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ÖZET 

UMDETÜ’L-HAKAYIK I. CİLT TRANSKRİPSİYONU 

Birsen KARAMAN 

Yüksek Lisans Tezi, Tarih Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞARAN 

2015, 151 sayfa 

1838 yılında İstanbul’da doğan Süleyman Hüsnü Paşa, Harbiye 

Mektebi’nden mezun olmasının ardından Karadağ Harekâtına katılmıştır.  

İlk görevi bu askeri harekât olan Süleyman Hüsnü Paşa, burada Derviş 

Mehmet Paşa kuvvetlerine katılmıştır. İskorbüt ve bağırsak hastalıkları ile uğraşan, 

morali bozuk ve sürekli şikâyet eden askerlerden oluşan taburlarla karşılaşan 

Süleyman Hüsnü Paşa, kendini iki görev mükellef görür. Bunlaradan birincisi, 

askerin sıhhat ve afiyetine çalışmak; İkincisi ise askerin ahlak yapısı ve moralini 

düzeltmekti.  

Umdetü’l-Hakayık adlı eserinde Karadağ harekâtının askeri cephesini 

zafer ve çekişmeleri ile birinci elden kaynak olarak karşımıza çıkarmaktadır.  

ANAHTAR KELİMELER: Süleyman Hüsnü Paşa, Karadağ, Umdetü’l-

Hakayık, Derviş Mehmet Paşa, İskorbüt 
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ABSTRACT 

TRANSCRİPTİON OF UMDETU’L-HAKAYIK VOLUME I  

Birsen KARAMAN 

Master Thesis, Department of History 

Supervisor: Asst. Assoc. Dr. Mehmet BAŞARAN 

Süleyman Hüsnü Pasha, born in 1838 in İstanbul, participated to the 

Karadağ (Montenegro) Campaign following his graduation from Harbiye Mektebi 

(School of Warfare). In his first mission, Süleyman Hüsnü Pasha joined here to the 

forces of Derviş Mehmet Pasha. 

Encountering with soldiers who were suffering from scurvy and indestinal 

diseases, demoralized and in a constant state of complaint, Süleyman Hüsnü Pasha 

considered himself charged with two missions. First, try to improve health and 

mood of soldiers; and second, restore their manner and moral. 

In his work, Umdetu’l-Hakayık, he presented the military aspect of 

Karadağ Campaign with its victories and struggles as a primary source. 

KEYWORDS: Süleyman Hüsnü Pasha, Karadağ (Montenegro), 

Umdetu’l-Hakayık, Derviş Mehmet Pasha, scurvy. 
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ÖNSÖZ 

Osmanlı Devleti, Balkanlara yerleşmeye başladığı andan itibaren, 

uyguladığı politikalar ile birlikte Türk nüfusu hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. 19. 

Yüzyıla kadar Balkanlarda egemenliği elinde tutmayı başaran Osmanlı Devleti, 

Rusya, Avusturya gibi Balkanlarda çıkarı olan ülkelerin politikaları sonucunda 

toprak kaybı yaşamaya başlamıştır.  

1878 yılında imzalanan Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devleti, 

Balkanlardaki topraklarını büyük ölçüde kaybetmiştir. Bu çalışmamızda 

Osmanlı’nın Balkanlardaki siyasal ve askeri alanda yürüttüğü mücadeleyi, en 

önemli kaynaklarından biri olan ve birinci elden kaynaklarımızdan Süleyman 

Hüsnü Paşa’nın bizzat kaleme aldığı “UMDETÜ’L-HAKAYIK” adlı eserinden 

yola çıkarak ortaya koymaktır.  

Çalışmalarım boyunca değerli yardımlarını gördüğüm danışman hocam Yrd. 

Doç. Dr. Mehmet BAŞARAN’a, Yrd. Doç. Aysun SARIBEY HAYKIRAN’a 

teşekkür ederim. 

Birsen KARAMAN 
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GİRİŞ 

Çalışmanın Konusu: Osmanlını son dönemlerine ilişkin önemli yer tutan 

Osmanlı –  Rus savaşını ve safhalarını birinci elden kaynaktan öğrenerek, 

günümüze aktarmak. 

Çalışmanın Amacı: Çalışmanın amacı Osmanlı ve Rus Savaş dönemine 

ilişkin durumu ortaya koymak. 

Çalışmanın Önemi: Osmanlı Devleti’nin 19. Yüzyılda yaşanan özellikle 

savaş potansiyelini ortaya koyarak, yengi veya yenilgilerinin hangi neden ve 

sonuçlardan geçerek yaşandığının belirlenmesini sağlamak.  

Çalışmanın Varsayımları: Çalışmamızın temel varsayımı yüzyıllara 

damga vurmuş Osmanlı Devletinin yaşanan gelişmelerden son derece 

etkilendiğidir. Savaş koşulları ve askerin özellikleri hangi özgün şartlar ve 

sonuçları oluşturmuştur? Asker - Komutan ve Yöneticler ilişkilerinde ortaya çıkan 

temel sorunlar nelerdir?. Bu ve buna benzer birçok soruya yanıt verilmesi 

beklenmektedir. 

Materyal ve Yöntem: Çalışmamızda ağırlıklı olarak Süleyman Paşa’nın 

“Umdetü’l-Hakayık” adlı eserinin Birinci Cildi Sicili kullanılmıştır.  
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1. YAZAR VE ESER HAKKINDA BİLGİ SÜLEYMAN HÜSNÜ 

PAŞA (1838 İSTANBUL-8 AĞUSTOS 1892 BAĞDAT) 

1.1. Hayatı 

Süleyman Hüsnü Paşa, 1838 yılında İstanbul’da Süleymaniye civarındaki 

Molla Gürani mahallesinde doğmuştur. Babası yeniçeri ağası Mehmet Halet 

Efendi’dir. 

Öğrenim hayatına mahalle mektebinde başlayan Süleyman Paşa, o dönem 

Beyazıt Camii’nde ders veren Mudurnulu İsmail Efendi’den Arapça ve Farsça’yı 

öğrendi. Daha sonra Maçka Askeri İdadisi’ne girdi. Burayı bitirdikten sonra 

Mekteb-i Harbiye’ye (bugünkü Harp Okulu) devam etti. 1863 yılında Mekteb-i 

Harbiye’den mezun olarak orduya katıldı. 

Süleyman Hüsnü Paşa’nın ilk görevi, Karadağ Harekâtına, Derviş Mehmet 

Paşa kuvvetlerine katılması oldu. Buradan İstanbul’a döndüğü zaman, Harp 

Okulu’na önce matematik sonra kitabet (kompozisyon) hocası olarak tayin edildi. 

Askeri eğitimin geliştirilmesinde büyük hizmetleri olan Galip Paşa’nın ölümü 

üzerine ondan boşalan Mekatib-i Askeriye Nazırlığı’na tayin edildi. Bütün askeri 

okullardan sorumlu olan bu makam, yalnız Harp Okulu’nu değil daha alt 

kademedeki askeri okulları da bünyesine alıyordu.     

Süleyman Paşa, bu görevi sırasında öncelikle askeri okulların ders 

programını ve müfredatlarını yeniden düzenlemiş ve bu programlara uygun tarih 

ve dil kitaplarını kaleme almıştır. Kaleme aldığı bu kitapları ile de Türklük 

şuurunun uyanmasında etkili olmuştur. 

Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nda meydana gelen Sultan 

Abdülaziz’in tahttan indirilmesi ve yerine V. Murat’ın çıkarılması sırasındaki 

olaylara askeri öğrenciler de karışmıştı. Bu olayı unutmayan Sultan II. 

Abdülhamit, hükümdar olduktan sonra Süleyman Paşa’dan sürekli kuşku duymaya 

başlamıştı. Bu sebeple II. Abdülhamit, ona güven duymadığı için, onu 

İstanbul’dan uzaklaştırmak amacıyla, Ahmet Muhtar Paşa’dan boşalan Bosna-

Hersek kumandanlığına tayin etti. Süleyman Paşa bu görevdeyken 1877-1878 

Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) patlak verdi. Rumeli’deki kumandanlar başarı 

gösteremeyip Rus orduları Bulgaristan içlerine ilerleyerek Şıpka Geçidine 

dayanması üzerine Süleyman Paşa, birliklerini deniz yoluyla Dedeağaç’a nakletti 
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ve oradan Şıpka Geçidi’ne yürüdü. Burada şiddetli çarpışmalar yaşandı. Artık 

mareşal rütbesini almış olan Süleyman Paşa, harekatı başarıyla yürüttü. Ancak 

onun gösterdiği kahramanlığa rağmen Türk ordusu yenik düştü. Bu savaştan sonra 

Süleyman Paşa ‘Şıpka Kahramanı’ olarak anıldı. Fakat cephe gerisindeki 

entrikalar, Sultan Abdülhamit’i etkiledi ve yenilginin sorumlusu olarak o 

gösterildi. Süleyman Paşa tutuklanarak İstanbul’a getirildi ve Taşkışla’ya 

hapsedildi. Yargılanması bir yıl kadar sürdü. Sonunda idama mahkûm edildi. 

Sultan II. Abdülhamit, idam cezasını sürgüne çevirdi. Bağdat’a sürülen Süleyman 

Paşa hayatının son dört yılını burada geçirdi. 8 Ağustos 1892’de Bağdat’ta ölen 

Süleyman Paşa, Ebu Yusuf Camii’nin bahçesine gömüldü.  

Süleyman Hüsnü Paşa, edebiyat öğretmeni, kaymakamlık, din bilgini ve 

yazarlık görevlerini yaptı. Eğitim ve öğretim alanında büyük hizmetler görmüştür. 

Ona asıl ün kazandıran, Türk milli şuurunun ve Türkçülüğün uyanmasını sağlayan 

çabalarıdır. Süleyman Paşa, askeri okulların programlarını milli ruha uygun hale 

getirdiği zaman, bu okullarda okutulacak ders kitabı bulmakta zorluk çekmişti. 

Bunun üzerine Süleyman Paşa, ders kitaplarını kendisi yazmak zorunda kaldı. Din 

bilgisi, Türkçe ve Tarih kitaplarını kaleme aldı. Bu kitapları çok açık, sade bir 

Türkçe ile yazdı. 

Süleyman Paşa’nın en önemli eseri, “Tarih-i Âlem” adıyla kaleme aldığı 

Dünya tarihidir. Süleyman Paşa bu kitabının önsözünde şöyle demektedir: “Askeri 

mekteplerde okutulmakta bulunan umumi tarihin, yabancı dillerden aynen 

aktarılması sebebiyle, İslam akideleri ve milli ahlaka aykırılığı ile beraber, Eski 

Çağ kısmının da ancak birkaç faslı tercüme olduğu için, şimdiye kadar maksada 

ulaşılamamış idi.” Paşa, bu sebeple eserini, “inanılan hususlara ve İslam adabına 

uygun olmak ve doğu vakalarına bilinen bağları sebebiyle tamamen içinde yer 

almış ve karışmış bulunmak üzere” kaleme aldığını belirtmektedir. 

Süleyman Paşa, Tarih-i Âlem’de, Türklerin İslamiyet’ten önceki tarihlerine 

geniş yer vermiştir. Eser için yararlandığı kaynaklar arasında De Guignes’in 

Hunlar Tarihi ve Raymond’un Tatar Tarihi de bulunmaktadır. Bu bakımdan, 

Tarih-i Âlem, batıda ortaya çıkan Türkoloji araştırmalarından istifade edilerek 

yazılmış ilk Türkçe eserdir. Tarih-i Âlem’in ilk bölümü V. Murat zamanında 

basılmış, ancak Sultan Abdülhamit döneminde yasak kitaplardan sayılarak 

toplatılmış ve Harbiye Matbaası evrak mahzenine atılmıştır. 
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Kendi tarihimizi, batılılardan değil, kendimizden öğrenmemiz gerektiğini 

savunmuştur Süleyman Paşa. Süleyman Paşa gibi bir şahsiyetin siyasi sebeplerle 

saf dışı bırakılması ve eserlerinin okutulmaması, Türkçülük tarihi açısından 

önemli bir kayıp olmuştur.  

Kaleme aldığı dilbilgisi kitabında:’Milletimizin adı Türk’tür, dili Türkçedir’  

şeklinde düşüncelerini dile getirmiştir. Yaşadığı dönem için çok yeni olan 

görüşleri, Süleyman Paşa’yı Türkçülüğün büyük şahsiyetleri arasına sokmuştur. 

1.2. Eserleri ve Tarih Anlayışı 

Süleyman Paşa, Türklük fikrine hizmet etmiş bir tarihçidir. Türk tarihi ve 

diline ait önemli eserler veren Paşa, Ahmet Vefik Paşa’dan sonra, ilmi 

Türkçülüğün ikinci siması olarak görülmektedir. İlmi Türkçü Süleyman Paşa, 

tanınmış Türkiyatçı Fransız De Guignes’in tesirinde kalmıştır. Süleyman Paşa’nın 

eserleri şunlardır:  

1. Mebanil-İnşa: Osmanlı edebiyat kaidelerini bildiren iki ciltlik bir 

eserdir, Bu özet eserde, Ferrelan, Napoleon, Racine ve Volney’den seçme parçalar 

bulunmaktadır. 

2. Tercüme-i Risale İrade-i Cüziyye: Süleyman Paşa’nın ilk eseri olup, 

Akkerman’ı Mehmet bin Mustafa Efendi’nin Arapça eserinin İrade-i Cüz’iyye 

Risalesi adıyla Türkçeye çevrilmiş şeklidir. Sekiz fasıldan oluşan kırk sayfalık 

kitap, Cemaziyelevvel 1283/1868’de basılmıştır. 

3. İlmi Hali Sagir: 130 sayfalık eser, 1871 ‘de Matbaa-i Amire’de 

basılmıştır. İslam dini üzerine yazıldıkları halde Arapça ve Acemce kelime ve 

terkiplere mümkün olduğu kadar yer verilmemesi bilhassa dikkat çeker. Mesela; 

Allah’ı anlatırken; “Birdir, kendisinin hiç ortağı, yardımcısı ve benzeri yoktur; 

dünyada gördüğümüz ve bildiğimiz şeylerden hiçbir şey ona benzemez. Anadan, 

babadan, oğuldan, kızdan, kandan, uykudan, uyuklamadan, yemeden, içmeden, 

gülmeden, ağlamadan, sevinmeden, yerinmeden beridir” der. 

4. İlmihali Kebir: 40 sayfadan ibaret olup, 1873 tarihlidir. 

5. İlmi Sarfı Türkî: Bu gramer kitabını, Türkçeyi ayrı bir dil olarak kabul 

ettiği için Sarf-ı Türk diye isimlendirmiştir. Süleyman Paşa, bu konudaki görüşünü 
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Recaizade Ekrem’e yazdığı bir mektupta; “Osmanlı edebiyatı sözü yanlıştır; 

dilimize Osmanlı dili, milletimize Osmanlı milleti denilemez, Osmanlı tabiri 

devletin adıdır; milletimizin adı sadece Türk’tür. Bu sebeple Türk dili ve 

edebiyatımıza da Türk edebiyatı demek lazımdır” cümleleriyle dile getirmektedir. 

