birimlerini büyük gemiler için de (300.000 

dwt'nin üzerinde) etkili müdahale ekipmanı ile operasyonel hale getirmekle 

ilgilenmesi muhtemeldir (Pivariu, 2022). 

 

Şekil 119. Mısır'ın ulaştırma sektöründen elde ettiği gelir (Mısır Planlama Bakanlığı, 

2022) 

Kanalın mülkiyetine sahip olan ve nakliye ücretlerinden iyi bir gelir elde 

eden (Şekil 119) Mısır için aynı zamanda etkili bir diplomatik araçtır. Mısır, 
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siyasi gelişmelere göre kanalı sorun yaşadığı ülkelerin gemilerine kapatmayı 

tercih edebilir. Kanal ayrıca, siyasi ve ekonomik yönetimin düzensiz bir siciline 

rağmen, Mısır'ın Ortadoğu'nun jeopolitik linç noktası olarak itibarını 

güçlendirmeye de yardımcı olmaktadır. Ortadoğu'daki merkezi konumu ve 

Süveyş Kanalı'nın yönetimi, askeri ve diplomatik yardım şeklinde güçlü ABD 

desteği anlamına gelmektedir. Son yıllardaki belirsizliğe rağmen Mısır, 

özellikle Pentagon ve Washington askeri kuruluşu tarafından “Başarısız 

olmayacak kadar büyük” olarak değerlendirilmektedir. Mısır'ın ABD askeri 

yardımının en büyük ikinci alıcısı olması sürpriz değildir (Merlinlinahan, 

2022). 

Ever Given gemisi, 23 Mart 2021'de Malezya'daki Tanjung Pelepas'tan 

Hollanda'daki Rotterdam'a giderken Süveyş Kanalı'nda karaya oturmuştur. 

Gemi, kurtarma ekipleri tarafından 29 Mart 2021'de kurtarılmadan önce altı gün 

boyunca kanalda kuma saplanmış halde kalmıştır. Süveyş Kanalı'nı altı gün 

bloke eden devasa tanker Ever Given, uluslararası deniz ticaret yollarının hem 

kazara hem de kasıtlı olarak kapatılmasına karşı savunmasızlığını keskin bir 

şekilde göstermiştir. Temel deniz yolları üzerindeki birkaç dar geçit, terör 

örgütleri ve haydut devletler için her zaman hedef olabilecek noktalardır. 

Avrupa Müttefik Ordusu eski komutanı Amiral James Stavridis'in 

boğazların ve seyir kanallarının güvenlik yönetimi için uluslararası bir organ 

kurma konusundaki fikrini savunmak için Ever Given örneğini vermektedir. 

Ever Given'in Panama'da kayıtlı bir Alman şirketi tarafından yönetilen, 

Tayvanlı bir denizcilik şirketi tarafından işletilen, bir Japon şirketine ait olması 

ve 25 kişilik personelinin Hintli olmasının dikkat çekici olduğunu bu nedenle 

stratejik öneme sahip boğaz ve kanalların korunması açısından istihbarat ve 

güvenlik servislerinin gelecekte daha büyük bir role sahip olması gerektiğini 

belirtmektedir (Pivariu, 2022). 

 Herhangi bir doğa olayının veyahut insanın hatasından kaynaklı bir 

nedenle Süveyş gibi stratejik öneme sahip boğaz ve kanalların kapanması bu 

stratejik bölgelerin ne kadar savunmasız olduğunu göstermiştir. Bu stratejik 

geçitler, askeri güçler, devlet dışı gruplar, haydutlar, terör örgütleri ve bağımsız 

hareket eden herhangi bir örgütle bağlantısı olmayan teröristlerin eylemlerine 

karşı savunmasızdır. Bu gerçek nedeniyle saldırı riski yüksek olan, uluslararası 
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deniz taşımacılık için kritik önem taşıyan coğrafyaların, uluslararası deniz 

güvenliği çerçevesinde korunması için iş birliğini zorunlu kılmaktadır. 

2000’li yılların başlarından itibaren Afrika kıtasının doğu kıyılarında 

yaşanan siyasi, ekonomik, dini ve etnik nedenli çatışma ve savaş ortamı Süveyş 

Kanalı’nı kullanan ticaret gemilerinin deniz haydutlarının saldırısına 

uğramasına ortam hazırlamıştır. Saldırılar özellikle Kızıldeniz, Bab ül Mendep 

Boğazı, Aden Körfezi, Umman Denizi ve Hin Okyanusu’nda artış göstermiştir. 

 

Şekil 120. Süveyş Kanalı rotasında deniz haydutluğu eylemleri (2005-2010) (Venter, 

2017). 

Somali’de devam eden istikrarsızlık nedeniyle Türk ticaret gemilerinin 

de yoğun bir şekilde seyir yaptığı Süveyş Kanalı rotası üzerinde yer alan Aden 

Körfezi’nde ticaret gemilerine yönelik deniz haydutluğu faaliyetlerinde artış 

yaşanmıştır. Bu bağlamda, deniz haydutluğunun engellenmesi ve mücadele 

esaslarına yönelik olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 2008 

yılında konuyu doğrudan ele alan beş karar (BMGK 1816,1838,1844,1846 ve 

1851) kabul edilmiştir. Alınan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları 

çerçevesinde uluslararası meşruiyeti daha da kuvvetlendirilen deniz haydutluğu 

eylemleriyle kolektif mücadele kapsamında, 13 Ocak 2009 tarihinden itibaren 

deniz haydutluğuna karşı harekât icra etmek maksadıyla Aden Körfezi ve 

Somali açıklarında Birleşik Görev Kuvveti-151 (CTF-151) teşkil edilmiştir 

(Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 2022). Alınan bu önlemler sayesinde Süveyş 
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deniz rotasında ticaret gemileri daha güvenli bir şekilde seyrüsefer 

gerçekleştirmektedir. 

Tablo 7. Süveyş Kanalı rotası üzerinde 2007-2021 yılları arasında gerçekleşen 

saldırıların yıllara ve ülkelere dağılışı,  (ICC, 2021). 

ADEN KÖRFEZİ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021² TOPLAM 

ERİTRE 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 

ADEN KÖRFEZİ¹ 13 92 117 53 37 13 6 4 - 1 3 1 - - 1 341 

KENYA 4 2 1 - 1 1 1 - 2 2 1 - 1 - - 16 

MADAGASKAR 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 

MOZAMBİK 3 2 - - - 2 2 1 1 1 2 2 3 4 1 24 

KIZILDENİZ¹ - - 15 25 39 13 2 4 - - 1 - - - - 99 

SOMALİ¹ 31 19 80 139 160 49 7 3 - 1 5 2 - - - 496 

TANZANYA 11 14 5 1 - 2 1 1 - - - - - - - 35 

ARAP DENİZİ¹ 4 - 1 2 - - - - - - - - - - - 7 

HİNT OKYANUSU¹ - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 

UMMAN¹ 3 - 4 - 1 - - - - - 1 - - - - 9 

YEMEN - - - - - - - - - 1 3 - - - - 4 

Aden Toplamı 71 129 224 220 238 80 19 13 3 6 16 5 4 4 2 1034 

Dünya Toplamı 263 293 410 445 439 237 264 245 249 191 180 201 162 195 68 3842 

*¹ Somalili haydutlara atfedilmektedir., ²Ocak–Haziran 2021 tarihlerini kapsamaktadır.  