6. Umdetül Hakayık: Bu eser, Namık Kemal’in isteği üzerine kaleme 

alınmış harp hatıralarıdır. Altı cilttir. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbine dair 

mufassal tarihtir. 

7. Hissi İnkılab: Paşa’nın milliyetçi yönünü yansıtan ve ölümünden sonra 

basılan bir eserdir. 64 sayfalık bu kitapta, Harp Okulu öğrencilerinin de iştirak 

ettirildiği askeri kuşatmayla Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilişi ve V. Murat’ın 

tahta çıkarılışı vakası uzun uzadıya anlatılmaktadır. 

8. Tarihi Âlem: Askeri Okullar Nazırı olduğu sırada yazdığı ders kitapları 

ile Türkçülüğü öğretime sokan Süleyman Paşa, Tarih-i Alem’de Türk tarihine 

geniş yer vererek İslam’dan önceki Türklerden Hunlara bu eserle dikkat çekmiştir. 

Türk tarihçiliğinde, Avrupalı yazarlara dayanarak İslam öncesi Türklere ait bir 

bölümü ilk kez ele alan Süleyman Paşa’dır. Süleyman Paşa’nın, “Temellük-i Arazi 

Layihası” ve “Hıtta-i lrakiyye Layihası” adlarıyla iki adet basılmamış layihası 

vardır. Hazırlanmakta olan kitapları ise; “Tarih-i Umumı, Kurun-ı Vusta”, 

“Devlet-i Aliyye Tarih-i Askeriyesi” ve “Kıtaat-i Hamse-i Cihan Coğrafyası” 

olarak belirtilmiştir. Süleyman Paşa’nın mahkemesine ait bilgileri de, oğlu 

Süleyman Sami Bey bir kitap halinde “Süleyman Paşa Muhakemesi” ismiyle 

neşretmiştir. 

Türklerin ilk atalarının Hunlar ve Oğuz Han’ın ilk cihangir Türk hükümdarı 

olduğunu belirtmesi, eski tarih devirlerinden beri Asya’ya yayılmış ve hükmetmiş 

büyük bir Türk ırkının varlığını açıklaması; Hunlar, Macarlar, Tatarlar, Bulgarlar 

vs. Türk boylarının aynı ırktan geldiğini belirtmesi “Öğretici Tarih Anlayışı”nın 

Süleyman Paşa’da var olduğunu göstermektedir. Tarih-i Âlem’i vücuda getirirken 

çeşitli kaynaklardan yararlanması Paşa’nın “Araştırıcı Tarih Anlayışı”na sahip 

olduğunu göstermektedir 

Sonuç itibariyle Süleyman Paşa, araştırmacı ve yenilikçi bir düşünce 

sistemine sahiptir. Mebani-ül-İnşa ve Tarih-i Âlem isimli eserlerinde o zamana 

kadar emsaline rastlanmayan konuları ele alması ve özellikle Bağdat’ta sürgün 
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bulunduğu yıllarda bir yandan Umdetül Hakayık’ı kaleme alırken, diğer taraftan 

din, dil, eğitim, kültür, ekonomi, ticaret, maliye, askerlik ve şehircilik konularında 

istatistik değerler vererek hazırlamış olduğu Hıtta-ı lrakiyye Layihası titiz bir 

gözlemci ve araştırmacı olduğunun belgeleridir. (Efe, 2004, s. 207-211)  

İdâre işleri, Erkân-ı 

Harbiyye-i Umûmiyye’nin 

İstanbul’daki askerî 

matba’asınca îfâ edilir. 

ASKERÎ MECMÛ’A 

TÂRÎH KISMI 

Üçüncü sene 

Yazı işleri, Erkân-ı 

Harbiyye-i Umûmiyye’nin 

onuncu şu’besince tedvîr 

olunur. 

Hazîran 1928 69 Numaralı askerî mecmû’aya mülhak olarak neşrolunmuştur.       

Sayı: 10 

UMDETÜ’L-HAKÂYIK 

Yazan: 

Merhûm Müşîr Süleyman Paşa 

Muhteviyâtı: 

Süleyman Paşa’nın terceme-i hâli, İfâde-i müstensih, Karadağ kısmında ikinci 

seferin birinci devri, Sırp Muhârebesi. 

Metin arasında ve hâricinde 4 haritası ve 1 krokisi vardır. 

“Umdetü’l-Hakâyık” eserinin fihristi 

 Sayfa 

Sâhib-i eser Süleyman Paşa’nın terceme-i hâli                                1 

İfâde-i müstensih                                                                                 8 

Umdetü’l-Hakâyık müellifinin ifâdesi                                              17 

Karadağ kısmında ikinci sefer  18 

Birinci devri          18 

Sırp Muhârebesi  52 
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1.2.1. Sâhib-İ Eser Süleyman Paşa’nın Terceme-İ Hâli 

(Sayfa 1) 

Süleyman Hüsnü Paşa, bin iki yüz elli dört (1254) senesi Ramazân-ı 

Şerifinin yirminci (20.) Cuma gecesi Dersaadet’te, Süleymaniye civarında Molla 

Gürani mahallesinde, 7 aylık olarak dünyaya gelmiştir. Pederi, Yeniçeri Ağası 

Hafîdi es-Seyyid Muhammed Hâlid Efendi’dir. Min cihetü’l-eb ve’l-ümm sadâttan 

olup silsile-i âbâsı peder cihetinden Bursa’da medfun Emir Sultan Hazretleri’ne ve 

vâlide tarafından Tosya’da medfûn Şeyh Pınar Hazretleri’ne muttasıldır. Muhtelif 

Mekâtib-i İbtidâiyye’de ve Dâru’l-Maârif’de tahsîl-i ibtidâîyi ikmâl ettikten sonra 

Bayezid Camii Şerifi’nde bir müddet derse devam ile Mudurnulu İsmail 

Efendi’den telemmüz1 etmiş ve bin iki yüz altmış dokuz senesinde Dersaadet’te 

Maçka’da vâki’ mekteb-i îdadi-i askeriyyeye kaydolunup bin iki yüz yetmiş iki 

senesinde Mekteb-i Fünûn-ı Harbiyye’ye nakl eylemiştir. Bin iki yüz yetmiş altı  

senesinde Fünûn-ı Askeriyyeyi ikmâl ederek mülâzim-i sânî nasb ve ta’yîn edilmiş 

ve o tarihte Bosna Yeni Pazar’ında ikâmet üzere bulunan ikinci (2.) Ordu-yu 

Osmanî’ye mensub beşinci (5.) Talîa taburunun dördüncü (4.) bölüğü mülazim-i 

sânîliğine yerleştirilerek taburuna gitmiştir. Muahharan mezkûr tabur Hersek 

cihetine me’mûr olduğundan, birlikte hareket ederek, o tarihte Hersek Fırka-i 

Askeriyyesi kumandanı Ferîk Derviş Paşa maiyyetiyle vukûa gelen ve kısmen 

Merhum Serdar-ı Ekrem Ömer ve Abdülkerim Nadir Paşalar nezareti tahtında 

bulunan Hersek ve İşkodra cihetlerindeki vakâyi-i harbiyyenin kâffesinde 

bulunarak gösterdiği liyakat ve besâlet üzerine yetmiş sekiz senesi Nisan’ında 

rütbesi mezkûr tabur mülazım-ı evvelliğine ve “Biyela Pavliçi”de vâki’ olan 

muhârebede fevkalade fedakârlık göstererek altı taburu bir tehlikeden 

kurtarmasına mükâfâten sene-i mezkûre Ağustos’unda beşinci (5.) bölük 

yüzbaşılığına terfî’ edilmiştir.  

Ba’de’l-muharebe tebdîl-i hava zımnında İşkodra’dan İstanbul’a gelip o 

sırada maiyyet-i Sultan Abdülaziz Hânî’de teşekkül eden Rikâb-ı Hümâyun Saff-ı 

Piyade beşinci (5.) bölüğüne nakletmiştir. Yetmiş dokuz senesinde mezkûr 

bölüklerin umûr-ı tahrîriyyesine me’mûr olmuş ve 81 senesi Eylül’ünde kemâ kân 

umûr-ı tahrîriyyede bulunmak üzere rütbesi Sol Kol Ağalığı’na terfî’ olunup sene-i 

mezkûre Teşrîn-i Sânî’sinde bâ fermân-ı âlî silahşörân Sağ Kol Ağalığı’na 

nasbedilmiştir.  

                                                            
1 Telemmüz: Talebelik etmek. Çömezlik etmek. 
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(Sayfa 2) 

Bu esnâda bir taraftan vazîfe-i askeriyyesini îfâ ile beraber bir taraftan da 

Eyüp Mahkemesi Reisi fuzalâ-yı1 asırdan Şehrî Ahmed Nüzhet Efendi merhûmun 

halka-i tedrîsine2 devam ederek ulûm-ı Arabiyye ve dîniyyeden ale’l-usûl 

icâzetnâme almış ve Akkirmânî’nin “İrade-i Cüz’iyye” risalesini Türkçe’ye 

terceme etmiştir. 

Seksen iki Eylül’ünde silahşörân lağv edildiğinden açığa çıkarılmıştır. Bir 

müddet sonra, o aralık zuhûr eden Girit hâdisesinin def’i için İzmir’de mütehaşşid3 

Asâkir-i Redîfe’nin ta’lîmine me’mûren Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî4 tarafından İzmir’e 

gönderilmiş ve asâkir-i mezkûreyi birkaç ay zarfında matlûb-u vechle ta’lîm ve 

terbiye ederek Dersaadet’e avdet etmiştir. 

Seksen üç senesi ibtidâsında Karahisar-ı Sahib Redîf taburuna binbaşı 

ta’yîn olunmuş ve bu sırada Girit’te ateş-i ihtilal gereği gibi tevsî-i dâire-i iştiâl5 

ettiğinden taburuyla Girit’e iʿzâm6 edilmiştir. Seksen beş senesi nihâyetine kadar 

taburuyla birlikte Kandiye cihetinde bulunarak, merhûm Serdar-ı Ekrem Ömer 

Paşa ve Hüseyin Avni Paşa maiyyetinde cihet-i mezkûrede zuhûr eden 

muhârebâtın kâffesine iştirâk etmiş; “Malviz” müfreze kumandanlığını hüsn-i 

idâre ile eşkıyânın Kandiya’ya takarrübünü7 menʿ ettiği gibi, o civarda sa’b8 ve 

menâatiyle9 meşhur “Roda” balkanına - ki bidâyet-i harbden beri bir ferd-i müslim 

ayak basmamıştı - cihât-ı muhtelifeden taarruz ve tecâvüzle ruesâ-yı usâttan10 

“Kapudan Koraka”yı ahz u girifte me’mûr olan altı taburun, îfâ-yı vazîfede 

gösterdiği rehâvet üzerine maiyyetindeki üç yüz mevcutlu tabur ile Balkan başında 

yapyalnız kalmış iken kat’â fütûr11 getirmeyerek, hemen ormana hücûm ile 

                                                            
1 Fuzala=Fudala: Faziletliler.  
2 Halka-i tedrîsine: Öğrenim, ders halkası.   
3 Mütehaşşid: Toplanmış, yığılmış.  
4 Dar-ı Şura-yı Askeri: Askerlikle ilgili kural ve karar taslaklarını hazırlardı. II. Mahmut 

devrinde kuruldu, Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının yaptığı 

görevleri yerine getirirdi. Şûrâ teşkîlâtı sonradan kaldırıldı ve görevleri Erkân-ı Harbiye’ye 

verildi. 
5 İştiâl: Tutuşup yanma, parlama, alevlenme.   
6 İʿzâm: Yollama, gönderme.  
7 Takarrüb: Yaklaşma, yanaşma 
8 Sa’b: Güç, zor, çetin.   
9 Menâat: Çetinlik, sarplık, güçlük.  
10 Usât: Asiler, zorbalar. 
11 Fütur: Zayıflık, gevşeklik, usanma. 
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eşkıyânın muvakkat hânelerini ihrâk ve iki bini karîb cemi’yyetlerini târumâr 

etmiş ve maiyyetinin azlığı ve diğer taburların hareket-i taarruziyyeye adem-i 

iştirâkı hasebiyle merkez-i hareket olan ve “Roda” balkanına on dört saat 

mesâfede bulunan “Korsona” karyesine avdet imkânı kalmadığını görerek kemâl-i 

sür’at ve tedbîr ile düşmana duyurmaksızın, mezkûr ormana iki saat mesafede olan 

“Perîri” karyesine doğru hareketle karye-i mezkûrede miralay Ahmed Eyyûb 

Bey’in kumanda ettiği kuvve-i askeriyyeye iltihâk eylemiştir.  

Gâilenin1 indifâ’ından2 sonra Dersaadet’e avdetle seksen beş senesi 

Şubat’ında mekteb-i harbiyye münşeât müdürlüğüne me’mûr olup Girit’te sebk3 

eden hidemâtına binâen 2 - Temmuz –  

(Sayfa 3) 

1286 târihinde rütbesi kaymakamlığa terfî’ olunmuştur. Bu aralık Yemen 

ve Asir gâileleri zuhûr etmesi üzerine 10 - Kânûn-ı Evvel - 1286’da fırka-i 

ihtiyâtiyye kumandanı Ferîk Redîf Paşa ile beraber me’mûren Asir’e gitmiş ve 

hıtta-i4 mezkûrede vukû’a gelen bi’l-umûm muhârebâta iştirâk ederek 19 - Nisan - 

1287’de ve Yemen’de miralay nasb ve ta’yîn olunmuştur. Bir müddet sonra ve 

yine bu sene zarfında me’zûnen Der-Saadet’e gelerek Mekteb-i Harbiyye’de 

münşeât muâllimliğine devam etmiş ve muahharen uhdesine târih muallimliği de 

tevcîh edilmiştir.  