Süveyş Kanalı rotası üzerinde yer alan Kızıldeniz, Bab ül Mendep, Aden 

Körfezi, Umman Denizi ve Hint Okyanusu güvenlik açısından özellikle hassas 

bir alanlardır. Dünya üzerinde ticaret hacminin artması ile birlikte deniz 

üzerinde taşınan yük miktarı ve gemi sayısı artmıştır. Bu artışa cevap vermek 

amacıyla dünya üzerindeki liman sayısı da artmıştır. 2020 yılının 2. çeyreğinde 

dünyada düzenli hat taşımacılığı hizmeti alan 939 konteyner limanı 

bulunmaktadır (UNCTAD, 2022). Gemilerle taşınan kargonun yüksek 

değerlere sahip olması deniz haydutlarına zengin olma fırsatı sunmaktadır. 

Ayrıca gemi sahibi olan armatörler rehin tutulan gemilerini haydutlardan 

kurtarmak amacıyla ödemiş oldukları fidyeler deniz haydutlarını 

cezbetmektedir.  



Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇINAR| 222 

 

Dünyada hızlı bir şekilde artış gösteren deniz ticareti Bab el-Mendep 

Boğazı, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı’nın yoğun bir şekilde kullanılmasına 

neden olmuştur. Aden Körfezi, Bab ül Mendep Boğazı, Kızıldeniz ve Süveyş 

Kanal rotası üzerinde deniz trafiğinin sıkıştığı dar bölgeler bulunmaktadır. Bu 

bölgeler çok sayıda ada ve mercan kayalığına ev sahipliği yapmaktadır. Bu 

coğrafi özellikler haydutluk eylemleri için elverişli ortam sunmaktadır. Ticaret 

gemileri bu bölgelerden güvenli bir şekilde geçmek için hızlarını düşürmek 

zorunda kalmaktadır. Bu nedenle haydut saldırıları ile karşı karşıya 

kalmaktadırlar. Bahsi geçen rota üzerinde haydutluk eylemlerinin artmasında 

kıyı devletlerinin egemenliklerinde bulunan deniz alanları ile kıyı ve limanların 

güvenliğini sağlamakta yetersiz kalmaları en önemli etkenlerdendir. Rota 

üzerindeki kıyı ülkelerinde (Somali, Yemen, Sudan ve Eritre) yaşanan siyasi 

istikrarsızlıklar, yolsuzluk ve rüşvet haydutluk eylemlerinin gerçekleşmesine 

ortam oluşturmaktadır.  Deniz haydutluğu eylemleri denizcilik sektörü üzerinde 

önemli maliyetlere neden olmaktadır. Bu da gemi taşımacılığında navlun 

bedellerinin artmasına neden olmaktadır. Haydutluğun neden olduğu maliyetler 

şunlardır; 

• Güzergâh değişimlerinden kaynaklanan maliyetler 

• Güvenlik teçhizatı ve özel koruma maliyetleri 

• Güvenli geçiş için hız arttırılmasından ileri gelen fazladan yakıt 

tüketimi  

• Personeli kurtarmak için ödenen fidyeler  

• Personel için ödenen tazminatlar  

•Riskli bölgeler geçişinde sigorta primlerinin artması ve ilave sigortalar  

• Personele riskli bölge geçişi için ödenecek ilave ücretler  

Deniz haydutluğunun devletlere getirdiği ek maliyetler ise şu şekildedir:  

• Yargılama ve hapsetme masrafları  

• Askeri operasyonlar 
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• Deniz haydutluğuna karşı oluşturulan çok uluslu organizasyonlara 

yapılan katkılar (Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, 2022). 

 

Şekil 121. Süveyş rotası üzerinde bulunan limanlar (Narbone & Widdershoven, 

2021). 

Doğu Afrika ülkeleri, altyapıya dayalı kalkınma arayışlarında, Hint 

Okyanusu ve Kızıldeniz kıyılarındaki liman tesislerinde büyük çaplı 

iyileştirmelere büyük yatırımlar yapıyorlar. Bununla birlikte, jeopolitik 

gerçekler araya girdikçe ticaret rekabeti siyasi rekabetlere yol açmaktadır. 
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Afrika kıyılarında yabancı devletlere askeri üs kurmaları için izin veren ülkeler 

için bunun yansımaları olabilir. Karayla çevrili Afrika devletleri tarafından 

yapılan ithalat/ihracat seçimlerinin kendileri ve diğer bölge devletleri için 

jeopolitik sonuçları olacaktır (Oxford Analytica, 2022). Günümüzde hem bölge 

içi hem de bölge dışı askeri ve ekonomik güçlerin büyük deniz ve hava 

gözetleme yeteneklerini barındırmaktadır. Bu bölge, kıtalar ve ülkeler arasında 

arasındaki yoğun ticaretin gerçekleştiği önemli bir rotadır. Bu rota üzerindeki 

güvenliğin sağlanması amacıyla içerisinde Türkiye’nin de yer aldığı birçok 

ülke askeri unsurlarını görevlendirmiştir. Süveyş Kanalı rotasında deniz 

güvenliğini sağlamak amacıyla birçok devlet askeri üsler kurmuştur (Şekil 

122). Süveyş Kanalı rotası üzerindeki yer alan Sevakin adası 29 Aralık 2017’de 

Türkiye ile Sudan arasında yapılan anlaşma sonrasında 99 yıllığına Türkiye'ye 

kiralanmıştır. Sevakin, Osmanlı İmparatorluğu tarafından bölgenin yönetildiği 

dönemde Sudan'ın ana limanı işlevi görmekteydi (Reuters, 2022). 

 

Şekil 122. Süveyş Kanalı rotası üzerindeki yabancı ülkelere ait askeri üsler (Stratfor, 

2022). 
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Deniz haydutluğu, gönderi başına sabit maliyetleri etkileyecek şekilde 

modellenebilir. Örneğin, askeri refakatçilerin maliyetleri veya mürettebat için 

daha yüksek ücretler, bir geminin yolculuğunun maliyetini artırır. Bu ek 

maliyetler konteynerlere bölünürse, ihracatçı açısından ek bir konteynerin 

nakliye maliyetleri artırmaktadır (Murphy, 2007). Artan haydutluk faaliyeti 

gemilerin yeniden rotasını değiştiriyor ve böylece nakliye süresini artırıyorsa 

geçerlidir. Örneğin, Singapur'dan Rotterdam'a giden bir konteyner gemisinin 

gidiş-dönüş yolculuğu, Süveyş Kanalı üzerinden seyahat ediyorsa ortalama 33 

gün ve Ümit Burnu çevresinde seyahat ediyorsa 42 gün sürer (Bendall, 2010). 

Sevkiyat süresindeki böyle bir artış, sevkiyat başına maliyeti de artırır. Fu ve 

arkadaşları; Somalili haydutların, Süveyş Kanalı üzerinden Avrupa ve Uzak 

Doğu arasındaki trafiği yaklaşık %30 oranında azalttığını tespit etmişlerdir. Bu 

trafiğin sadece bir kısmı Ümit Burnu üzerinden yönlendirildiğinden, yıllık 

kaybın yaklaşık 30 milyar ABD doları olduğu tahmin edilmektedir (Fu, Ng, & 

Lau, 2010). Bendal (2010), bir nakliye maliyeti modeli kullanarak gemileri 

Süveyş Kanalı'ndan Ümit Burnu'na yeniden yönlendirmenin maliyetlerini özel 

olarak hesaplamıştır. Model, diğerlerinin yanı sıra yakıt, charter, sigorta ve 

transit ücretlerinde iki rota arasındaki farklılıkları içermektedir. Çalışmanın 

sonucuna göre, gemilere gidiş geliş için ek yıllık maliyetler, çok büyük bir ham 

petrol taşıyıcısı tankerler için yaklaşık 3,2 milyon ABD doları ve 10,040 TEU 

konteyner gemisi için yaklaşık 2,8 milyon ABD doları tutarındadır (Bendall, 

2010). 

Günümüzde birçok devlet bölge üzerinde siyasi, askeri ve ekonomik 

alanlarda çeşitli planlar yapmaktadırlar. Mısır ile Kızıldeniz’in karşı 

kıyısındaki Suudi Arabistan ilişkilerinde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. 

Hem “Suudi Vizyonu 2030” hem de “Mısır Vizyonu 2030”, Kızıldeniz'in 

suları, kıyıları ve adaları da dahil olmak üzere, denizin sunduğu tüm turistik ve 

mineral kaynaklar ile Kızıldeniz bölgesinin optimum ekonomik kullanımına 

büyük önem vermektedir. Arap Yarımadası ile Mısır arasında çok boyutlu bir 

köprü olma potansiyeline sahiptir (Aly, 2019).   

Suudi Vizyonu 2030, köprüyü Süveyş Kanalı üzerinden Doğu Akdeniz'e 

kadar genişleterek Suudi jeo-stratejik konumunu güçlendirmenin bir yolu 

olarak görüyor. Suudi hükümdarının Nisan 2016'da Kahire'ye yaptığı ziyaret 
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sırasında imzalanan anlaşmaların, 1,5 milyar dolarlık bir Sina kalkınma 

projesini ve Süveyş Körfezi'nin doğu kıyısında Ras Sudr'da bir Kral Salman 

Camii inşa etme planını içermesi tesadüf değildi. Kuzeydoğu Suudi 

Arabistan'daki Suudi mega kent projesi “Neom”, Mısır'daki Sina'ya ve 

Ürdün'ün güneyine uzanan sınırlara sahip. Suudi Arabistan'dan Akabe Körfezi 

üzerinden Sina'ya uzanacak olan Kral Selman Köprüsü, bu yaklaşımın bir 

tezahürüdür. Mısır'ın 2030 Vizyonu, Sina'daki Suudi Arabistan'ınkiyle 

birleşiyor. Mısır, Süveyş Şehri'ni ve Nil Vadisi'ni Güney Sina'ya bağlayan 

mevcut Ahmed Hamdi Tüneli'ni, Nil Vadisi'ni Kuzey Sina'ya bağlayan El 

Selam Köprüsü'nü ve Körfez petrolünü Kızıldeniz'den Akdeniz'e taşıyan 

Süveyş—Akdeniz (SUMED) projesini aşan iddialı bir projeyi hayata geçirdi. 

Yeni projede Süveyş Kanalı'nın altında, insanların ve malların Süveyş'in iki 

kıyısı arasındaki arabalar, trenler ve diğer ulaşım biçimleriyle geçişini 

kolaylaştırmak tünel projesi bulunuyor. Süveyş Kanalı Koridoru projesi 

muhtemelen Mısır'ın modern tarihindeki en büyük kalkınma projesidir. 

Kuzeydeki Port Said ve Damietta limanlarında ucu olan bir üçgene dayanırken, 

üssü yeni idari başkentin yeni Galala Kentine ve Süveyş Körfezi'ne yakın bir 

mesafede duracağı Kahire–Ain Sokhna yolu ile sınırlandırılmıştır. Süveyş 

Kanalı ve Nil Nehri'nin Damietta kolu üçgenin doğu ve batı bacaklarını 

şekillendirir (Aly, 2019). 

21. Yüzyılın süper güçlerinden biri olarak kabul edilen Çin Halk 

Cumhuriyeti, kalkınmasının en önemli araçlarından birisi olan deniz ulaşımına 

büyük önem vermektedir. Dünya üzerinde çok farklı lokasyonda birçok proje 

planlayan, uygulayan veya bunlara finansman sağlayan Çin’in Ortadoğu ve 

Süveyş Kanalı ile ilgili planları da bulunmaktadır. Ortadoğu coğrafyası, 

ekonomik ve siyasi açıdan Çin’in önemli coğrafyalardan birisidir. Başta Süveyş 

Kanalı olmak üzere Türk Boğazları (İstanbul ve Çanakkale), Kızıldeniz ile 

Arap Denizi’ni birleştiren Bab ül Mendep Boğazı, Basra Körfezi’ni Hint 

Okyanusu’na açan Hürmüz Boğazı bu coğrafyanın önemli geçitleridir. 

Avrupa'ya ihraç edilen Çin mallarının yüzde 60'ından fazlası Süveyş 

Kanalı'ndan geçmekte ve Çin gemileri Süveyş'in yıllık trafik hacminin yaklaşık 

yüzde 10'unu oluşturmaktadır (Global Times, 2022). Şangay Denizcilik 

Üniversitesi Lojistik Araştırma Merkezi müdürü Lin'e göre, Çin'den Avrupa ve 

Afrika'ya giden Çin gemilerinin yaklaşık yüzde 60'ı ve Çin ile Avrupa 
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arasındaki düzenli gemilerin yüzde 95'inden fazlası, Afrika'nın güney ucunda 

çok daha uzun bir yolculuktan kaçınmak amacıyla yolculukları sırasında 

Süveyş Kanalı’nı kullanmaktadır” (Ying, 2022). 

Süveyş Kanalı Kurumu verilerine göre, 2019'da Mısır su yolundan her 

gün 9,6 milyar dolar değerinde bir milyar tondan fazla yük geçmiştir. Bu 

Panama Kanalı'ndan geçen tonajın kabaca dört katı kadar yüktür. Avrupa, 

özellikle Asya ve Orta Doğu'dan enerji, emtia, tüketim malları ve bileşenlerinin 

tedariki için Süveyş Kanalı’na bağımlıdır. Ancak Süveyş Kanalı, Körfez'den 

gelen petrol açısından eski önemini yitirmiştir. Bunun en önemli nedeni Basra 

Körfezi’ndeki petrol üreticileri için Asya özellikle Çin en önemli müşteri haline 

gelmiştir. 2000'lerin başında Süveyş'ten günde yaklaşık 3,8 milyon varil petrol 

geçerken, bu hacim o zamandan beri 2,1 milyon varile düşmüştür (Meyer, 

2022). Süveyş Kanalı, Çin için askeri öneme de sahiptir. 2012'de Sarı Deniz'de, 

2014'te Doğu Çin Denizi'nde ve 2014'te Japonya Denizi'nde Rus-Çin birlikte 

deniz manevraları yapmıştır. Çin savaş gemileri, Çinli ve yabancı personelin 

Yemen'den tahliyesini gerçekleştirdikten sonra zaman kaybetmeden Mayıs 

2015'te “Deniz İş birliği-2015” Karadeniz’de gerçekleştirilecek deniz 

tatbikatına katılmak amacıyla Süveyş Kanalı'ndan geçmiştir (Min & Wenda, 

2022). Çin'in Ortadoğu’daki deniz rotası üzerinden yaptığı ticareti büyüdükçe, 

güvenliği sağlamak için daha kalıcı bir bölgesel deniz varlığı kurmuştur. 