9 - Temmuz sene 1289’da mirlivalıkla mekâtib-i askeriyye nâzır-ı 

sânîliğine ve ders nâzırlığına ta’yîn olunup doksan senesinde uhdesine müstakilen 

mekâtib-i askeriyye nezâreti verilmiş ve doksan iki senesi Mayıs’ında rütbesi 

ferîkliğe terfî’ olunmuştur.  Bir ay sonra mekâtib-i askeriyye nezâreti uhdesinde 

olduğu halde, Meclis-i Vükelâ kararıyla ve müşâvir-i harb sıfatıyla o sırada Sırp 

muhârebesine me’mûren Der-Saadet’ten müteheyyi-i5 hareket olan merhum Serdar 

Abdülkerim Nâdir Paşa ile beraber Sofya’ya azîmet etmiş ve muahharen Der-

Saadet’ten vâki’ olan iş’âr üzerine Şehirköy (Prut) ciheti kumandanlığına ta’yîn 

olunmuştur. İlk önce Rusyalı meşhur General “Çernayef=Cherniaev”in taht-ı 

                                                            
1 Gaile: Dert, sıkıntı.  
2 İndifâʿ: Ortadan kalkma.  
3 Sebk: İleri geçme, vaki olma.   
4 Hıtta: Memleket, diyar, ülke.  
5 Müteheyyi: Hazırlanmış, hazır.  
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kumandasında, “Babinaglava”da tahaşşüd1 etmiş olan Sırp fırka-i askeriyyesiyle 

çarpışarak bir fırkayı mağlûb etmiş ve Ahmed Eyyûb Paşa Niş’den “Knezovac” 

üzerine hareket ettiği sırada hatt-ı imtiyâzı tecâvüzle, “Panderole” kapısından 

Sırbistan’a, “Morova” vâdîsine dâhil olarak “Knezovac” kurbunda müşârunileyhin 

fırkasıyla birleşmişdir. Bundan sonra teşekkül eden kuvve-i cesîmenin birinci hatt 

kumandanlığında bulunarak “Knezovac” kasabasının feth ve teshîrinde hidemât-ı 

fevkalâde ibrâz ettiği gibi târîh-i harbde “Coynes” muzafferiyyeti nâmıyla yâd 

edilen futûhât-ı cesîme planını bizzat tertîb ederek, Sırplılarca pek kavî bir medâr-ı 

istinâd olan “Coins” tepelerini iki taburla icrâ ettiği bir hücûm netîcesinde 

zaptetmiş ve bu muvaffakiyyet bilâhare “Aleksinac” muzafferiyyetini intâc ederek 

maiyyetindeki askerle beraber ilk evvel Aleksinac’a girmek şerefini ihrâz 

eylemişdir.  

Sırp mütârekesinden sonra bâ-irâde-i seniyye Serdar-ı merhûm ile beraber 

Der-Saadet’e avdet ederek o sırada Mithat Paşa merhûmun taht-ı riyâsetinde, Bâb-

ı Âlî’de in’ikâd eden Kânûn-ı Esâsî meclisine zât-ı şâhâneye vekâleten me’mûr 

olmuş ve muahharan Kânûn-ı Esâsî’inin bi’l-umûm mevâddını tenkîd için merhûm 

Ziyâ, Kemal ve Abidin Beylerden müteşekkil komisyona riyâset etmişdir.  

(Sayfa 4)  

Doksan iki senesi Kânûn-ı Evvel’inde rütbesi müşîriyyete bi’t-terfi Bosna 

ve Hersek kumandanlığına ta’yîn kılınmış ve Hersek’e giderek intizâmât-ı 

askeriyyesi ve sıhhati fevkalâde muhtell2 olan fırkanın iâde-i sıhhat ve intizâmına 

muvaffak oldukdan sonra doksan üç senesi Mayıs’ında “Piva” ve “Duga” boğazı 

kuleleriyle “Nikşik” kalesine zahîra îsâline me’mûr olduğu hâlde, Karadağ 

ülkesine tecâvüzle dağlıların kahr u tenkîli ve İşkodra fırkasıyla birleşmesi 

lüzûmunu mükerreren arz ederek, mes’ûliyyeti kendisine râci’ olmak üzere verilen 

me’zûniyyete binâen Mayıs’ın on dokuzuncu günü “Mostar”dan hareket ve 

düşmanı gerek “Kromnac”, “Pive” ve “Pruşka” mevki’lerinde ve gerek “Ostrok” 

boğazı dâhilinde bi’d-defeât hezîmet-i fâhişeye uğratarak ve Karadağ memâlikini 

ortasından yarıp geçerek, sene-i mezkûre Haziran’ının on ikinci günü İşkodra 

cihetindeki “İşboz” kalesine muvasalat etmiş ve ba’dehû “İşboz”dan Çetîne 

aleyhine hareket etmek üzere “Podgorica”ya gelmişdir.  

                                                            
1 Tahaşşüd: Birikme, toplanma.  
2 Muhtell: Bozulmuş, karışmış.  
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Bu esnâda Ruslar’ın Tuna’ya tecâvüzle Balkan’a doğru hareket ettiklerini 

haber alarak “Edirne ve İstanbul’u Rus tecâvüzünden muhâfaza için, Çetîne 

hareketinin terkiyle, ya kendi refâkatinde ve yahud Ali Sâib Paşa maiyyetinde 

bulunan kırk elli taburun Bar tarîkiyle Dedeağacı’na aldırılması” lüzûmuna dair 

kaleme aldığı ve İşkodra fırkası kumandanı Ali Sâib Paşa’ya da imzâ ettirdiği 

telgrafnâme üzerine, iki gün sonra Rumeli cihetine memûr olmuş, ve maiyyetinde 

bulunan on yedi on sekiz bin mevcudlu kırk dört taburla ve Bar iskelesi1 tarîkiyle, 

doksan üç senesi Temmuz’unun dokuzuncu günü Dedeağacı’na gelerek kuvve-i 

mevcûdesini “Edirne”, “Tırnova” ve “Sekbanlı” istasyonunda tahşid ettikten sonra 

Temmuz’un on sekizinde “Eski Zagreb”i istirdâd ve Ruslar’ı Balkanlar’ın gerisine 

kadar tard ve ib’âd etmişdir.  

Muahharan “Şıpka” aleyhine hareket ederek meşhur “Şıpka” geçidini 

zorlamış ise de Osman ve Muhammed Ali Paşaların bulundukları yerlerden 

kımıldanmaları ve binâenaleyh Ruslar’ın Tırnova ve Selva cihetlerinden kuvve-i 

imdâdiyye sevk edebilmeleri üzerine, bu hareketinde muvaffak olamamışdır.  

Sene-i mezkûre Eylül’ü evâsıtında ve doksan dört sene-i hicriyyesi 

Ramazan-ı Şerîf’i evâhirinde Tuna umûm kumandanlığına nakl-i me’mûriyyet 

edip, sene-i mezkûre Şevval’inde, ve “Plevne”den kat’-ı ümîd olunduğu bir sırada, 

unvân-ı me’mûriyyeti umûm-ı Rumeli harb orduları kumandanlığına tahvîl 

edilmişdir. Bu cihette vukû’ bulan muhârebâtta ve ale’l-husûs “Elena” muharebe-i 

ahîresinde  

(Sayfa 5)  

on üç top ve birkaç yüz esir almak gibi o zamana kadar ordularda emsâli 

görülmeyen bir muzafferiyyet-i kâmileye nâil olmuşdur.  

Şehr-i Zi’l-Ka’de evâhirinde ve Teşrîn-i Sânî’nin otuzunda, “Plevne”nin 

esâreti ve Ruslar’ın Balkanlar’ı tecâvüze teşebbüs etmesi üzerine “Elena”yı bi’t-

tahliye “Elena” ile Tuna şark ordusundan kırk dokuz tabur asker alarak 

“Orhaniye”, “Sofya” ve “Tatar Pazarcığı” cihetinden düşmanın men’-i mürûruna 

me’mûr edilmişdir. Ancak bu vazîfeyi îfâya bazı mevâni’-i kaviye2 haylûlet3 

                                                            
1 Bar=Antivari.  
2 Mevâni’-i kaviye: Güçlü engeller. 
3 Haylûlet: Araya girme. 



12 

 

ettiğinden ve meselâ umûm-ı kumandan sıfatıyla harekât-ı askeriyyeyi idâre etmek 

üzere “Edirne”de bulunması lazım geldiği ve merhûm bunda ısrâr ettiği halde, 

mutlaka “Edirne”den çıkması; telgraf merkezi olmayan “Otlak Köyü”ne gitmesi 

ve oradan umûm-ı kumandanlığı idâre etmesi iltizâm ve emr olunduğundan şehr-i 

Zi’l-hicce’de yani Kânûn-ı Evvel’in yirmi dördüncü günü bi’l-isti’fâ umûm-ı 

kumandanlık vezâifini serasker Rauf Paşa’ya terkederek Orhaniye’den “Otlak 

Köyü”ne ric’at eden fırka kumandanlığını deruhte etmek üzere “Otlak Köyü”ne 

azîmet etmiştir. Otlak Köyü’nde bulunduğu sırada “Şıpka” kolordusunun esâreti 

emârâtı istihbâr etmesi üzerine “Hacıoğlu Pazarcığı”na gelerek “Edirne”ye ric’at 

harekâtına başlamış ise de Der-Saadet’ten verilen mütâreke ve adem-i terk-i 

mevâki’ emri, harekât-ı askeriyyeyi üç gün te’hîr ederek, bu müddet içinde 

“Şıpka”, “Hâin Köy”, “Troyan” ve “Astrapka” geçitlerinden ilerleyen Ruslar hatt-ı 

ric’atimizi kat’ etmiş olduğundan, düşmanın yüz yetmiş bin piyâde, altı buçuk 

fırka süvârî ve sekiz yüz toptan mürekkeb kuvvetine karşı ekserî müstahfazdan 

ibâret yirmi beş-otuz bin piyâde, bin beş yüz süvârî ve doksan toptan ibâret kuvve-

i cüz’iyyesiyle “Rodop” balkanlarına çıkılmaya mecbûr olmuş ve bu tarîk ile 

“Edirne”ye ric’at çâreculuğunda bulunmuştur. Bu sırada Ferîk Fuâd ve Şâkir 

Paşaların aldıkları emr hilâfına hareketle dûçâr-ı hezîmet olmaları ve “İskeçe”ye 

doğru firâr etmeleri üzerine “Edirne”yi tutmaya imkân kalmadığından 

“İstanimaka”ya cem’ edebildiği kuvvetle “Tahtalı” Boğazı’ndan “Gümülcine”ye 

çekilmiş ve ordudan “Karaağaç” İskelesi’ne inmiştir. Burada kuvâ-yı 

müteferrikayı cem’ ederek fırka ve livâların bir kısmını Der-Saadet’e, Çatalca 

istihkâmâtına, bir kısmını Yunanistan hudûduna, bir kısmını da kal’a-i 

sultâniyyenin muhâfazası için Gelibolu ilerisinde vâki’ “Bolayır” istihkâmına sevk 

etmiş ve o aralık “Bolayır” mevkii kumandanlığına ta’yîn olunduğundan 

“Gelibolu”ya gitmiştir.  

Ba’de’l-mütâreke ve Gelibolu’da bulunduğu sırada serasker Rauf Paşa’nın 

3 - Şubat - 1293  

(Sayfa 6)  

tarihli tahrîrâtıyla ve “harb ordu-yu hümâyunlarında kumandanlık 

me’mûriyyetiyle bulunduğu o âna âid sû-i hâl ve hareket ve buna müteferri’ bazı 

husûsâttan dolayı” ta’bîriyle 4 - Şubat - 1293 tarihinde Gelibolu’da taht-ı tevkîfe 

alınarak Şubat’ın beşinci günü Dersaadet’ten sûret-i mahsûsada gönderilen 

“mukaddime-i hayr” zırhlısına bi’l-irkâb “kal’a-i sultâniyye”ye i’zâm kılınmışdır. 
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Kal’a-i sultâniyyede bir ay kadar mahbûs kalmış, Mart’ın üçüncü günü İstanbul’a 

celb olunup, dördüncü günü bâb-ı seraskerîde “Taşkışla”da tevkîf olunmuş ve bir 

sene kadar imtidâd eden istintâk ve muhâkemeden sonra rütbesinin ref’ine ve altı 

sene müddetle Bağdat’ta ikâmetine dâir ittihâz olunan hükm-i örfî, 23 - Kânûn-ı 

Evvel - 1294 ve 10 - Muharrem - 1296 tarihinde ve süngülü neferler 

muvâcehesinde teblîğ olunarak, 8 - Şubat - 1294 tarihinde Bağdat’a nefy u iclâ1 

kılınmıştır.  

1298 senesi Teşrîn-i Evvel’inde ma’zûliyet maaşı nâmıyla yedi bin beş 

yüz kuruş maaş tahsîs edilmişdir.  

Bağdat’ta on dört sene menfiyyen kalmış ve 16 - Temmuz - 1308 de yine 

şehr-i Muharremü’l-Harâm’da rahmet-i ilâhiyyeye intikâl etmiştir.  

İmam Musa Hazretleri’nin Câmii dâhilinde vâki’ Ebâ Yusuf Hazretleri 

mescid-i şerifleri medhalinin sol tarafında medfûndur. Allah rahmet eyleye.  

Muharrerâtında ve husûsî deftere kaydettiği esâmi-i muhârebâttan 

anlaşıldığı üzere mülâzimliğinden müşîrliğine ve Bolayır kumandanlığına kadar 

küçük büyük, hâricî ve dâhilî seksen dört muhârebeye iştirâk etmişdir.  

Dârü’ş-Şafaka müessislerinden olduğu gibi Sırp hâdisesinin zuhûruna 

kadar Dârü’ş-Şafaka derslerine ve umûr-ı lâzimesine nezâret etmiş ve mekteb-i 

mezkûr şâkirdânına tedrîs edilmek üzre “Sarf-ı Türkî”, “İlm-i Hâl-i Sağîr” 

risalelerini te’lîf ve tab’ etmişdir.  

Mekteb-i Fünûn-ı Harbiyye edebiyyât muallimliği zamanında Edebiyât-ı 

Türkiye kavâ’idini muvazzih
2
 olan “Mebâni’l-İnşâ”yı ve yine mekteb-i mezkûrda 

tarîh-i umûmî tedrîs ettiği zamanda “İlm-i Arz”a müteallık bazı hakâyıkı3 hâvî bir 

mukaddimeyi ve milel-i şarkıyye için tafsîlât-ı mükemmeleyi câmi’ olan “Târîh-i 

Âlem”i te’lîf ve neşr etmişdir.  

Mekâtib-i Askeriyye ders nezâreti zamanında ders programlarının ıslâhına 

sinîn-i tahsîliyyenin 

                                                            
1 İclâ: Uzaklaştırma, sürme.  
2 Muvazzih: Açıklayan.  
3 Hakayık: Doğru olan asıllar, hakikatler, gerçekler.  
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(Sayfa 7) 

ta’dîline ve mekâtib-i i’dâdiyeye talebe yetiştirmek üzre rüşdiyelerini 

te’sîs ile İstanbul’da dokuz yerde müceddeden birer mekteb-i rüşdî binâ ettirmeye 

ve Şam’da ve Bağdat’ta birer mekteb-i rüşdî açılmasına muvaffak olmuşdur.  

Bunlardan başka, mekâtib-i askeriyye fünûn muallimliğine mahrec olmak 

üzre “Menşe’-i Muallimîn”i ihdâs ve te’sîs ettiği gibi ulûm ve fünûn-ı tabî’iyye ve 

riyâziyye ve askeriyyeye dâir ecnebî lisanlardan kitap terceme ve te’lîf edenlere 

yüz liradan üç yüz liraya kadar mükâfât-ı nakdiyye ve bir de Mecîdî veya Osmânî 

nişânları verilmesine dâir bir mükâfât nizâmnâmesi vaz’ edip bu sâyede birçok 

kitap te’lîf ve terceme edilmesine ve’l-hâsıl mekteblerin gerek fennen ve gerek 

terbiyeten terakkîsine bi’l-vucûh hizmet etmişdir.  

Eser-i te’lîfi olan “Târîh-i Âlem”den dolayı bin sekiz yüz yetmiş beş sene-

i mîlâdiyyesinde Paris’de in’ikâd eden coğrafya kongresinde ikinci rütbe bir 

madalya almıştır. 