2017'te Çin, Somali açıklarındaki uluslararası deniz haydutluğuna karşı 

operasyonlarına katılmak için Kızıldeniz kıyılarında yer alan Cibuti'deki ilk 

denizaşırı askeri üssünü 590 milyon dolar harcama yaparak açmıştır. Çin 

Savunma Bakanlığı, Cibuti üssüne ilişkin olarak, "Esas olarak Çin'in Afrika ve 

Batı Asya'daki eskort, barışı koruma, insani kurtarma ve diğer misyonlara 

katılımı için etkili bir garanti sağlıyor. Aynı zamanda Çin'in askeri iş birliğinin, 

ortak tatbikatların ve eğitimin daha iyi uygulanmasına ve denizaşırı Çinlilerin 

tahliyesine de katkıda bulunuyor” şeklinde açıklama yapmıştır. Çin Halk 

Kurtuluş Ordusu, Cibuti'de bir destek üssü kurarak ve gerekli askeri personeli 

göndererek denizaşırı misyonlar ve uluslararası stratejik kanalların güvenliğini 

sağlamak için ilgili taraflarla birlikte çalışmaya öncelik vermektedir (Guoquan 

& Xiaoliang, 2022). Çin, denizaşırı stratejik güçlü noktaları ve denizaşırı 

çıkarlarını koruma yeteneğini artırmayı planlamaktadır. 21. Yüzyılın ortalarına 

kadar “Dünya standartlarında bir askeri” güç olmayı hedeflemektedir. 
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Savunma Bakanlığı'nın Çin ordusuyla ilgili 2020 yılı raporu, “Çin'in 

halihazırda Cibuti'deki mevcut üssünün ötesinde, deniz, hava ve kara 

kuvvetlerini desteklemek için ek denizaşırı askeri lojistik tesisleri düşündüğünü 

ve planladığını” belirtmektedir. Rapor, Çin'in "muhtemelen dikkate aldığı" 

geniş bir ülke yelpazesini listelemektedir. Bu ülkeler Tayland, Singapur, 

Myanmar, Sri Lanka, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Seyşeller, 

Tanzanya, Pakistan, Kenya, Tacikistan ve Angola’dır (Çin Savunma Bakanlığı, 

2022).  

Dünya üzerindeki birçok ülke Süveyş Kanalı'nın Ever Given kazası 

sonrasında kapatılmasının potansiyel olarak ne kadar yıkıcı olabileceğini 

çabucak anladı ve sorunun kapsamı tespit edilir edilmez alternatifler 

aranmasına neden oldu. Zaman açısından kritik teslimat ve fiyata duyarlı mallar 

için, Yeni İpek Yolu güzergahlarından herhangi biriyle demiryolu taşımacılığı, 

hava ve karayolu taşımacılığının önünde en uygun alternatif çözüm haline 

geldi. Çin-Avrupa Ekspres demiryolu taşımacılığının nakliye maliyeti deniz 

yükünden yüzde 50 daha yüksek olmasına rağmen, karşılaştırılabilir hava 

taşımacılığı maliyetlerinden hala çok daha düşüktür ( Sina Finance, 2022).  

Çin lideri Jinping’in 2013 yılında Orta Asya seyahati sırasında “İpek 

Yolu Ekonomi Kuşağı” ve “21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu” projesini tüm dünyaya 

duyurmuştur. Bu proje kara ve denizden Doğu Asya, Orta Asya, Batı Asya, 

Afrika ve Avrupa’yı birbirine bağlanmayı amaçlamaktadır. Bu yol üzerinde yer 

alan ülkeler arasında ticari ortaklıklar kurulması ve bu ülkelerde sürdürülebilir 

kalkınmayı sağlamak amaçlanmıştır.  

Çin Kuşak ve Yol Girişimi (BRI), projeye dahil olan ülke sayısı ve mali 

kaynak miktarı açısından İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen Marshall Planı'ndan 

bu yana muhtemelen dünya çapındaki en önemli yatırım projesidir.  Mısır 2030 

Vizyonu çerçevesinde kanun ve uygulamalar ile ülkedeki altyapı projeleri için 

yabancı yatırımcıları çekmeyi amaçlamıştır. Çinli şirket China Harbour 

Engineering Company Süveyş Kanalı boyunca yeni lojistik ve endüstriyel 

alanların inşasında Mısırlı şirketlerle iş birliği yapmıştır. Başkan Xi Jinping’in 

Ocak 2016'da Mısır'ı ziyareti vesilesiyle iki ülke, toplam değeri 15 milyar dolar 

olan 21 ortaklık anlaşması imzalanmıştır. Çinli şirket “China State 

Construction Engineering Corporation”, 45 milyar dolarlık bir proje olan 
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Kahire'nin 45 km doğusundaki yeni idari başkentin inşasında iş birliği 

yapmıştır. Süveyş Kanalı'nın genişlemesinin ardından Mısır, Kuşak ve Yol 

çerçevesinde Çin yatırımları için endüstriyel ve lojistik platform rolünü 

üstlenmeyi planlamaktadır (Docks the Future, 2022).  

 

Şekil 123. Çin’in kuşak-yol projesi haritası (Merics, 2022). 

Sahip olduğu jeopolitik konumu nedeniyle Türkiye,  Çin’in “Kuşak–

Yol” projesinde stratejik bir öneme sahiptir. Kuşak Yol Projesi ile Türkiye-Çin 

arasında ekonomik ilişkilerin gelişmesinde yeni fırsatlar ortaya çıkacaktır. Türk 

ticaret gemileri Süveyş Kanalı’nı yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Tablo 8’de 

Türkiye’nin Süveyş Kanalı rotasını kullanarak yapmış olduğu ithalat ile ilgili 

veriler bulunmaktadır. Veriler incelendiğinde Türkiye’nin Süveyş Kanalı’nı en 

fazla kullanan ülkelerden biri olduğu görülmektedir. 
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Tablo 8. İthalatı yapılan ürünlere göre Süveyş Kanalı’nı kuzey yönünde kullanan 

ülkeler sıralamasında Türkiye’nin yeri  (Suez Canal Authority Report , 2022). 

İthalatı Yapılan Ürün 
Süveyş Kanalı’nı Kullanan Ülke 

Sırası (2019) 

Petrol ve Petrol Ürünleri 3 

LNG 5 

Kimyasal Ürünler 4 

Fabrikasyon Metaller 2 

Bitkisel Yağ 4 

Kömür ve Kok 1 

Gübre 2 

 

Süveyş Kanalı, sağlamış olduğu ulaşım avantajları sayesinde uluslararası 

ticarette kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle Süveyş rotası üzerinde meydana 

gelecek olan olumsuzluklar hem bölge hem de küresel boyutta sonuçlar 

doğurmaktadır. Süveyş Kanalı’nın faaliyete geçmesinden bugüne kadar farklı 

dönemlerde kanalın kapanmasına neden olan olaylar yaşanmıştır. Bu olaylar 

içerisinde başta savaşlar ve gemi kazaları yer almaktadır. Süveyş Kanalı’nın 

kapanmasına neden olan olaylardan birisi 1956 yılında Mısır ile İngiltere, 

Fransa ve İsrail arasında yaşanan Süveyş Krizi’dir. Bu kriz neticesinde ortaya 

çıkan savaş nedeniyle Süveyş Kanalı 1956 Ekim’inden 1957 Mart’ına kadar 

gemi geçişlerine kapanmıştır. Daha sonra 1967 Altı Gün Savaşı’nda Süveyş 

Kanalı 1967 Haziran ayının başından 1975 yılına kadar sekiz yıl boyunca kapalı 

kalmıştır. 

 Süveyş Kanalı savaşlar dışında farklı zamanlarda yaşanan gemi kazaları 

nedeniyle de kapanmıştır. 2004 yılında Süveyş Kanalı’nın Akdeniz kıyısındaki 

Port Said'e doğru giden Liberya bandıralı 89.000 tonluk “Tropic Brilliance" 

tankeri İsmailiye şehri yakınlarında kanalda çapraz şekilde sıkışmış ve 60 kadar 

geminin geçmesini engellemiştir (Zenati, 2022). 2006 yılında Hong Kong 

bayraklı Okal King Dor, kum fırtınası sırasında kuzeye seyahat ederken, 

İsmailiye şehrinin yaklaşık altı mil güneyinde kanalı dik açıyla kapatmıştır. Sert 

rüzgarların etkisiyle Süveyş Kanalı’nın kapanmasına neden olan gemi 4 

römorkör tarafından kurtarılmıştır (CBS News, 2022). 2006 yılında 52 bin ton 

yük taşıyan İngiliz konteyner gemisi Mariming Miral kanalın doğu kolunda 
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Kibrit yakınlarında motor arızası nedeniyle karaya oturmuştur. Olay nedeniyle 

Kızıldeniz'den Akdeniz'e giden 18 giden gemi kanalda mahsur kalmıştır 

(Offshore Energy, 2022). 18 Ekim 2017 tarihinde Hong Kong merkezli 21.000 

TEU'luk konteyner gemisi OOCL Japan denize indirildikten iki ay sonra 

mekanik arıza neticesinde Süveyş Kanalı’nda rotasından çıkarak kuma 

saplanmıştır. Bir römorkör filosu gemi karaya oturduktan birkaç saat sonra 

gemiyi kumlu setten kurtararak yeniden yüzdürmeyi başarmıştır (Freight 

Waves, 2022). En son 23 Mart 2021 tarihinde Malezya’dan aldığı konteynerleri 

Hollanda’nın Rotterdam limanına götüren devasa Ever Given gemisi şiddetli 

rüzgâr ve kum fırtınası nedeniyle Süveyş’te geçişlerin tek şerit olduğu bir 

bölgede kuma saplanmıştır. Süveyş Kanalı’nda yaşanan buna benzer sorunlar 

küresel ticarette arz güvenliğini tehlikeye düşürmüştür. Artan ticaret hacminin 

yanı sıra zaman ve masraflardan tasarruf etmek isteyen ülke ve şirketler Süveyş 

Kanalı’nın muhtemel tıkanması riskine karşı alternatif rotalar üretmeye ve 

planlamaya başlamışlardır. 

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri Süveyş Kanalı’nı devre dışı bırakacak 

proje hakkında görüşmeye başlamışlardır. Projenin temelini Eilat - Ashkelon 

Boru Hattı oluşturmaktadır. Trans-İsrail boru hattı olarak bilinen bu hat 

Kızıldeniz’deki Akabe Körfezi kıyılarından Akdeniz'e doğru uzanan petrol 

boru hattıdır. Bu hat, 1968 yılında Şah yönetimindeki İran ile İsrail arasında 

eşit ortaklıkla finanse edilmiştir. Projenin amacı İran petrolünü İsrail üzerinden 

Avrupa'ya taşımaktır. Aşkelon'daki limandan Kızıldeniz'deki Eilat limanına 

kadar olan uzunluğu 254 km’dir. 42"lik boru hattının kapasitesi günde 400.000 

varildi. Mısır, Süveyş Kanalı'nı bloke ederek İran petrolünün tankerle 

Avrupa'ya taşınmasını imkânsız hale getirdiğinde, İsrail, İran petrolünün Eilat-

Aşkelon boru hattı üzerinden Akdeniz'e taşınmasına izin verdi (Petroturk, 

2022). 1979 İran İslam Devrimi'nde Şah yönetiminin devrilmesinden sonra iki 

ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler kesilmiştir. Devrim sonrası İran, 

boru hattını kullanmayı bırakmıştır. 1979'da boru hattına el konulmasının 

ardından İran, İsrail'e karşı tazminat talebinde bulundu. 27 Haziran 2016'da 

İsviçre Federal Mahkemesi, davayı 1,1 milyar dolar artı faizle İran lehine karara 

bağladı (Forbes, 2022). Mısır, bu boru hattının Süveyş Kanalı’nı 

etkilemeyeceğini iddia etmektedir. Mısır’a göre “(İsrail’e ait) Boru hattının 

tekrar faaliyete girmesinin, kanaldan geçen toplam ticaret trafiğini değil, 
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sadece kuzeye giden ham petrol ticaret hacmini yüzde 12-16 bandını 

aşmayacak şekilde etkilemesi bekleniyor.”  (Petroturk, 2022). 

BAE ile İsrail arasında, Süveyş Kanalı'nın önemli bir ticaret arteri olarak 

rolünü baltalayabilecek bir petrol taşıma koridoru planlanmaktadır. Anlaşma, 

bölgenin en büyük petrol üreticilerinden birinin Süveyş Kanalı'nın kenarından 

geçmesine ve gelirlerini düşürmesine izin verebilir. İsrail ile BAE arasında 

geçen yıl yapılan gizli bir anlaşma, Emirlik petrolünün gönderilmeden önce 

tankerler aracılığıyla İsrail'in Kızıldeniz’deki limanı Eilat'a teslim edilmesini, 

mevcut Eilat-Ashkelon boru hattı üzerinden Akdeniz'e ve ardından Avrupa'ya 

taşınmasını amaçlamaktadır. Proje, Süveyş Kanalı'na göre daha hızlı ve daha 

az maliyetli bir alternatif sunacak şekilde konumlandırılmıştır (Enterprise, 

2022).  

İsrail kurulduğu 1948 yılından bu yana, Mısır için turizmden sonra ikinci 

en büyük döviz kaynağı ve dünyadaki en önemli petrol koridorlarından biri olan 

Süveyş Kanalı'na alternatif düşünmeyi bırakmadı. "Foreign Policy" dergisine 

göre, İsrail ve BAE anlaşmasının ardından Eilat-Aşkelon Boru Hattı'nın 

işletilmesiyle Süveyş Kanalı'ndaki ticaret hareketinin yüzde 17'den fazla 

azalması beklenmektedir. İsrail, Suudi Arabistan ve Ürdün üzerinden İsrail 

limanlarına petrol ve doğal gaz taşımak için bir boru hattı ağı inşa etmek gibi 

İsrail- Birleşik Arap Emirlikleri anlaşmasının sağlayacağı başka enerji 

projelerinden bahsetmektedir (Anadolu Ajansı, 2022). BAE'nin boru hattını 

kullanma mantığı ticari olduğu kadar diplomatik görünüyor. Diğer Körfez 

petrol ihracatı gibi, Emirlik üretiminin çoğu Asya'ya satılıyor. İsrail'in petrol 

alımları BAE’den değil, Rusya'dan ve diğer üreticilerden (Akdeniz üzerinden 

nakliye için boru hattıyla Türk limanlarına gönderen Azerbaycan dahil) 

kaynaklanmaktadır. Raporlar, BAE'nin Avrupa'ya ara sıra petrol ürünleri satışı 

için Eilat rotasını kullanacağını, ancak bu tür işlemlerin başka yollarla örneğin 

Süveyş Kanalı'ndan tankerler göndermek veya Mısır'ın Süveyş'ten Akdeniz'e 

uzanan çok daha yüksek kapasiteli Sumed boru hattını kullanmaktan (Şekil 

124) daha hızlı olabileceğini göstermektedir (Henderson, 2022). 
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Şekil 124. Sumed petrol boru hattı, (Sumed, 2022). 

Mısır, İsrail’e büyük bir kazanç sağlayacağı düşünülen proje uzun süre 

engel olmuştur. Mısır’ın, Kızıldeniz’deki Tiran ve Sanafir adalarını Suudi 

Arabistan’a devretmesiyle bu engel ortadan kalkmıştır. Geçmişte Mısır 

kontrolünde olan adalar, devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından 8 Nisan 

2016 tarihinden itibaren Suudi Arabistan egemenliğine girmiştir (CIA, 2022).  

İsrail ve Rusya, Asya’daki pazarlara ulaştırılması için 2003’te tankerlerle 

Karadeniz’deki Novorossisk’ten İsrail’in Aşkelon limanına ve oradan İsrail 

toprakları üzerinden Kızıldeniz kıyısındaki Eilat'a boru hatları aracılığıyla 

petrolü taşımak için anlaşma imzalamıştır. Aslında bu işleyiş projenin yapılış 

amacı olan Avrupa’ya petrol taşınması amacına ters bir durumdur. Bu rota, 

Afrika çevresindeki rotadan daha kısadır ve Süveyş Kanalı rotasına göre daha 

ucuzdur. Eilat terminali, turistik plajlar ve mercan kayalığı rezervleri arasında 

yer almaktadır. Rotanın çöl kısmı, 2014 yılındaki bir boru hattı kesintisi 

sırasında hasar gören bir doğa koruma alanını içeriyor. Aşkelon'daki Akdeniz 

terminali, Gazze sınırından sadece bir mil kadar uzakta, bu da onu Filistinli 

militanların roket atışlarına karşı özellikle savunmasız hale getiriyor 

(Henderson, 2022). 
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Şekil 125. Akabe Körfezi ile Kızıldeniz arasındaki Tiran Boğazı (Texas University, 

2022). 