1.2.2. İfâde-İ Müstensih 

(Sayfa 8) 

- Bir İki Söz – 

1293 Osmanlı-Rus muhârebesinin hitâmından dört ay sonra harbiyye 

nezâretinde sûret-i mahsûsada teşekkül eden bir dîvân-ı harb tarafından, terceme-i 

hâli yukarıda derc olunan büyük pederim Süleyman Paşa merhûm, Rumeli hatîât-ı1 

harbiyyesinin fâil-i mes’ûl-i yegânesi gibi muhâkeme edilerek ve nihâyet Sultan 

Hamîd’in efkâr-ı intikâm-cûyânesine âlet-i zulüm ve mel’anet olmuş olan mezkûr 

dîvân-ı harbin keyfî mahkûmiyyet kararıyla Bağdat’a nefy u teb’îd edilmiş idi. İşte 

merhûm, Bağdat’taki on dört senelik menfâ hayâtında, vukûât-ı mezkûreye 

müteallik te’lîf etmiş olduğu bi’l-cümle âsârını, vesâikiyle beraber, son 

zamanlarda “Faust Lurion” isminde bir ecnebî tüccara tevdî’ ve emânet ederek -

Sultan Hamid’in tecâvüzünden sıyâneten2 ve bir devr-i hürriyyete intizâren, ahlâf-ı 

vatana arz edilmek üzere- bir ay hıfz-ı Londra’ya göndermiştir.  

                                                            
1 Hatia: Günah, suç, kabahat. 
2 Sıyanet: Koruma, korunma.  
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Merhûmun vasiyyeti mûcebince emr-i muhâfazada isbât-ı sadâkat eden 

mezkûr ecnebî ise, meşrûtiyyetin i’lânını müteâkıb tarafımızdan vukû’ bulan taleb 

üzerine evrâk-ı mebhûseyi bize iâde ve teslîm etmiştir.  

İşte bu sûretle tahrîbât-ı zamâneden kısmen kurtulabilen işbu evrâk 

meyânında 1293 Osmanlı-Rus muhârebesini tenkîd yolunda vaktiyle yazılıp 

Fransızca’dan terceme sûretiyle neşredilmiş olan “Harb-ı Ahîr ve İstihkâmât” 

nâmındaki bir eseri tenkîden kaleme alınmış olan “Umdetu’l-Hakâyık” adlı kitabın 

Erkân-ı Harbiye-i Umûmiyyece tab’ ve neşr olunması husûsunda erkân-ı harbiyye-

i umûmiyye reîs-i muhteremi Fevzi Paşa Hazretleri’nin ve rufakâ-yı mesâîsinin 

ibrâz buyurmuş oldukları teshîlât ve kadirşinaslığa bi’l-hassa arz-ı şükrân olunur.  

Büyük peder merhûm - bi’n-netîce menfâ-yı ebedîsi olmuş olan Bağdat’a 

sûret-i duhûlüyle, reîsü’l-ahrâr nâmını vermiş olduğu Şâir Namık Kemal Bey 

merhûma yazmış olduğu ve hikâye-i hâl şeklinde bir vasiyetnâme gibi telakkî 

eyledi kim - ber vech-i âtî mektuplarda, işaret etmiş olduğu arzunun, nihâyet yarım 

asra karîb bir zaman sonra bizzat hükûmet-i cumhûriyyemizin himâyesiyle 

imkânpezir husûl olduğunu görmekle kendimi bahtiyar addeder ve işbu devr-i 

hürriyeti ihzâr  

(Sayfa 9) 

ve Türk milletini şâh-râh-ı1 selâmete sevk u îsâ2l eden münecci-i a’zam 

Gâzi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’nin nâm-ı âlîlerini bu vesîleyle de ve kemâl-i 

hürmetle yâd ederim. 

Süleyman Paşa Hafîdi Mühendis Semerci 

Hükm-i kaderin bize menfâ ta’yîn ettiği Bağdat’a duhûlümüz doksan altı 

sene-i hicriyesi Cemâziye’l-Âhir’inin yirmi altıncı Pazartesi gününe ve Hazîrân-ı 

Rûmî’nin dördüne musâdif idi. O gün, Bağdat tabur ağasının ve yahud ta’bîr-i 

âhirle Bağdat polis me’mûrunun hânesine misâfir verilmiş idim. Zihnim pek 

muhtell3 ve kâffe-i hissiyyâtım dûçâr-ı fütûr ve halel idi. Hummâ-yı4 re’s 

                                                            
1 Şâh-râh: Şaşırılması mümkün olmayan doğru ve açık yol, ana yol, cadde.  
2 Îsâl: Vusul buldurma, vardırma, ulaştırma.  
3 Muhtell: Bozuk, bozulmuş, karışmış.  
4 Humma: Ateşli hastalık. 
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marazından henüz kesb-i ifâkate1 isti’dâd göstermiş bir hastaya teşbîh olunabilir 

idim. Gerçi kalbten şu nasıl adam imiş deyu seğirtip gelen züvvâra2 arz-ı ihtirâm 

ve zebân3 u dehen-i4 huzzârın5 taltîf ve tekrîmlerine müterettib takrîr-i kelâmda 

kusûr etmemeye çalışıyordu. Ne çare ki, hâtıra-yı müşevveş6, zihin dalgın, fikir 

yorgun. Gönül ise pek münkesir ve müteessir idi. Etvâr-ı hâriciyem ile bir büyük 

kayıtsızlık gösteriyor isem de ızdırâb-ı derûnu ta’dîle bir türlü çâre bulamıyor 

idim. 

 Hele bir sadme-i7 gayr-i müterakkıbe8 beni bütün bütün sersem etmiş ve 

a’sâb-ı müdebbiremi ezmiş geçirmiş idi. O da ne idi.. Başka bir şey değil:  

Vâlî Abdurrahman Paşa ve müşîr Hüseyin Fevzi Paşa’dan müştereken 

gördüğüm muâmele-i istihkâriye9 idi. Gerçi doksan beş senesi Şa’bân-ı Şerîf’inin 

on ikinci ve Temmuz’un otuzuncu Pazar günü Dîvân-ı Harb hey’etinin hakkımda 

tecvîz ettiği muâmele-i vahşiyâne ve şenâatkârâneye nisbetle bu istihkâr bir 

menzile-i lâ-şey10 idi. Lakin ben, Divân-ı Harb’in muâmelesine hakâret değil, 

cinâyet nâmını veriyor idim. Anlar bana sû-i kasd ettiler, hayatımı tehdîd 

eylediler.. Mahkeme-i keyfiyyeleri muvâcehesinde beni süngülemeye kalkıştılar... 

Anlar kâtil idi.. Cellâd idi.. Vâsıta-i i’tisâf11 idi.. Eyâdi-i12 intikâm idi. Kânûn 

setîre-i tezvîrine bürünmüş bir rûh-ı habîsin Daru’l-nedve-i mel’aneti idiler. Bana 

o gün kâtiliyet veya maktûliyet kisve-i hûnininden13 birini ilbâsa me’mûr idiler 

i’tikâdında bulunuyor idim. Kendi zu’mmumca14 ise müşârun ileyhümâdan 

birincisi  

 

                                                            
1 İfakat: Hastalıktan kurtulma, iyileşme. 
2 Züvvar: Ziyaretçiler. Hal hatır sormağa gelenler. 
3 Zebân: Dil, lisan.   
4 Dehen: Ağız. 
5 Huzzâr: Huzurda, meydanda, göz önünde olanlar. 
6 Müşevveş: Belirsiz, karışık, düzensiz.  
7 Sadme: Bir vuruş, çarpma, vurma, çatma. Birden bire patlama. Ansızın başa gelen 

musibet. 
8 Müterakkıb: Bekleyen, gözleyen.  
9 İstihkar: Hor görme, aşağılama.  
10 Menzile-i lâ-şey: Değersiz bir rütbe, derece. 
11 İ'tisaf: Zulüm ve haksızlık etmek. Doğru yoldan ayrılmak. Haksızlık.  
12 Eyadi: Eller. 
13 Hûn-in: Kanlı, kana bulaşmış. 
14 Zu’m: Şüphe, sanı.  

https://tr.wiktionary.org/wiki/belirsiz
https://tr.wiktionary.org/wiki/kar%C4%B1%C5%9F%C4%B1k
https://tr.wiktionary.org/wiki/d%C3%BCzensiz
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(Sayfa 10) 

mürüvvetkâr, meziyet-şiâr bir merd-i şefîk ikincisi siğar-ı sinnden1 beri 

birlikte ömür geçirdiğim makâm-ı dâder bir sevgili refîk idi. İhtimâl ki bu iki zât 

da bir kuvve-i mütehakkimenin taht-ı te’sîrinde bulunuyorlar ve yahud kendilerini 

bulunuyor zann ediyorlar idi. Lâkin ben, o günkü ve bunlara karşı olan hâlimi 

tasvîr ediyorum. Yoksa muâmele-i istihkâriyeye müterettib hakîkat-ı lâhika-i 

kitapta bir bahs-i mahsûs işgâl edecektir.  

Benim Bağdat’a muvâsalatım demek çâh-ı felâkete mebde’-i sukûtum 

ma’nâsından başka bir şey tazammun etmezdi. Bu mülâhaza sevkiyle ayrıca da 

istikbâlim için dil-teng2 idim. Vâkıâ İstanbul’dan Bağdat’a menfiyen geldiğimi 

biliyor idim. Lakin, bugün menfâmda3 bu sıfatla tanılacağım eyyâmın birincisi idi. 

Meydân-ı siyâsete götürülmüş bir bîçâre-i mahkûmun vaz’iyet-i müdhişesine, 

belki bir hiss-i bî-ihtiyârî ile mukallid idim. Sanki felâket denilen kazâ-yı mübrem 

akbeh-i4 suver5 ile tecessüm ederek karşımda duruyor.. Ve bana: “İşte altı sene 

yahud iki bin yüz doksan gün yahud elli iki bin beş yüz altmış saat benim pençe-i 

tağallubumda esîr ve zebûnumsun...”(1)6 diye ‘itâb ediyordu. Mamafîh, bu 

iğtişâşât-ı derûn ve ızdırâbât-ı güna gûnun zâhir hâle in’ikâs7 etmesi için olanca 

kudretimi sarfediyor ve mütecellidâne bir vaz’ ile idâre-i hâl u makâl8 etmek 

istiyor idim. İşte bu sevâik-i teessürün mahkûm-ı nüfûzu olduğum bir vakit 

ızdırâpta ve hâtırımda kaldığına göre öğleden sonra idi ki......Efendi şu kağıdı 

elime verdi; bu kağıt neydi? Canım gibi sevdiğim bir edîb-i ekmelin tesliyetnâmesi 

idi: Seyyidü’l-Ahrâr Efendimiz Hazretleri 

 İstanbul’dan en sonra aldığım fermannâme-i devletlerine vakti vaktine 

cevap veremediğimden dolayı ne derece me’yûs ve müteessif olduğumu ta’rîf 

edemem. Hususuyla arîzanın taahhuru böyle münâsebetsiz bir zamana tesâdüf 

ettiği ayrıca mûcib-i hirmen oldu. Allah postanın belâsını versin. Zannederim ki bu 

                                                            
1 Sigar-ı Sinn: Yaş küçüklüğü, çocukluk.  
2 Dil-teng:.Sıkıntılı, kederli, gönlü darda olan. 
3 Menfâ: Sürülen yer, sürgün yeri.  
4 Akbeh: Çok veya en yakışıksız, pek çirkin.  
5 Suver: Suretler.  
6  Merhumun, altı sene müddetle Bağdat’ta ikametine dair itthaz olunan hükm-i örfî, bi’n-

netice on dört sene temâdî etmiş ve nihayet merhum menfâsında iken, 26 - Temmuz - 1308 

tarihinde rahmet-i ilahiyeye intikal etmiştir. 
7 İn’ikâs: Mağlup olma, yankılama.  
8 Makâl: Lakırdı, söyleyiş. 
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arîzamla beraber öteki, huzûr-ı devletlerine yüz sürer...Efendi bendeleri 

esdıkâpürûrîlerini teblîğ etti. Kulunuzun necâta i’timâdım, erâzilin bu dereceye 

kadar denâeti irtikâb edeceklerine aklım ermediğinden idi. Mamafîh sâye-i 

Rasulullah’da ne yapabildiler.. Bağdat’a gönderdiler değil mi? Efendimiz Rüştü 

Paşa değilsiniz ki  

(Sayfa 11) 

bundan gönlünüzce bir teessür hâsıl olsun. Vaktiyle Yemen’de de 

bulundunuz, Şimdi Bağdat’ta bulunursanız ne olmak lazım gelir? Acaba böyle 

cezalara karar veren yâdigârlar, ashâb-ı hamiyeti de kendi vicdanlarında kendi 

mizâclarında mı zannederler? 

1.2.3. “Zehî Tasavvur-I Bâtıl Ve Zehî Hayâl-İ Muhâl”
1
 

Hele o nâzenin Dîvân-ı Harb’in uğradığı rezâlet Efendimiz için Zağra 

galebesinden büyük bir muvaffakiyyettir.  

Şimdi orada elbette Efendimiz’e bir eğlence lâzım olacak. Kulunuza 

kalırsa o eğlence tabî bir Mémoire olur. İnşaallah evrâkınız da yanınızdadır. 

Efendimiz’e olan taalluk-ı vicdân hasebiyle bir dereceye kadar hâli Efendimiz’e 

benzeyen ve Napolyon zamanında senelerce mahsûr kalan General “Dupont”un 

Memoiré’ni okudum. Şimdiye kadar görmediğim yolda bir kitap. Terceme-i hâl ile 

başlamış da gördüğü vakây’i, meselâ bir neferin sancağımı bile gösterecek kadar 

tafsîl etmiş; her vak’ayı muhâkeme eylemiş. Efendimiz’in Târîh-i Âlemi’nde 

büyücek bir kitap vücûda getirmiş. O yolda bir eser tertibi eğlence edilse ahlâfa bir 

büyük hazîne-i tahkîkât bırakılmış olur.  Hele bendeniz için bir nüshasını edinmek 

Efendimiz’i görmek kadar arzu olunacak hallerdendir. 

“Todleben2”in Efendimiz’e müteallık olan sitâyişleri bilmem manzûr 

                                                            
1 Olmayacak, yapılamayacak, başarılamayacak güzel şeyleri zihninde şekillendirip plan 

yapmak gerçeğe aykırı, aynı güzel şeyleri hayal etmek imkânsız ve boş. 
2 TOTLEBEN ya da TODLEBEN (Kont Eduard İvanovich), Rus General (Mitau, 

günümüzde Yelgava, 1818 - Bad Soden 1884). İstihkâm subayıydı, Sivastopol tahkimatını 

düzenleyerek ün yaptı ve 1855'te kentin savunmasını yönetti, istihkâm şubesi başkanı oldu. 