17 Haziran 2017'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdul Fettah el-Sisi, iki ülke 

arasındaki deniz sınırı anlaşmasını onaylamıştır. 17 Ağustos 2017'de 

haritalarda ve resmî belgelerde kabul edildi. Adaların Suudi Arabistan'a 

devredilmesi Mısır Temsilciler Meclisi tarafından 14 Haziran 2017'de 

onaylandı (Al Arabiya, 2022). Birleşmiş Milletler adalar ve deniz topraklarına 

ilişkin yetki ve egemenlik hükümlerinin 102. maddesine uygun olarak tebliğ 



235 | GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SÜVEYŞ KANALI’NIN JEOPOLİTİĞİ 

 

 
 

edilmiştir (UN, 2022). Adaların Suudi Arabistan’a devredilmesi ile 

Kızıldeniz’den gelen gemiler artık Mısır karasularına girmeden Akabe 

Körfezi’ndeki limana ulaşabilecektir.  

İran ve Türkiye’de Süveyş Kanalı’na alternatif güzergâh için 

seçeneklerini gündeme getirmişlerdir. İran jeopolitik ve jeoekonomik 

konumunu kullanarak dünya ticaretindeki önemini arttırmayı amaçlamaktadır. 

Bu nedenle Hint Okyanusu ile Basra Körfezi’ni Hazar Denizi’ne bağlayacak, 

İran topraklarından geçerek Rusya’nın Baltık kıyılarındaki St. Petersburg 

şehrine ulaşan Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru için önemli çabalar 

göstermektedir.  

 

Şekil 126. Uluslararası kuzey-güney ulaştırma koridoru haritası (Akhiyadov, 2022) 

İran’ın Rusya büyükelçisi Celâli’ye göre, İran üzerinden geçmesi 

planlanan ve yolculuk süresini 20 gün, masrafları da %30 kadar azaltabilen 

Kuzey-Güney koridoru transit taşımacılıkta Süveyş Kanalı’nın alternatifi 

olması açısından önemlidir. Süveyş Kanalı’nda yaşanan son olay (Ever Given) 

dikkate alındığında yılda yaklaşık bir milyar ton yükün taşındığı bir rotaya göre 

Kuzey-Güney koridoru daha az riskli güvenli bir seçenektir. Kuzey-Güney 
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koridoru kapasite bakımından ayrıca su, demiryolu ve kara yolu gibi kombine 

yollar kullanarak, Avrasya coğrafyasındaki dış ticareti arttırmış ve taşımacılığı 

hızlandırmıştır. Bu nedenle dünyadaki ihtiyaçların karşılanması noktasında 

önemli bir güce sahip olmuştur.  Bu bileşen ve kapasiteler dikkate alındığında, 

Kuzey-Güney koridorunun transit geçişler ve taşımacılık alanında Süveyş 

Kanalı’nın önemli bir alternatifi olacağı söylenebilir (Pars Today, 2022). 

Türkiye, doğu-batı ekseninde yapılan ticarette en uygun seçeneğin 

Türkiye’den başlayarak Kafkaslar bölgesine ve buradan da Hazar Denizi 

üzerinden Orta Asya ve Çin’e kadar uzanan Hazar geçişli Orta Koridor 

olduğunu belirtmektedir. Türkiye Ulaştırma Bakanlığı’na göre Orta Koridor, 

mevcut taşıma süresini Süveyş Kanalı ile kıyasladığında 15 gün kısaltmaktadır. 

Her ne kadar mevcut seçenekler gündeme getirilse de alternatif projelerin 

tamamlanmamış olması Süveyş Kanalı’nın bir süre daha önemini koruyacağını 

ve bugün olduğu gibi orta vadede dünya ticaretini ve ekonomisini doğrudan 

etkileyeceğini göstermektedir. Ancak yine de alternatiflerin varlığının 

hatırlatılması, Süveyş Kanalı’ndaki riskler göz önünde bulundurulduğunda 

uzun vadede bu sorunların çözümüne dair seçenekleri arttırması açısından 

büyük önem taşımaktadır (Telci & Yorulmaz, 2021). 

Süveyş Kanalı’nda Mart 2021’de meydana gelen Ever Given kazası, 

Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması açısından stratejik önem taşıyan 

Orta Koridor'un önemini daha da arttırmıştır. Türkiye’den başlayarak Kafkaslar 

bölgesine, buradan da Hazar Denizi’ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan’ı 

takiben Orta Asya ve Çin’e ulaşan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor (Orta 

Koridor), tarihi İpek Yolu’nun canlandırılması projesinin en önemli 

bileşenlerinden birini oluşturmaktadır. Bu ulaşım seçeneğinin kullanılmaya 

başlanması ile Süveyş Kanalı’nın dünya ticaretindeki konumu üzerinde çeşitli 

sonuçlar doğuracaktır. Bahsi geçen alternatifler Süveyş Kanalı'ndaki ticareti 

tamamıyla etkilemeyecektir. Bu rotadan yapılan taşımacılığa alternatif 

üretecektir. Süveyş Kanalı üzerinden yapılan tüm taşımacılığın orta koridor 

veya kuzey koridoruna yönelmesi Süveyş Kanalı’nın kapanması dışında 

mümkün değildir. Çünkü günümüzde deniz taşımacılığı dünyadaki en 

ekonomik taşımacılıktır. 
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Şekil 127. Orta Koridor Projesi (Anadolu Ajansı, 2022). 

Orta Koridor rotası etkin kullanıldığı takdirde, halen yıllık 600 milyar 

ABD doları tutarında olan Avrupa-Çin ticaret trafiğinden Orta Asya ülkeleri 

ekonomik fırsatlar elde edilebilecektir. Özellikle Türkmenistan, Kazakistan ve 

Azerbaycan limanlarında lojistik merkezler ve serbest ticaret sahaları 

kurulması, Trans Hazar iş birliğinin gelişmesine ve derinleşmesine katkı 

sağlayacaktır. Ülkemiz, tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasına 

yönelik olarak çeşitli projeler geliştirmiştir. Bu çerçevede, ülkemizi Orta Asya 

üzerinden Çin’e bağlayan “Orta Koridor” bağlamında gümrükler arası 

işbirliğine yönelik “Kervansaray Projesi”nin yanı sıra, Asya ve Avrupa’yı 

birbirine bağlayan “Marmaray”, 26 Ağustos 2016 tarihinde açılışı yapılan 

“Yavuz Sultan Selim Köprüsü”, 20 Aralık 2016 tarihinde hizmete giren 

“Avrasya Tüp Geçit”i ve 29 Ekim 2018 tarihinde açılışı yapılan İstanbul 

Havalimanı ve Çanakkale Boğazı Köprüsü, tamamlanmış projeler arasında 

olup, “3 Katlı Tüp Geçit Projesi”, “Filyos (Zonguldak), Çandarlı (İzmir) ve 

Mersin Limanları inşası” ve yine Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayacak olan 
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“Edirne–Kars Hızlı Tren ve Bağlantıları Demiryolu Projesi”ne yönelik 

çalışmalar ise halen sürdürülmektedir (T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2022). 