1877-1878 Türk-Rus savaşı'nda Plevne"yi kuşatmakla görevlendirildi ve 3 aylık bir 

kuşatmadan sonra kenti teslim aldı. Harbin bitişinden sonra Totleben, Berlin muahedesini 

takib eden ve Rus ordusunun Trakya’da işgal ettiği topraklardan kati çekilişine kadar olan 

devrede muhtelif vesilelerle İstanbul’u ziyaret eder. Mesela, 1878 Ağustos’unda gelip Bab-

ı Seraskeri’de askeri merasimle karşılanır. Ve seraskerle görüşür, ertesi günü akşam da 
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devletleri olmuş mudur? Her devlette mevcûd olan ikişer üçer birinci 

kumandanlardan biri de Efendimiz olduğunu gerçekten asker olanların hâline lâyık 

bir lisân-ı takdîr ile beyân ediyor. Acabâ aleyhinizde Rusya generallerinden 

şehâdet taleb eden keçi sakallı, kedi bıyıklı Rauf Paşa Hazretleri “Todleben”e 

karşı ne söyleyecek?... 

Bâkî Efendimiz’i Cenâb-ı Hakk’ın adâlet-i mutlakasına emânet ederim.  

3 Rebîü’l-Evvel 96  

Birâder-i Ahkarınız 

Kemal1 (Akün, 1977: 1) 

C: 

Reîsü’l-Ahrâr Efendimiz Hazretleri 

Efendi birâderimize tevdî’ buyrulan 3 Rebîü’l-Âhir 96 tarihli 

inâyetnâmelerini dahi alarak kuhl-i2 a’yün3 meserret ettim. Lâkin diğeri ki gâlibâ .. 

(Sayfa 12) 

yeddiyle îsâl edilmek istenilen ihsânnâmeleri olmalı? O hâlde arz-ı çehre-i 

vuslat etmedi....... Hamdolsun mashûben bi’l-âfiye4 âile-i çâkeriyle5 birlikte 

Bağdat’a geldim. Cenâb-ı Musa Kâzım ile Seyyid Abdülkadir Hazretlerinin 

atebât-ı mübarekelerine lehü’l-minnihi ferş-i cebîn-i ubûdiyyet ettim ve İmâm-ı 

A’zam ile İmâm Ebû Yusuf Hazretleri’nin dahi ziyâret-i seniyyeleriyle kesb-i 

şeref ettim.(1)6 

                                                                                                                                                      
Yıldız Sarayı’nda şerefine mükellef bir siyafet verilir. Eylül’de Büyükdere’de Rus 

sefaretine şatafatlı bir ziyafet verir.   
1 Bu isim orijinal metinde geçmemektedir. Ömer Faruk Akün, “Namık Kemal ile 

Süleyman Paşa’nın Bağdad Sürgünlüğü Sırasında ilk Mektuplaşmaları” adlı makalesi bu 

konuda bilgi vermektedir.  
2 Kuhl: Göze çekilen sürme. 
3 A’yûn: Gözler.  
4 Bi’l-afiye:  
5 Âile-i çâkeri:  
6 Merhum Bağdat’ta İmam Musa Hazretleri’nin Camii dâhilinde vâki’ Ebû Yusuf 

Hazretleri’nin mescid-i şerifleri medhalinin sol tarafında medfûndur. 
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Beni Bağdat’a ta’zib1 ettin zannediyorlar. Ben ise hâk-ı Kerbelâ’ya 

kavuştum. Cedd-i a’zamımın evlâd u emcâdının, ıtret-ı2 fahr-i rusulün cevelângâh-

ı ervah-ı akdesi olan arz-ı mübâreke gelerek nâil-i visâl oldum. 

Memoiré bahsine gelince: Bir tezkire-i vakâyi’ yazmak kulunuzun da 

hâtır-güzârım idi. İhtâr-ı sâmîleri ise bu fikrime bütün bütün kuvvet verdi. Tıpkı 

fermân-ı âlîleri vechle öyle bir kitap vücûda getirmeye çalışırım. Lâkin harb-i 

sâbıkın hafâyâ-yı3 mesâvîsini muvazzıh “Keşfu’l-Hakâyık” nâmıyla bir kitap tertîb 

etmek ve bunu da vâsıta bulabilirsem hâk-pâ-yı şâhâneye takdîm eylemek 

istiyorum. Münderecâtı da sırf hakîkat olacaktır. Bilmem bu bâbda re’yiniz nedir? 

“Todleben”in hakkımda ne yazdığı meçhûlümdür. Şu kadar ki bizim 

Türkçe gazetelerin birisi dört-beş mâh mukaddem “Todleben”in lisânından, 

Osman ve Ahmed Muhtâr Paşalarla hakk-ı âcizi de birkaç söz yazmış idi. Andan 

mâadâsına ilmim lâhık4 değildir. 

Bâkî selâmet-i vatan ve millet için duâ-hân olalım Efendimiz. 

5 Receb 96 

Dâderiniz  

es-Seyyid Süleyman Hüsnü 

Bu cevâbnâmeyi yazdıktan sonra Keşfü’l-Hakâyık’ı da tesvîde5 başladım. 

Lâkin henüz ikmâl etmeksizin bu sa’yimin beyhûdeliğini yani zât-ı şâhâneye 

tasvîr-i hakîkat yolunda ihtiyâr ettiğim külfetin değersizliğini ve belki ma’rûfu 

ta’rîf ve ma’lûmu i’lâm kabîlinden bir iştigâl ile isrâf-ı vakt demek olacağını 

tahatturla ikmâlinden sarf-ı nazar ettim. Eser de nâ-tamam kaldı.. 

 

 

                                                            
1 Ta'zib: Azab verme. Eziyet etme. Men eylemek. 
2 Itret:  
3 Hafâyâ: 
4 Lâhık:  
5 Tesvid: Karartma. Yazı ile karalama. Yazmak, müsvedde yapmak. 
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(Sayfa 13) 

Doksan yedi sene-i hicriyyesi Saferü’l-Hayr’ının on beşinci günü idi ki 

edîb-i muhterem hazretlerinden bir kâğıt daha aldım:  

Seyyidü’l-Ahrâr Efendimiz Hazretleri 

 5 - Receb 96 tarihli ihsânnâme-i devletleri ............. bulunmak cihetiyle 

oraları dolaştığından daha birkaç gün evvel vâsıl-ı dest-i iftihâr oldu. Bağdat gibi 

burc-ı evliyâ olan bir makamdan ve Efendimiz gibi milletin şehîd-i zî-hayâtı 

bulunan bir zâttan gelen taltîfnâme avâlim-i ulviyyeden1 nâzil olmuş hedâyâ kadar 

meserret bahş olduğunu arza ihtiyâç yoktur sanırım.  

............... tevdî’ eylediğim arîzanın vâsıl olmadığı beyân buyruluyor. 

............... dâiresine intisâb edeli: 

                          Zevk-i o rind eyler tamâm, 

                          Kim tuta mest ü şâd kâm, 

                          Bir elde cam-ı lâle fâm, 

                          Bir elde zülf-i hâm-be-ham. 

sırrına mazhar olmak gerektir ki Efendimiz’i de, kulunuzu da ve belki 

kendini de unutmuş. 

Tezkire-i vakâyi’ için ihmâl buyrulmamalıdır ki mesâib-i harbiyyeden 

millete bir fâideli eser kalacak ise, o eser olacaktır. 

Selami Paşa’nın da öyle bir şey yazmak ile meşgûl olduğunu haber 

veriyorlar. Kuvve-i kalemiyesini bilmem. Mamafîh esnâ-yı harbde bulunduğu 

mevâki’, eserinin mükemmel olması için kâfî değildir sanırım. 

Kulunuza kalırsa tezkire-i vakâyi’ Sırp Muhârebesi’nden ibtidâ etmek ve 

Fransızlar’da gördüğüm birkaç memoiré gibi muhârebelerin fennen tafsîlâtından 

ve devletçe ittihâz olunan siyâset-i harbiyyenin vekâyi’inden başka, iş başında 

                                                            
1 Avâlim-i ulviyye: Dünyadan gayrı yüksek alemler.   
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bulunan büyük, küçük kumandanların da ahlâk ve iktidârını câmi’ olmak lâzım 

gelir. “Keşfü’l-Hakâyık” yapılsa bir zarar terettüb etmeyeceği der-kâr ise de bir 

fâideyi mûcib olabilmesini de ümîd edemem. 

1.2.4. Lekad Esma’te Lev Nâdeyte Hayyen ve Lâkin Lâ Hayâte Limen 

Tunâdî
1
 

“Todleben”in hakk-ı devletlerinde olan ifâdesi gazetelerin yazdığı kadar 

değildi. Fransızca otuz satırdan ziyâde evsâf-ı câmi’ idi. Fakat hâvî olduğu sözler 

hâtırımda kalmadı. 

(Sayfa 14) 

Şimdi “Saray-ı Hümâyun ve Bâb-ı Âlî” nâmında Almanca bir kitap 

çıktığını ve bunun birçok yerleri evsâf-ı aliyyeleriyle müzeyyen olduğunu beyân 

ediyorlar. Vicdân emîn olduktan sonra böyle şeylerin ehemmiyyeti yok ise de 

eğlence kabîlinden olarak okunabilir. 

Bâkî Cenâb-ı Hakk millet-i İslâmiyyeye merhamet eylesin. Efendimiz.  

25 - Ramazan – 96 

Birâderiniz 

Kemal2 

Mürşid-i tarîkat-ı hürriyet Efendimiz Hazretleri 

25 - Ramazan - 96 tarihli inâyetnâmeleri İstanbul’da bir hayli müddet 

durduktan sonra ………. vesâtetiyle bir mâh-ı mukaddem vâsıl-ı eyâdi-i tahassür 

oldu. Lâkin gönderen zâtın birçok kuyûd-ı ihtirâziyye yazıp çizmiş olması posta 

ile cevâbnâmesini takdîmde bizi de terdîd ettiğinden bi’l-zarûre mu’temen yolcu 

zuhûruna muntazır kaldı idik. Hamdolsun ki o da zuhûr etti................................ 

                                                            
1 Şayet canlı birine seslenseydin sesini mutlaka duyururdun; fakat seslendiğin kişide hayat 

yok.  
2 Bu isim orijinal metinde geçmemektedir. Ömer Faruk Akün, “Namık Kemal ile 

Süleyman Paşa’nın Bağdad Sürgünlüğü Sırasında ilk Mektuplaşmaları” adlı makalesi bu 

konuda bilgi vermektedir. 
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Şimdiye kadar bazı ufak tefek şeylerle meşgûl idim. Bu Mart’tan i’tibâren 

irâde buyrulan tezkire-i vekâyi’e hâme-keş-i ibtidâr olurum ve Fransızlar’da 

görülen memoiréler gibi yazmağa da çalışmağı taahhüd ederim. Lâkin nerede tab’ 

olunacak... Kim ettirecek... Acabâ ba’de’l-vefât olsun bu eserin intişârı mümkün 

olacak mı?.................. Şu kadar ki Sırp Muhârebesinin evrâkı İstanbul’da ve bazı 

aldırılan muhârebe-i mevâki’ zâbitleri de erkân-ı harbiyyemiz yanlarında kaldığı 

cihette bi’z-zarûre Karadağ Harbi’nin başlamak ve tefâsîl-i mukteziyeden bir 

kısmını da harita üzerinde vermemek mecbûriyyetindeyim. Evet, buyurdukları gibi 

muhârebenin Rumeli’ye âid kısmını bugün bendenizden başka yazmaya muktedir 

kimse tasavvur olunamaz; bizim adamların ma’lûmâtı “La guerre d’Orient” 

muharrir ve muhbirlerinin bildiklerinden ziyâde değildir. 

Bununla beraber hiç kimsede mebnâ-yı ma’lûmât dahi yoktur. Cümlenin 

sermâye-i güft ü gûsu1 kıyâs-ı akl-ı hod-bîn, simâî bir takım herze ve hezeyândan, 

şunun bunun neşriyâtına hülâsa-i iğtifâlden ibârettir. Bendenizin yazacağım 

memoiré ise mâ-fevk ve mâ-dûnden vârid kâffe-i hücec-i2 resmiyyeye  

(Sayfa 15)  

istinâd edeceğinden elbette Avrupa “La guerre d’Orient”lerine fâik 

kalacaktır. Lâkin yine tekrâr ederim ki nerede tab’ olunacak, kim 

ettirecektir...Acabâ ba’de’l-vefât olsun bu eserin intişârı mümkün olacak mı?... 

 Tebdîl-i menfâ için baş vekâlet makâmına ve seraskere mürâcaat edilmiş 

idi. Birincisinin “Ben Efendimiz’e arz edemem, sonra netîcesi vahîm olur” 

dediğini ve ikincisinin de leyte ve lealle3 ile imrâr-ı vakt ettiğini İstanbul’dan 

yazıyorlar. Saîd Paşa’ya gayrı resmî olarak ayrıca bir arîza daha yazmış idim. 

Âdemimizde aldığım haber-i telgrâfîye göre o da bir netîceyi müsmir olmamış. 

Bizim İzmir, Midilli, Rodos gibi mahallere nakil mekânımız bile bir ni’met-i kübrâ 

add olunuyor da mesâğı bi’l-iltizâm diriğ buyuruluyor. 

Doğrudan doğruya zât-ı şâhâneye bir telgraf çekeyim diyorum, bir de 

düşünüyorum ki kimden kime şikâyet edeceğim. Hem Bağdat’a da dîvân-ı harb 

                                                            
1 Güft ü gû: Dedikodu.  
2 Hücec: Deliller, vesikalar.  
3 Leyte ve lealle: “Bakalım, bugün, yarın” gibi sözlerle vakit geçirme, işi sürüncemede 

bırakma, savsaklama.   
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edebsizleri karâr-ı kasrîsiyle1 gitmedim ya... O re’y-i mübârek bizzat karîhadan 

sâdır oldu. Ta’yîn-i mahall bilâ vâsıta kendilerinin sâniha-i ictihâdıdır. 

Dildar tünd ü bed-hû, 

Ağyâr ise cefâ-cû, 

Nitsün be bülbül-i dil, 

Gül böyle hâr böyle. 

 Alman lisânı üzere neşrolunan kitabın kendime âid kısmını, biri 

Fransızca’ya nakl ile bendenize tefhîm etti. Gerçi galattan masûn değil ise de 

sıhhat ve selâmeti her hâlde sekâmetine gâlibdir. 

Âh mîrim, ben dünyânın vefâsızlıkta bu mertebeyi bulduğunu bileydim, 

kudretimin bir cüz’ünü de muhâfaza-i şahsım cihetine sarf eder idim de bu dereke-

i sefâlette çabalanıp durmaz idim. 

 Figân u hasret ehl-i cihân ki în merdüm enemîd-i Hind cevab-ı selâm-hâ-

mâra  

Bâkî Cenâb-ı Hakk mazlûmlara vesîle-i necât halk etsin Efendimiz.    

15 - Rebîü’l-Evvel – 97  

Dâder-i asğarınız  

es-Seyyid Süleyman Hüsnü 

(Sayfa 16)  

İşte şu evrâk-ı muhâbere münderecâtından anlaşılabilir ki tezkire-i 

vakâyi’i kaleme almak arzusu bir seneden beri hâtır-güzâr idi. Şu kadar ki henüz 

bir cezm-i2 kat’î râbıtasıyla mukayyed idi. Bir vakit sâl-i sâbıkın kırk dokuz, elli 

derece râddelerine kadar çıkışan şiddet-i harâretinin te’sîri ve bir müddet de te’sîr-i 

mezkûrdan müteferri’ tebdîl-i menfâ teşebbüsât ve âmâli sanki karşımda birer sâil-

                                                            
1 Kasrî: Zorla.  
2 Cezm: Kesin karar, niyet. 
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i1 mâni’ idi. Nihâyet doksan yedi sene-i hicriyyesine musâdif şehr-i Mart 

evâilindeydi ki artık tebdîl-i menfâ temenniyâtının da bir sa’y-i nâ-müsmir 

olduğuna kanaat hâsıl ettim ve bu kanaat, hâtırayı kâffe-i alâyıkdan tecrîd ile 

hulüvv-i2 zihnime hizmet etti. Emvâc-ı efkârın kesb eylediği bu sükûnet ve safvet 

ise tezkire-i vakâyi’i tesvîd için bir zaman müsâid ve fırsat demek olmakla bi 

minne’l-Kerîm işbu doksan yedi sene-i hicriyyesi Rebîü’l-Âhir’inin dokuzuncu ve 

Mart’ın sekizinci Cumartesi günü ki nevrûz-ı sultânîye musâdif idi... Hâme-i 

şikesteyi3 elime aldım.(1)4 

(Sayfa 17)  

Yazan:  

Sâbık Rumeli Harb Orduları Başkumandanı 

Merhûm  

Süleyman Paşa  

1.2.5. Umdetü’l-Hakâyık 

“Harb-ı ahîr ve istihkâmât” unvânıyla, isim ve sıfatı nice neçhûl olan bir 

mösyönün “Cerîde-i Askeriyye-i İlmiyye” nâm-ı Fransızca birer risâlede tab ve 

neşr ettiği kitap, Harbiyye Nezâreti’nden Erkân-ı Harbiyye hey’etine verilen emir 

üzerine Türkçe’ye terceme olunarak 20 - Muharrem - 98 tarihinden itibâren 

“Cerîde-i Askeriyye” nüshalarıyla intişâr etmeye başladı. Kitâbı tamâmen 

okudum. Müellifin siyâk ifâdesinden ba’de’l-musâlaha mevâki’-i harbiyyeyi ve 

istihkâmât-ı mevcûdeyi nazar-ı teftîş ve nuâyeneden geçirdiği anlaşılıyor. Lâkin 

harbin vukûât ve kumanda kısmına âid ma’lûmâtı, diğer “Laker Dorian - Şark 

Muhârebesi” müellifleri neşriyyât-ı sahîfesinin bir kopyası olmakdan başka bir şey 

değildir. 

 

                                                            
1 Sâil: Saldırıcı, saldıran. 
2 Hulüvv: Boşluk, boş olma.  
3 Hâme-i şikeste: Kırık kalem. 
4 Merhumun ''Tezkiretü'l-Vakâyi''' isminde ve Memoiré tarzında bir eser kaleme aldığı ve 

''Umdetü'l-Hakâyık'' adlı kitaba başladığı için bu eseri maat-teessüf noksan bırakmış 

olduğu evrâk-ı mevcûdenin mutâlaasından anlaşılmıştır. 
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 Bu müelliflerden birtakımı, menâfi’-i zâtiyye tama’ıyla hakâyık-ı 

harbiyyeyi ketm ve tağyîre cür’et ettiler; “Zübdetü’l-Hakâyık” müellifi Mithat 

Efendi bu kabîl müellifin zümresindendir. 

 Bir devletin, bir ümmet-i azîmenin târîhini, nihâyet te’mîn-i huzûzât-ı1 

beşeriyyeye bir dereceye kadar hâdim olan bir menfaat-i hasîse için tağlît ve tağyîr 

etmek, hâtırlanabilen cinâyâtın a’zamıdır. Bir kısmı da şemâtet-i2 în ü ân3 

aldanarak, ağızlarına geleni bilâ muvâzene yazıp çizdiler. Binâenaleyh en ziyâde 

alâkadar bulunduğum mesâil-i harbiyyenin galatât-ı şâyiâtı tashîh etmek azm-i 

hâlisiyle ve zâhiren “Harb-ı Ahîr ve İstihkâmât” müellifini ve hakikatte bi’l-cümle 

erâcîf-4 nüvîsân-ı5 zamâneyi reddetmek ve hem de sergüzeşt-i mazlûmânemi 

hikâye eylemek maksadıyla bu kitabı kaleme alarak “Umdetü’l-Hakâyık” tesmiye 

ettim. 

 Ve’s-selâmu alâ men ittebea’l-hüdâ.. 

(Sayfa 18)  

1.2.6. Karadağ Kısmında İkinci Sefer
6
 

Birinci Devir 

Bu devre mütellık ma’lûmât-ı târîhiyyenin yalnız hilâf-ı hakîkat olan ve 

redd ü nakzına vücûb hissedilen fıkarâtını mu’terize içine alarak tashîh ile fıkarât-ı 

sâirenin muâhezesinden sarf-ı nazar ettim.  

Müellif “Süleyman Paşa’nın kumandası altında bulunan Hersek Ordusu 

ekserî gayrı muntazam ve yeni yazılmış ve fakat iskorbüt ve bağırsak ufûneti 

hastalıklarından muzdarib olmuş askerlerden mürekkeb olarak otuz altı tabur 

askerden müretteb idi” diyor. 

 

                                                            
1 Huzûzât: İnsanın hoşuna giden şeyler. 
2 Şemâtet: Şamata, gürültü, patırtı.   
3 În ü ân: Bu, şu, teferruatla meşgul olma.  
4 Erâcîf: Yalan sözler, uydurmalar.  
5 Nüvîs: “yazan, yazıcı” manalarıyla kelemelere eklenir.  
6 Birinci sefer nâmı altında müellifin yazdığı vukûât-ı harbiyye nâkıs ve gayrı müretteb ise 

de, tashîhine noksâni-i vukûf mâni' olduğundan, bi'z-zarûre ihtiyâr-ı sükût edildi. (Yazan) 
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Hersek kıt’asına vusûlümde, fi’l-hakîka Hersek kolordusunu “Tirebin”1 

kayalıkları arasında mütehaşşid, ilel-i2 mütenevvi’a ile beraber ekseriyyet üzere 

ishâl ve dizanteri hastalıklarıyla musâb ve bâ-husûs ahlâk-ı askeriyyeleri muhtell 

bir hâlde buldum. Selefim Ahmed Muhtâr Paşa, bunların ahlâk-ı askeriyyeleri 

bozulmuş olmasından ve Hersek kıt’asındaki asker diğer bir cihet-i askerî ile 

mübâdele edilmedikten sonra Karadağ aleyhine taarruz değil “Nikşik”e zahîre 

idhâli bile imkânsız görülmesi bedîhî bulunduğundan bahs ile iştikâ3 ve isti’fâya 

mecbûr olmuş idi. 

Binâenaleyh “Tirebin”e gelir gelmez kendimi iki vazîfe ile mükellef 

gördüm: 

 Birincisi, askerin avdet-i sıhhat ve âfiyetine çalışmak; 

 İkincisi, ahlâk-ı askeriyyeyi ıslâh etmek. 

 Ordugâhta ve “Tirebin”de bulunan otuz üç taburun kâffe-i mevcûdu yirmi 

üç bin üç yüz yetmiş yedi kişiden ibâret idiyse de bunun altı yüz doksan üçünü 

hastahânede ve bin elli yedisini zayıfhânelerde ve tabur depolarında olmak üzere 

bin yedi yüz ellisi hasta ve zayıf ve üç bin yedi yüz otuz dokuzu perakende idi. 

Yani elde, 18.388 mevcûd-u  

(Sayfa 19) 

sahîh vardı. Fakat bu askerin bir kısmı da hastalıktan yeni kurtulmuştu. Bir 

mikyâs olmak üzere söyleyelim ki “Tirebin” ordugâhının hastagân ve zuafâ ile 

beraber mevcûdu olan 20.138 neferden, doksan iki senesi Kânûn-ı Sânî’nde 1618’i 

hastahaneye girmiş ve bunlardan doksan altı neferi tebdîl-i hevâya gidip, on biri 

ma’lûl ve üç yüz doksan dokuzu merhûm olmuştur. 

Bu hesapça hastahaneye duhûl edenlerin sülüsü zâyi’ olmuş demek olur. 

İşte ordunun sıhhatine ne mertebe halel târî4 olduğuna ve hastahanelere ancak 

mevte karîb hastaların gönderilmekte bulunduğuna bundan kavî delîl olamaz. 

Mamafîh “Tireben” heyet-i tıbbiyyesi ve hastahaneleri daha ziyâde hasta kabûlüne 

                                                            
1 Tirebin = trebinje 
2 İlel: Hastalıklar, sakatlıklar.  
3 İştikâ: Şikayet etme, yanıp yakılma.  
4 Târî: Ansızın çıkan, birdenbir görünen. 



28 

 

mevki’en ve hâlen müsâit değildi. 

 Selefim Paşa’nın “Zaslab” avdetinden sonra “Tireben”i ordugâh ittihâz 

etmesi zannederim ki muayenât-ı askeriyyece “Ragoze” şosesinin bahşedeceği 

teshîlâttan müstefîd olmak maksadına mübtenî idi. Lâkin “Tirebin”in öteden beri 

meşhûr olan rutûbet-i mevki’iyyesi askerin sûretini acınacak bir sûrette ihlâl etmiş 

idi. Müddet-i me’mûriyyetleri imtidâd edeydi muhtemeldir ki müşârun ileyh de 

ordugâhın tebdîl-i mevki’ lüzûmuna hizmet ederdi; hasbü’l-zamân bu vazîfeyi bize 

terketmiş oldular. Binâenaleyh, ordugâhı mevki’en mürtefi’ ve mevâdd-ı ihrâkiyye 

i’tibârıyla zengin olan ve “Anbele” tarîki üzerinde bulunan “Domanovic” 

ormanlığına naklettik. Ta’yînâtın “Anbele”den naklini teshîl için de ordugâhtan 

“Anbele”ye doğru bir şose inşâsına başladık. Gerek mevki’in tebeddülü ve gerek 

şose inşaâtı askerin avdet-i sıhhatini tesrî’ etti. Bahar hulûl edince mahrûkâttan bir 

dereceye kadar istiğnâ hâsıl olması üzerine ordugâhı “Mostar”a bir saat mesâfede 

bulunan “Bolfay” sahrâsına naklettik. Burada da askeri her gün ta’lîm ile ve 

bâhusûs avcı ta’lîmleriyle işgâl ederek iâde-i sıhhat ve âfiyetlerine çalıştık. 

 Hatta, harekât-ı tecâvüziyyenin yevm-i ibtidâsı olan doksan üç senesi 

Mayıs’ının on dokuzuncu günü “Mostar-Bolfay” ordugâhında mütehaşşid 20.683 

mevcûdlu otuz iki taburun hastahane mevcûdu 1048 ve zuafâ mevcûdu 169 nefer 

olup vefeyât dahi 7 neferden ibâret idi. Vefeyâtın azalması, dört aydan beri askerin 

sıhhati haylice iyileşmiş olmasına delâlet ettiği gibi, Nisan ve Mayıs aylarında 

hastahane mevcûdunu Rumeli’den ve Anadolu’dan o sırada ve tam kış ortasında 

“Bosna” tarîkiyle gelmekte olan kura efrâdının merzâsı1 

(Sayfa 20) 

teksîr etmiş idi. Yoksa “Tirebin” ordugâhından kaldırılan taburlar efrâdı 

meyânında sâlifu’l-beyân ilel-i müstevliyeden hiçbir şey kalmamıştı.  

 Binâenaleyh sâhib-i te’lîfin iskorpit ve bağırsak ufûneti hastalıklarından 

muzdarib gösterdiği asker, “Hersek” kuvve-i askeriyyesinin Ahmed Muhtâr Paşa 

zamânına âid mevcûd sâbıkı olup benimle harekât-ı tecâvüziyyede bulunan 

taburlar efrâdı tünd ü tuna ve tâmmü’l-âfiye erbâb-ı harb ve vegâ idi ki “Bolfay” 

ordugâhında irâe olunan ta’lîm ve terbiye-i askeriyye ve teşcî’ ve teşvîkleri 

husûsunda ittihâz edilen meslek-i medâr-ı iştikâ olan intizâmsızlık ve ahlâksızlığı 

                                                            
1 Merzâ: Hastalar, hastalıklar.  
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da ümit-vâr olacak sûrette tashîh etmiş idi. İşte tashîh-i ahlâk sâyesindedir ki 

“Pive” ve “Doga” boğazı kuleleriyle “Nikşik”e zehâyir idhâlini men’etmek için 

her biri bir istihkâm-ı tabî’î olan “Krestaç”, “Pive” ve “Preşyeka” kayalıkları 

içinde bir de sun’î istihkâm yaparak azm-i kat’î-i sebât ile sıkışmış olan “Karadağ” 

ve “Hersek” usâtını, o asker, kafalarını patlatarak yerlerinden tard u tenkîl etmiş ve 

“Hersek” muhârebâtınca misâl-i târîhîsini bulmak mümkün olmayn bir sûrette 

muzafferiyyât-ı mutantana ile “Nikşik”e girmiş idi. Ve yine o netîce-i mes’ûde 

âsâr-ı muftaharasındandır ki dünyanın en menî’ ve metin avârız-ı tabî’iyyesi ve 

nev’-i beşerin en hunrîz ve cesûr halkı ile müdâfaa olunan “Ostrok” boğazını öte 

geçerek ve Karadağlıların unûf-ı bağy ve şekâvetini kırıp ve müteaddid 

hezîmetlere uğratarak zedeleyip leşlerini çiğneyerek “İşboz” ve “Podgorice” 

pîşgâhlarında rekz-i hıyâm-ı muzafferiyyet etmişti. “Şıbka” balkanlarına şîrâne 

hücûm ile tırmanan yine bu askerdi. 

Besâlet-i fıtriyye-i Osmâniyye’nin, o mâye-i hamîr kahramanının 

mahfûziyyet ve mevcûdiyyetini Ruslara i’tirâf u tasdîk ettiren yine bu dilâverlerin 

me’ser dilirânesi idi. 

Müellifin “Bu kolordu ve evvel emirde “Doga” boğazını zorlayıp yolda 

“Gaçka”ya ve ba’dehû “Nikşik”e zahîra iddihârından sonra şemâlden Karadağ’a 

hücûm edecekti” diyor. 