Dünya deniz ticaretinin geleneksel rotaları bulunmaktadır. Bu rotalar 

coğrafi şartların imkân verdiği ölçüde üretim ve tüketim merkezlerine yakın 

konumlarda bulunan limanlar arasında yer almaktadır. Günümüzde uluslararası 

ticarette ara mallar önemli bir yer tutmaktadır. Bu malların denizler üzerinden 

taşınması nedeniyle bu mallara ihtiyaç duyulan üretim alanları arasında 

gemilerin yoğun şekilde kullandığı deniz ticaret rotaları bulunmaktadır. Trans 

Atlantik, Trans Pasifik ve Uzakdoğu–Avrupa rotaları deniz ticaretinin ana 

rotaları olarak kabul edilmektedir. Ancak küresel iklim değişikliği neticesinde 

Kuzey Buz Denizi’nde meydana gelen buzul erimeleri bu coğrafyada alternatif 

bir ticaret rotasının oluşmasına imkân vermeye başlamıştır. Arktik rota olarakta 

isimlendirilen bu rota deniz taşımacılığı için önemli bir seçenek olduğu 

değerlendirilmektedir. Kuzey Kutup bölgesi “Arktik” olarak Güney Kutup 

bölgesi ise “Antarktika” olarak isimlendirilmektedir. Her iki kutup bölgesinde 

benzerlikler bulunduğu gibi aralarında önemli farklılıklar söz konusudur. 

Arktik kutup bölgesinin deniz bölgesi kıtalarla çevrilidir. Buna karşın Güney 

Kutbu (Antarktika) okyanuslar ile çevrilmiş bir kıtadır.  

Küresel ısınmanın etkisi ile gündeme gelen, Uluslararası Denizcilik 

Örgütü’nün (IMO) 2017’de belirli emniyet düzenlemeleri getirerek duyurduğu 

ve 2018’ de yürürlüğe soktuğu Arktik Denizcilik Rotaları ise kendi içerisinde 

4 rotadan oluşmaktadır. Bunlar, Kuzey Deniz Rotası (Northern Sea Route – 

NSR), Kuzeybatı Geçidi (Northwest Passage – NWP), Transpolar Deniz Rotası 

(Transpolar Sea Route – TSR) ve Arktik Köprü (Arctic Bridge – ABR)’dür. 

Kuzey Deniz Rotası (NSR), Rusya’nın Arktik kıyısı boyunca uzanarak Kuzey 

Avrupa’ya kadar devam etmektedir. Buzdan ilk arınan ve en yoğun erimenin 

yaşandığı bölgeleri kapsayan NSR en yüksek potansiyele sahip rotadır. Bu 

rotada ilk resmi ticari sefer 2009 yılında buzkıranlar eşliğinde gerçekleşmiştir. 

Arktik Köprü (ABR), Rusya’nın Murmansk Limanı ve/ alternatif olarak 

Norveç’in Narvik Limanı üzerinden Kuzey Avrupa ile Kuzey Amerika’yı 

bağlamaktadır. Kuzeybatı Geçidi (NWP), Kanada’nın Arktik kıyısı üzerinden 

Doğu Asya ile Batı Avrupa’yı bağlamaktadır. İlk olarak 2007 yılında rotanın, 

yaz ayları için seyre uygun olduğu kaydedilse de oturmuş bir görünüm henüz 

oluşmamıştır. Ancak, rotanın aktif kullanımına 2020 yılında başlanması 



239 | GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SÜVEYŞ KANALI’NIN JEOPOLİTİĞİ 

 

 
 

beklenmektedir. Transpolar Deniz Rotası (TSR) ise şu an için hipotetik olarak 

var olan ve Arktik Okyanusu’nun merkezinden geçerek Bering Boğazı ile 

Atlantik Okyanusu’nun Murmansk kıyısını birbirine bağlamaktadır (Akbayırlı 

& Başer, 2019). 

Arktik Okyanusu üzerinden ilk defa 2014 yılında, Kanada Quebec’ten 

Çin’e buzkıran olmaksızın sefer gerçekleştirilmiş ve normal şartlarda Panama 

Kanalı’ndan geçilerek 41 gün sürecek olan bu sefer, 26 günde tamamlanmıştır. 

Yakıt ve zaman tasarrufu sağlayan bu yeni rota, armatörleri bir hayli 

cezbetmektedir. Bu nedenle rota üzerinde Maersk ve COSCO gibi büyük 

firmalar deneme seferleri düzenlemişlerdir. 2018 yılında Maersk’e ait 

konteyner gemisi Venta Maersk, Rusya’nın doğusunda Pasifik Okyanusu 

kıyısındaki Sibirya’ya bağlı Vladivostok’tan kalkarak,  deniz ticaretinin yüzde 

doksanının gerçekleştiği Süveyş Kanalı rotasını kullanmadan, Kuzey Buz 

Denizi’nde yol alarak Rusya’nın Baltık Denizi kıyısındaki St. Petersburg 

limanına ulaşmıştır. Arktik Rota’yı kullanan ilk konteyner gemisi olan Venta 

Maersk,  Süveyş Kanalı rotasına oranla 8 bin kilometre daha az yol yaparak 53 

gün sürecek olan seferi 37 günde tamamlamıştır. Görüldüğü üzere, Arktik Rota 

seyahat sürelerini üçte bir oranında azaltmaktadır. Söz konusu rotanın 

kullanılmasıyla yakıt tüketimi de azalmakta, bu da emisyon salımı hususunda 

avantaj yaratmaktadır. Kuzey Deniz Yolunun kullanılması durumunda 4000 

TEU’luk bir konteyner gemisi için karbon salımının %14 ile %35 arasında 

azalacağı tespit edilmiştir (Sevgili & Türkistanlı, 2019). 

Avrupa ile Asya arasında denizyolu taşımacılığı için kullanılan iki 

alternatif rota bulunmaktadır. Bunlardan biri, Batı Afrika kıyısından Ümit 

Burnu’nu dolaşarak Asya’ya ulaşmakta iken, diğeri Süveyş Kanalı’nı 

kullanarak Kızıldeniz’den geçip Asya’ya gitmektedir. Üçüncü bir alternatif 

olarak sektörün gündeminde olan Kuzey Deniz Rotasında halen birtakım 

belirsizliklerin olduğu, sayısal verilerin yetersiz olduğu hususunda ortak görüş 

olmakla beraber, rotanın kullanımının Uzakdoğu-Avrupa rotası içerisinde yer 

alan Akdeniz üzerindeki olası etkileri konusunda farklı görüşler bulunmaktadır 

(Üstünel, 2022). 

Bir görüşe göre Arktik Rota, özellikle Avrupa’nın kuzeyindeki limanlar 

ile Güney Kore, Japonya limanları ve Çin’in kuzeyindeki limanlar arasında 
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maliyet ve zaman tasarrufu sağlamakta, Akdeniz limanları söz konusu 

olduğunda ise, seyir mesafesi avantajı Güney Deniz Yolu’na geçmektedir. Batı 

ve Güney Avrupa ile Asya arasındaki ticaretin mevcut rotadan yapılmasının 

daha avantajlı olması nedeniyle Türkiye’nin denizyolu ile yapılan doğrudan 

ithalat ve ihracatı için de söz konusu rotanın kullanılması bir alternatif olarak 

gözükmemektedir. Transit yüklemeler incelendiğinde ise, özellikle Türkiye 

üzerinden Japonya ve Güney Kore’ye yapılan ithalat ve ihracat transit yük 

hacminin oldukça düşük olması nedeniyle de transit yüklerde olası yük 

kayıplarının ticaret hacmi üzerine olumsuz etkisinin yüksek olmayacağı 

öngörülmektedir (Sevgili & Türkistanlı, 2019). Bir diğer görüşe göre ise, liman 

alt altyapılarının inşası, tedarik zinciri boyutu ve limanların bu zincirlere 

entegrasyonu da düşünüldüğünde arktik bölge limanlarının dünyadaki 

emsalleri ile rekabet edebilmesinin yüzyılın ortalarını bulacağı belirtilmekle 

birlikte NSR’nin daha aktif kullanımı, Dünya deniz ticaretinin ana geçiş 

noktaları arasında yer alan bölgelerdeki sıkışıklığı azaltarak planlama 

sorunlarını azaltacak ve bu durum tedarik zincirlerinin etkinliğini arttıracaktır. 

Tedarik zinciri entegrasyonu, liman sıkışıklığı ve yükün toplam transit 

süresinin liman rekabetinin sıkı sıkıya bağlı olduğu konuların başında yer aldığı 

göz önüne alındığında, söz konusu rotanın aktif kullanıma geçmesi ile beraber 

Akdeniz limanlarının göreceli cazibesi bir hayli etkilenecektir. Bu durum 

Akdeniz ülkelerinin endüstrilerini de olumsuz etkileyeceğinden ülkemizin 

Rusya ve Çin’in bölgeye yönelik projelerinin ortağı olması gerektiği 

belirtilmektedir (Akbayırlı & Başer, 2019). 

Artan yük miktarı ve yükselen navlun fiyatları, özellikle Süveyş 

Kanalı’nda yaşanan Ever Given kazası sonrasında ülke ve gemi şirketleri 

çözümü alternatif rotalarda aramaya başladılar. Kuzey Kutup rotasını 2010 

yılında sadece 4 gemi, 2011'de 34 gemi ve 2012 yılında ise 46 gemi 

kullanmıştır. Her geçen zamanda buzulların erimesinin artmasıyla birlikte gemi 

geçişlerinde artış söz konusu olmuştur. 2018 yılında ilk kez bir konteyner 

gemisi bu rota üzerinden yük taşımıştır. 2021'de Kuzey Denizi rotasından geçen 

92 geminin 79'u Rus değildir. Bu rakam uluslararası paydaşların Kuzey Denizi 

rotasını uygun bir ulaşım koridoru olarak gördüğünü göstermektedir. Rota 

üzerinde liman kapasiteleri genişletilmektedir (İbrahimoğlu, 2022). 
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Şekil 128. Kuzey Kutup ve Süveyş Kanalı rotası (Abay, 2022). 

Rusya lideri Putin’e göre “Çok sayıda ülkenin, Kuzey Deniz Yolu 

rotasını kullanmak istemektedir. Kargoların Kuzey Denizi Rotası boyunca 

taşınması, nihai tüketici için fiyatları önemli ölçüde düşürebilmektedir. 

Topraklarımızın yüzde 18’i Arktik bölgesinde bulunuyor. Bu bölgelerin 

geliştirilmesi ve gerekli altyapıların kurulması son derece büyük bir öneme 

sahiptir”. Putin 2018’de, Kuzey Deniz Yolu üzerinden taşınan yıllık ortalama 

30 milyon tonluk kargo hacminin 2024’e kadar 80 milyon tona çıkarılması 

talimatını vermiştir. Kuzey Deniz Yolu üzerinden 2019’da 37 gemi geçerken 

bu sayı 2020’de 62’ye ulaşmıştır (Abay, 2022). Arktik'teki yeni deniz yollarının 

açılması, Kanada-Rusya, Asya-Kuzey ve Amerika-Avrupa arasındaki 
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mesafeleri de önemli ölçüde kısaltacak. 2050 yılına kadar Asya ve Avrupa 

arasındaki toplam konteyner ticaretinin yüzde 10'unun bu rota üzerinden 

yapılacağı tahmin ediliyor (İbrahimoğlu, 2022). Alternatif rotaların 

planlanması, projelere dönüştürülmesi ve kullanılmaya başlanması Süveyş 

Kanalı üzerinde çeşitli sonuçlara yol açması muhtemeldir. 

Günümüzde karar verici ve uzmanların uluslararası deniz 

tıkanıklıklarının küresel ticaret, deniz güvenliği, jeopolitik ve küreselleşme 

üzerindeki rolünü dikkate almaları önemli bir zorunluluktur. Başta Süveyş 

Kanalı olmak üzere dünya üzerinde birçok boğulma noktası bulunmaktadır. Bu 

noktalar haritadaki jeopolitik ve stratejik kilit noktalardır. Süveyş Kanalı’nda 

yaşanan Ever Given kazası küresel ticareti durma noktasına getirmiştir. 

Günümüzde coğrafya küresel üretimi, finansmanı ve hatta askeri gücü Çin'in 

etrafındaki alana yönlendirmektedir. Dünyanın geri kalanı için coğrafya 

değişiyor. Büyük ticaret yolları ve Marco Polo'nun maceraları ile bilinen İpek 

Yolu tarihinden bu yana hiçbir zaman bu kadar dramatik bir değişim 

yaşanmamıştır. Batı Dünyası, özellikle Avrupalı güçler, neredeyse tamamı 

politik-ekonomik ve askeri erişimlerinin dışında olan yeni coğrafi güç 

yapılarıyla karşı karşıyadır. Aynı zamanda, tarihte coğrafi olarak önemli bir 

diğer bölge olan Ortadoğu, yani Avrupa ile Doğu arasındaki bölge (Hindistan, 

Çin, Japonya ve Endonezya) da dramatik bir şekilde değişiyor. Deniz ticareti 

Avrupa ve Asya için olduğu kadar Orta Doğu için de hayati önem taşıdığından, 

tüm rotayı daha esnek hale getirmek için yeni seçenekler bulmak için yeniden 

bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Aynı zamanda, mevcut küresel 

ekonomik üretim ve taşımacılığın gelecekteki bu risklere daha iyi karşı koyacak 

şekilde nasıl değiştirileceğine karar vermek için uygun ve ihtiyatlı bir 

değerlendirmeye ihtiyaç vardır (Widdershoven, 2022).  

2020 yılında 17,0 trilyon dolara gerileyen dünya mal ticareti 2021 yılında 

20 trilyon doları aşmaktadır. Dünya mal ticaretinde değer olarak geçen yıla göre 

yaklaşık yüzde 18 büyüme gerçekleşmektedir. Miktar olarak ise büyüme dünya 

ticaret örgütü tarafından yüzde 10,8 olarak hesaplanmaktadır. 2021 yılında 

miktar bazında da önemli bir genişleme yaşanmışken, ticarete konu olan tüm 

mal fiyatlarında yaşanan artışlar da ticaretin değer olarak daha hızlı büyümesine 

neden olmuştur. Türkiye de genişleyen dünya mal ticaretinden payını artırarak 

yararlanmaktadır. İhracat ilk kez 200 milyar doları aşmış durumdadır (Gürlesel, 
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2022). Dünya üzerinde her geçen gün ticaret hacmi artmaktadır. Bu daha fazla 

geminin denizler üzerinde hareket etmesine neden olacaktır. Bu durum yeni 

gemilerin üretilmesine ve limanların inşa edilmesine neden olacaktır. Bu artış 

Süveyş Kanalı üzerindeki yoğunluğun daha da artmasına ve yeni risklerin 

ortaya çıkmasına ortam hazırlayacaktır. Uzun vadede dünya üzerindeki 

ekonomik gelişmeler dikkate alındığında Süveyş Kanalı’nın sahip olduğu geçiş 

kapasitesinin buna cevap vermekte zorlanacağı ihtimalini artırmaktadır. Hayata 

geçirilmesi muhtemel projelere karşı Mısır’daki genel inanış Süveyş Kanalı’nın 

jeopolitik, jeostratejik ve jeoekonomik önemin devam edeceği yönündedir.  
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