 Müellifin bu ibâresinde şüphesiz bir sehv var. O havâlîyi bilenlerin 

ma’lûmudur ki “Gaçka”, “Krestaç”dan beş saat mesâfede bir küçük kasaba olup 

orada askerimiz ve zehâyirimiz mevcûd olduğu gibi “Mostar” ile “Gaçko” 

arasında da dâimâ mükârîlerimiz işledi. İhtimâl ki bu “Gaçko” kelimesi 

“Gorançko”dan muharrefdir ki “Pive” kalelerinden birinin bulunduğu mevki’in 

ismidir. Fi’l-hakîka maksadım “Krestaç” mevki’indeki Karadağ muhâfızlarını tard 

u tenkîl ile  

(Sayfa 21)  

“Nikşik”e zahîra iddihâr etmek ve ba’dehû Karadağ arâzîsine tecâvüz 

etmekti. Lâkin “Krestaç”ı müdâfaaya hazırlanan dağlıları tenkîl etmek üzere 

“Eftofce” ordugâhından yirmi altı taburla hareketim sabâhı İzmirli Ali Paşa on 

tabur asker ve mikdâr-ı kâfî zehâyirle “Gorançko (Pive)” kulelerindeki asâkir-i 

mahsûreye zahîra vermeye ve orada bir seneden beri mahsûr bulunan taburları 
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tebdîl etmeye me’mûr etmiş idim.  

Ali Paşa esbâb-ı âtîde beyân olunacağı vechle aldığı emir mûcebince 

harekete muvaffak olamadığından “Pive”ye zahîra idhâli birkaç gün teahhur etti. 

Yoksa müellifin dediği gibi “Doga” Boğazı’nı zorlayıp yolda “Gorançko”ya zahîra 

vermek fikrinde değil idim. Hem “Gorançko (Pive)” “Doga” Boğazı tarîkinde 

değildir ki bu tarz tasavvura mahall olsun. 

Müellif “Osmanlı ordusu beraberinde büyük ve kutlu bir kâfile olduğu 

hâlde Mayıs’ın otuz birinci günü “Nikşik” üzerine yürüdü ve Haziran’ın üçünde 

mahall-i mezkûrda yedi sekiz fersaha yani “Doga” Boğazı’ndan yukarıda olan 

boğazın medhaline yaklaşdı; Karadağlılar istihkâm dâhilinde bulunmakda ve 

“Krestaç” Boğazı’na dahi hükmetmekte idi” diyor. 

Müellifin, Mayıs’ın otuz birinci günü “Nikşik” üzerine yürüdü demesi, 

“Bolfay” ordugâhına hareketim i’tibâriyle olup ittihâz ettiği târih dahi tarih-i 

Efrencî’dir ki, bizim isti’mâl ettiğimiz tarih Rûmî’nin on dokuzuna musâdif olur. 

Vâkıâ Mayıs’ın on dokuzuncu günü kuvve-i mevcûde ile “Bolfay” ordugâhından 

hareket olundu; “Bolfay”dan da hîn-i harekette kolordumuz refâkatindeki kâfile, 

mühimmât, şaîr ve sâire ile yüklü üç bin kadar mükârîden ibâretti. Kâfilemiz, asıl 

büyük ve kutlu ünvânını “Krestaç”dan hareketimiz i’tibâriyle alabilir ki 5500 

bargirden mürekkeb olarak boğazin bir kaç saatlik mesâfe-i tûlânîsini kaplamıştı. 

Bununla beraberine “İspoz”a kadar askerimizn sarf u ihrâk edeceği peksimed ve 

cephâne ile “Pive” ve “Doga” kulelerinin birer senelik peksimed ve zehâyirini ve 

“Nikşik”deki bir tabur askerle kale topçularının ve Kordon ve Pandur efrâdının bir 

senelik veahâlînin sekiz aylık zehâyirini bu mikdar mükârî ile nakletmek mümkün 

olmadığından, erzâk-ı mürettebenin bir mikdârı “Gaçka” anbarında kaldı ve elde 

bulunan mükârîden bir kısmının yükleri “Krestaç”a yığın ettirilerek tekrar 

“Gaçka”ya iâde olunup, ikinci defa olarak yine “Gaçka”dan “Krestaç”a nakl-i 

zehâyire mecbûriyyet görüldü ve bu muâmele-i mütenâvibe-i nakliyye aynıyla  

(Sayfa 22)  

“Krestaç”dan “İzlastop” kulesine ve “İzlastop” kulesinden “Nozdere” 

kulesine kadar tekerrür etti. Ve’l-hâsıl mükârî hayavânâtı “Gaçka”dan “Nozdere” 

ve “Preşyeka” kulelerine kadar dört sefer yapmış oldu ki ikisi yüklü ve ikisi 

yüksüz idi; şu ahvâl ile on bin ve küsür bargîr yükü erzâk ve mühimmât 
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naklolundu. “Doga” Boğazı gibi târ u etrâfı düşman ile muhât tehlikeli bir geçitten 

beş bin hayvan ile alâ tarîki’l-münâvebe on bin yük erzâk ve mühimmât nakletmek 

ve hem de bir taraftan Karadağlı gibi cesûr ve akûr bir düşmân-ı lecûc ile harb 

ederek ve galebe çalarak bu nakliyyâta devâm etmek bizce misâl-i târîhîsi 

bulunamayan bir muvaffakiyyet-i hârku’l-âde idi. 

Çerkes İsmâil Paşa, Serdar Ömer Paşa ve Derviş Paşa’nın kumandanlık 

devirleriyle, muahharan Ahmed Hamdi Paşa, Rauf Paşa ve Ahmed Muhtar Paşa 

zamanlarının “Nikşik” seferleri ve dûçâr oldukları fecî’ ve dilsiz hezîmetler bir 

kere pîş-i mukâyeseye alınır ise, bu muvaffakiyyetimizin ulüvv-i kıymeti gözlere 

çarpar. 

Hayfâ ki o vakit bu hizmetimiz, nazar-ı takdîr ve istihsâna bile dönmedi. 

Makâm-ı seraskerîde bulunan Redif Paşa, ya Karadağ işlerince ma’lûmât-ı 

sâbıkası bulunmadığından muvaffakiyyet-i vâkıâyı umûr-ı âdiyyeden zann u 

i’tikâd ediyor, yahud bizi öyle bir muvaffakiyyetin sâhib ve fâili göstermek şahsî 

politikasına muvâfık düşmüyor ve yahud serâ-yı hümâyun şaşaa-yı 

muvaffakiyyetimize perdekeşlik vazîfesini müşârun ileyhe tevdî’ etmiş bulunuyor 

idi; çünkü takdîre bedel, o sırada “İşboz” önünde otuz bin kadar taburla hayme-

nişîn ‘izz u ihtişâm olan “Ali Sâib Paşa ordusuna dağlılar hücûm eder de, bozarsa 

mes’ûlü sensin” diye mâbeyn-i hümâyundan ve makâm-ı seraskerîden tehdîd ve 

tevbîhi hâvî telgraflar alıyor idim. 

 Ben Hersek’ten, otuz altı saatlik bir yerden, dar boğazlar geçerek, 

Karadağ ülkesini aşarak, hem hammallık ve hem de harb ederek aynı benim kadar 

kuvve-i mevcûdesi bulunan Ali Sâib Paşa’ya muâvenete neden borçlu oluyor ve 

dağlılar Ali Sâib Paşa kolordusuna taarruz edip de o ordu bi’l-farz bozulduğu 

hâlde ben, vukû’ bulacak bu hezîmetten ne münâsebetle mes’ûl olabilirdim, 

bilemem. Eğer beş on Karadağ şapkası paşanın ordusu karşısında baş gösterip de 

paşayı ve ordusunu kaçırsaydı Rauf Paşa’nın bilâhâre “Çoranlı” hezîmeti nâmına 

oynadığı rolün,  
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(Sayfa 23)  

daha o zaman Ali Sâib Paşa’ya oynattırılması ve “İşboz” hezîmetine 

müsebbib unvânıyla bu âcizin sahne-i istihkara1 çıkarılması muhakkak idi. 

 Müellif “Osmanlı askerine mukâvemete me’mûr olan “Petrovkovic”in 

maiyyetinde yirmi iki tabur asker bulunup bu asker her ne kadar bulundukları 

mevki’e göre kâfî ise de, merhûm bunları fenâ bir sûrette ta’biye ile “Graçko” 

geçidini muhâfaza etmek üzere yedi taburunu ifrâz u sevk eylediği gibi, “Doga” 

boğazının muhâfazasına on tabur bırakmış ve “Krestaç”ın müdâfaası için de yalnız 

beş tabur asker alıkoymuştu” diyor. 

Dağlılara dâir bizim o târihte aldığımız ma’lûmât, yirmi tabur Karadağlı 

asâkir-i nizâmiyyesiyle on tabur Hersek usâtından müretteb bir kuvve-i müdâfi’a 

mevcûd olmasından ibâretti. Karadağ başkumandanı, askerini kısımlara ifrâz 

etmekte fi’l-hakîka hatâ etti. Lâkin onun hatâ etmiş olduğu bizim manevramız 

taayyün ettikten sonra meydâna çıktı. Bizim kolordu, Mayıs’ın yirmi birinci ve 

alafranga Hazîran’ın ikinci cumaertesi günü “Samabor” karyesi etrâfını ordugâh 

ittihâz etti. Tuttuğumuz mevki’ hem “Krestaç” ve hem “Pive”ye gidecek yolların 

birleştiği bir mahall kurbunda idi. 

Dağlılar, bizim evvel emirde “Krestaç”a mı yoksa “Pive”ye mi taarruz 

edeceğimizi bilememişlerdi. Maslahatın suver-i sathiyyesine bakılırsa, “Pive” 

ciheti hareketini ba’de’l-icrâ “Krestaç”a ve “Doga” boğazına doğru taarruz daha 

muvâfık-ı hâl zann olunurdu. Biz bu zannı takviye ve dağlıların ezhânını2 tağlît 

için, Mayıs’ın yirmi ikinci ve efrencî Hazîran’ın üçüncü pazar günü “Pive” tarîki 

üzerinde vâki’ “Ravna” cihetine bir müfreze sevkettik. Ordugâhı da istikâmet 

hareketimizi “Pive” cihetine gösterir sûrette ta’biye eyledik. Binâenaleyh dağlılar 

“Pive” tarafını tutmak elzem olduğu hissine düştüler. Mayıs’ın yirmi üçüncü ve 

efrencî Hazîran’ın dördüncü pazarertesi günü ale’s-seher Mirli Ali Paşa 

kumandasıyla “Pive (Grançko)” cihetine on tabur gönderdim. Bu on tabur bizim 

“Krestaç” cihetine me’mûr taburlarımızın harekâtını setr edebilecek nikâtı3 

tuttuktan sonra ben de yirmi altı taburla “Krestaç”a doğru hareket ettim. Düşman, 

hareket-i ûlâyı Pive (Grançko) ciheti istikâmetine gördüğü için kuvvetinin birazını 

                                                            
1 İstihkar: Hakir görme, hor görme. 
2 Ezhân: İnsanda akıl, fikir, anlayış kudretleri. 
3 Nikât: Noktalar. 
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ifrâz ile “Grançko”ya sevketmekte kendini musîb-i1 zu’m2 etti. Benim Ali Paşa 

kumandasıyla “Pive” cihetine on tabur sevkinden maksadım ise, karşılarındaki 

(Sayfa 24)  

düşmanı çiğneyip geçebildikleri hâlde “Pive (Grançko)” kulelerine erzâk 

verdirip ba’dehû “Krestaç”da bize sür’atle iltihâk ettirmek ve şayet “Ravna”dan 

ilerisini söktüremezlerse bizim “Krestaç” mevki’-i müstahkem-i tabî’îsini 

istirdâdımıza kadar düşmanın bir kısım kuvvetini karşılarında ta’tîl etmekti. “Pive 

(Grançko)” cihetine sevkettiğim taburların muvaffakiyyâtını teshîl ve “Çerkopçe” 

ciheti eşkiyâsının “Pive”ye tasallutlarını men’ için “Koça” kumandanı Miralay 

Süleyman Bey’e de aynı günde birçok tabur-ı nizâmiyye ve redîf ile “Koça” kazâsı 

ahâli-i mutî’ası3 bi’l-istishâb4 hareket-i tecâvüziyye-i iğfâliyye icrâsı emrini 

vermiştim. İşte “Pive (Grançko)” istikâmetine cihetinli gösterilen bu yığınak 

nümâyişi Karadağ kumandanını “Pive (Grançko)” geçidini muhâfaza 

teşebbüsünde bulundurmaya bi’t-tabi mecbûr etti. 

Çünkü kuvve-i taarruziyye kumandanı fikir u tasmîmini ketmde mâhirâne 

davranır ve hâl u tabîat-ı arâzî bu mahâreti icrâya müsaade ve muâvenet eder ise 

kuvve-i müdâfi’a kumandanının aldanması mevrid-i5 itâb6 ve muâheze olamaz. 

Benim fikrimce dağlı kumandanının bir hatâsı varsa o da, “Doga” boğazı dâhilinin 

muhâfazası ve “Nikşik” muhâsarası için askerinin bir kısmını ifrâz etmesi ve 

husûsuyla “Preşyeka” dağlarını tutmasıydı. Vâkıâ tuttukları “Preşyeka” tepeleri -ki 

bizim asker lisânında kol ağası çayırı nâmıyla yâd olunur mahallin etrâfıdır- gerek 

yetmiş yedi ve yetmiş sekiz tarihli muhârebâtında ve gerek seleflerim kumandan 

paşalar zamanlarında Hersek’de vukû’ bulan en hunrîz mücâdelâtın mahall-i 

cereyânı ve dağlıların en müstefîd oldukları kayalıkların ve avârız-ı mütenevvia-yı 

tabî’iyyenin mecmâ’ıdır7. Dağlıların burayı tutmaktan maksadı bizim askeri 

“Nikşik”e sokmamaktı. 

 Prensin “Nikşik” etrâfında muhâsara nümâyişinde bulunması da 

                                                            
1 Musib: İsabet eden, yanılmayan. 
2 Zu’m: Şüphe. 
3 Mutî’a: İtaat eden, boyun eğen.  
4 Bi’l-istishâb: Beraber alarak.  
5 Mevrid: Varacak yer, yol.  
6 İtâb: Azarlama, paylama.  
7 Mecmâ: Toplanılacak yer. 
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“Nikşik”deki askerle muhâberemizi kat’etmek ve onları fütûra ilkâ etmek içindi. 

Lâkin bu tedâbîr ve tasavvurât kâmilen beyhûde ve abesdi. Çünkü şayet mağlûb 

olurlarsa “Preşyeka”dan dolaşıp da “Ostrok” boğazını tutmaya zaman müsâit 

olmayacağını ve Karadağ ülkesi medhalini bizim için küşâda bırakmış olacaklarını 

hesâb etmek akdem-i vezâif idi. Belki dağlılar askerimizin bu harekette sür’at-i 

lâzime ile davranacağını akla getirememişlerdi. İşte bu hatâ sebebiyle askerimizin 

“Nikşik” ovasından “Ostrok” zirve-i cibâlini işgâl ettiği gün -ki Hazîran-ı Rûmînin 

beşinci ve Efrencî Haziran’ın on yedinci gününe musâdiftir- vâki’ olan 

muhârebede dağlılar yalnız “Ozernik”  

(Sayfa 25)  

kulesi cihetinden sevkolunan on tabur askerle “Ostrok” zirve-i cibâlinin 

sol tarafındaki istihkâmlarda ve “Planina”da eser-i mukâvemet gösterebilip 

askerimizin cephesi i’tibâriyle “Ostrok” tarîkinin sağ cenâhındaki “Estobça” 

karyesi sırtlarıyla “Ostrok” caddesini muhâfazasız ve müdâfaasız bıraktılar. Bu 

vecihle “Preşyeka”dan münhezimen savuşan dağlılar vatanlarını çiğnetmemek için 

birinci derece tutulması lâ büdd olan “Ostrok” boğazı medhalini kerhen ve hatâen 

bize teslîm etmiş oldular. 

 Dağlılar “Pive”ye, “Doga” boğazı dâhiline, “Nikşik” muhâsarasına taksîm 

ettikleri kuvveti de “Krestaç”a da ta’biye ile daha cem’iyyetli bulunaydılar 

istihsâl-i muvaffakiyyet için askerimizi bir mertebe ziyâde it’âb edebilirlerdi. 

Ale’l-husûs “Krestaç”da bozulduktan ve “Doga” boğazı medhalini kaybettikten 

sonra “Pive (Gorançko)” ve “Preşyeka” mevâki’inde harb etmelerine kat’â lüzûm 

yoktu. Onlar derhal “Ostrok” tepelerine seğirtip boğazı askerimizin murûruna 

sahîhan mâni’ olacak bir sedd-i sedîd hâline getirmeli ve kuvâ-yı mevcûdelerini 

orada tahşîd etmeliydiler. 

 Müellif, dağlıların kuvvetini yirmi iki tabura münkasim on iki bin kişi 

olmak üzere gösteriyor ise de o vakit aldığımız ma’lûmâta göre otuz iki tabur 

i’tibâriyle on altı bin kişiden mürekkebdi. 

Buna mukâbil bizim “Ostrok” boğazı karşısındaki kuvve-i taarruziyyemiz 

de tabur i’tibâriyle otuz sekiz tabur olup mekârî1 neferâtıyla hizmetçi ve sekkâ gibi 

efrâd-ı tenzîl olununca mevcûd i’tibâriyle on üç, on dört bin kişiden mütecâviz 

                                                            
1 Mekari: Yük hayvanı, kira ile tutulan hayvan. 
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değildi. Binâenaleyh “Ostrok” boğazı, lüzûm-ı vechle tutulaydı Karadağlılar gibi 

hakîkaten cesûr ve muhârib bir askerle müdâfaa olunan “Ostrok” tepeleri gibi 

rasânet ve metânet-i tabî’iyyece misli nâ meşhûd bir sengistân-ı menî’i1, iğneli 

tüfekle müselleh ve on yedi günden beri bir kuru peksimetle bir taraftan harb 

ederek bir taraftan da hamallık vazîfesi görerek ilerlediği için bî-tâb ve tuvân olan 

kuvve-i kalîle-i taarruziyyemizle, zabt u feth etmek, haylice güç olurdu. Lâkin 

dağlıların, askerimizi “Nikşik”e sokmamak ve “Pive”ye erzâk verdirmemek gibi 

bir tama’-ı hâmı bilâhâre istifâde-i harbiyyemizi teshîl etti. 

 Müellif”Lâkin Osmanlılar “Graçko” tarafında yalnız arâzîyi keşf ile iktifâ 

ederek Hazîran’ın dördüncü günü yirmi beş tabur ve sekiz grup topuyla 

“Krestaç”daki Karadağlılar  

(Sayfa 26)  

üzerine hücûm gösterdiler, beş saati mütecâviz yaka yakaya edilen bir 

şiddetli muhârebeden sonra Karadağlılar beş yüz telefât bırakarak ric’ate mecbûr 

oldular; bu muhârebeyi müteâkip ayın beşinde “Vokoniç” askerini “Doga” üzerine 

çekerek Osmanlı askeri, elinde bulunan “Preşyeka” mevki’i müstahkemi civârında 

tahassun eyledi. Osmanlılar “Preşyeka”da “Vokoniç” üzerine bir sahte hücûm 

icrâsıyla “Graçko”ya zahîre iddihârına2 muvaffak oldular ve fakat bundan sonra 

başkumandan esbâbı ma’lûm olmayarak on gün kadar askerini hareketsiz bıraktı. 

Prens Nikola bundan istifâde ile “Nikşik”i kemâl-i şiddetle topa tutmaya ve şehri 

muhât olan istihkâmâttan altısını dahi zaptetmiş idi. 

 Karadağlılar hücûmda “Danilograd”dan sırtlarında getirdikleri topları 

isti’mâl eylediler. Lâkin ayın on dördünde, Osmanlılar “Doga” boğazında ve 

“Votkovic” üzerine dahi bir şiddetli hücûm icrâ ederek merkûmu mağlûb ve 

perişân ile firâra ve Prens “Nikola” ordusuna iltihâka ve müşârun ileyhi dahi 

“Nikşik” muhâsarasını terkle cenûbda “Planinca”da bir tedâfüî3 mevki’ ittihâzına 

mecbûr eylediler. Süleyman Paşa “Nikşik”e lâzım gelen zehâyir ve mühimmâtı 

iddihâr eyledikten sonra ileriye hareketle ayın on sekizinci ve on dokuzuncu 

günleri Karadağlılar’ı evvelâ “Planica”da ve sonra “Ostrok” boğazında mağlûb ve 

                                                            
1 Menî’: Sarp, el erişimez.  
2 İddihâr: Biriktirme, toplayıp saklama. Kıtlıkta yüksek fiyatla satmak üzere zahire 

toplayıp saklama. 
3 Tedâfüî: Kendini koruma  
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perişân eyledi.  Halbuki Osmanlı generalinin maksadı, muahharan zikredileceği 

vechle “İşboz”da “Ali Sâib” Paşa fırkasıyla birleşmek idi. Sekiz gün imtidâd eden 

kanlı muhârebeden sonra Karadağ içerisine, ormanlar ve kayalar arasından bir yol 

açarak buna da muvaffak oldu ve Karadağlılara iki bin beş yüzü mütecâviz telefât 

verdirerek Karadağ’ın bir başından girdi bir başından çıktı.” diyor ve bu ibârâtıyla 

Karadağ harekât-ı tecâvüziyyemizi mücmelen1 ifâde etmiş oluyor. 

 Lâkin gerek vukûâtın takaddüm ve teehhürü2 ve gerek beyânı husûsunda 

pek çok sehv ve noksân bulunduğundan târîh-i askerî-i Osmânînin en parlak 

muzafferiyyâtından ma’dûd ve hele Karadağca misâl-i târîhîsi nâ-meşhûd bu 

hareket-i muzafferâneye mücmelen ve sırasıyla bast3 ve temhîd4 ile mûmaileyhin 

sehviyyâtıyla noksâni-i ifâdâtını tashîhe kendimi mecbûr gördüm. Şöyle ki: 

 Bizim ordunun “Krestaç” mevk’i aleyhine taarruz ettiği aynı günde -ki 

Mayıs’ın yirmi üçüncü pazarrtesi günüdür -  mirliva “Ali” Paşa da on tabur askerle 

“Pive” cihetine gitmiş idi. Paşâ-yı mûmaileyh, “Ravna” mevki’ine kadar bilâ 

vukûât varmış ve “Ravna” ile “Glasoita”  

(Sayfa 27)  

arasında vusûl-i taraf-ı silsile-i cibâlinde tesâdüf ettiği bir mikdâr düşmanı 

da tard u tenkîl ederek “Ravna”dan “Miratovica” mevki’ine kadar lüzûm gördüğü 

nikâta da altı tabur yerleştirip bâkî dört taburla “Miratovica”ya varmış ve 

düşmanın “Miratovica”nın sağ ve solundaki tepeleri tuttuğunu görerek mezkûr 

dört taburla sağ cihet tepelerine hücûm etmişse de muvaffak olamadığından vaz’ı 

tahaffuzu ahziyle bize iş’âr-ı keyfiyyete lüzûm görmüş idi. İşte müellif mösyönün 

“Gorançko” tarafında yalnız arâzîyi keşf ile iktifâ ettiler demesi ihtimal ki bu 

hareketten galattır. 

 Haziran-ı Efrencî’nin dördüncü ve Mayıs’ın yirmi üçüncü günü gerçi 

düşmanın “Krestaç” mevki’i kurbuna yirmi beş tabur piyade - emniyyet-i tarîk için 

bir tabur “Krestaç”dan bir buçuk saat gerideki kiliseye bırakılmış idi - ve bir 

batarya sahrâ ve bir batarya dağ topuyla gelindiyse de bunlardan harbe dâhil olan, 

on altı tabur ile üç kıt’a toptan ibâret idi. Hülâsa-i vukûât-ı harbiyye de bu 

                                                            
1 Mücmelen: Kısa olarak, kısaltarak.  
2 Teherrür: Geriye kalma, gecikme. 
3 Bast: Yayma, açma, uzun uzadıya anlatma.  
4 Temhîd: Yayma, döşetme. Düzenleme. 
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vecihledir: 

 Mayıs’ın yirmi üçüncü pazarertesi sabahı “Eftofce” ordugâhından kalktık. 

“Orline” tepesinin damındaki çifte kulelere kadar bilâ harb geldik. Orada cevânib-i 

selâse tilâl1 ve cibâlini tutmuş ve yaptıkları istihkâmât-ı adîdeye yerleşmiş olan 

düşman, bizi karşılayarak askerimize ateş etmeye başladı. Bizim asker de üç 

cihetten üzerlerine hücûm etti. Dağlılar pek çok fedâkârâne mukâvemetler 

eylediler; lâkin istihkâmlarında sebâta mecâl ve kudretleri kalmadı. Çünkü sağ 

cephe kollarımızın hücûmlarını toplarımızın ateşi teshîl ediyordu. Nihâyet 

istihkâmlarında sebâtın imkânsızlığını teyakkun2 eden düşmanın nefs-i “Krestaç” 

mevki’inde ve boğaz üzerindeki askeri, cepheleri ilerisine şiddetli bir hücûm icrâ 

ettiler. Maksadları bizzat başında durduğum topları taarruz idi; lâkin bu 

taarruzlarını, topların ateşinden masûn olacakları bir sûrette vusûl-i cenâh 

ilerisindeki tepeden icrâ ettiler. Bu hücûm-ı defde isticâle3 düşman bizi mecbûr 

etti. Çünkü ateş eden toplarımızın bulunduğu mevki’in sol cenâhındaki kayalıklı 

sırtı tutmak ve beni toplarla birlikte tehlikeye ilkâ eylemek düşmanın ehemm-i 

mekâsıdı idi. Düşmanın hücûmda gösterdiği bu şiddet ve sür’at, arâzînin 

sarplığından dolayı sağ vusûl-i cenâh sırtlarında bulunan taburların merkeze 

imkân-ı muâveneti selb ettiğinden ve dağlılar da topların bulunduğu mevki’e 

musallat sırta gelerek orada bulunan  

(Sayfa 28)  

iki tabur askerimizi püskürttüklerinden yanımızdaki dört taburdan üç 

buçuğu bu düşman-ı sâili def’ hizmetine ta’yîne mecbûr oldum ve “Krestaç” 

muhârebesinin boğaz boğaza ve en hunrîz ve en son mücâdelesi bu taşlık sırt 

üzerinde vukû’ buldu ve dağlılar pek fedâkârâne davrandıkları bu savlette dahi bir 

iş beceremeyerek yüzlerini geri çevirdiler. Hatt-ı harbimizin sağ cenâhında 

bulunan taburlar dahi, o sırada dağlıların mütehassın oldukları taştan siperlerin bir 

kısm-ı azîmini harben ellerinden nez’4 etmiş ve sağ cenâh kayalıklarının nikât-ı 

hâkimesinin bir kısmını elde etmişti. Sol taraf ve ileri kayalıktaki taburlarda 

düşmanın yüz döndürmesinden bi’l-istifâde tecdîd-i hücûm eylemişlerdi. Ve’l-

hâsıl her taraftan uğradıkları tesellutât ve ta’kîbât üzerine dağlılar münhezimen 

                                                            
1 Tilâl: Tepeler, kümeler, yığınlar.  
2 Teyakkun: Tam olarak, iyiden iyiye bilme.  
3 İsticâl: Acele etme, çabuklandırma, tez olmasını isteme.   
4 Nez’: Bir şeyi yerinden koparma, sökme. Kaldırma, yok etme. 
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terk-i mevâki’e mecbûr oldular. Muhârebe beş saatten ziyâde imtidâd etti. 

Düşmanın hezîmet-i fâhişeyle çekilmesi, akşam saat on bir râddelerindedir. 

 Bizim taraftan 10 zâbit ve 170 silâh-endâz şehît ve 15 zâbit 349 silâh-

endâz mecrûh oldu. Dağlıların telefât-ı hakîkiyyelerine gelince orası bizce meçhul 

idi. Şu kadar ki, taht-ı işgâlimize geçen yerlerde indü’l-ta’dâd 500 kadar leşleri 

göründü. 

 Dağlılar “Krestaç”a iki saat mesafede ve müstahfazı yüz küsür Osmanlı 

askerinden ibâret olan “İzlastop” kulesinin karşısındaki tepeye bir kıt’a top 

getirerek on bir Mayıs tarihinden beri tazyîk etmekteydiler ve hattâ sekiz gün 

muhâsara-i kâmile tahtına aldılar. Kuleye endaht ettikleri üç yüz seksen sekiz 

dâneden, üç yüz elli sekizi isâbetle kulenin sakfını harâb etmişti. Mayıs’ın on 

dokuzuncu, yani kolordunun “Mostar”dan hareketi günü topu kaldırarak, yirmi 

ikinci gününe kadar yalnız piyâde ile muhâsara etti ve yirmi ikinci günü kule 

etrâfını tahliye ederek oradaki askerini de “Krestaç”a celbetti. Yirmi üçüncü günü 

gördükleri hezîmet-i fâhişe üzerine “Krestaç” ve “İzlastop” etrâfını terk ile “Doga” 

boğazına ve “Nikşik”e doğru çekildiler. Hatta Mayıs’ın yirmi beşinci günü 

“Nozdere” kulesinden “İzlastop” kulesine Osmanlı askeri gidip gelmeye başladı. 

İşte Mayıs’ın yirmi üçüncü günü ber-vech-i meşrûh vukû’ bulan “Krestaç” 

muzafferiyyeti, “Nozdere” kulesine kadar bizim askere emniyyet-i tarîk 

bahşederek, harekât-ı askeriyyeyi teshîl etmişti. 

 Eğer Mayıs’ın yirmi üçüncü günü mirliva “Ali” Paşa kumandasıyla 

“Pive”ye gönderilen  

(Sayfa 29) 

asker de îfâ-yı vazîfeye muvaffak olsalardı ve “Mostar”dan intizârında 

bulunduğum cephâne ile “Nikşik” ahâlîsinin erzâk-ı mürettebesi de gelseydi, 

nihâyet Mayıs’ın yirmi altıncı günü “Krestaç”dan “Nikşik”e doğru hareket eder ve 

müellif mösyönün “on gün kadar askerini hareketsiz bıraktı” gibi ta’rîzâtına hedef 

olmazdık. “Krestaç” muzafferiyyeti ile bir neş’e ve zâika1 âlûd2 olup “Ali” 

Paşa’dan da bu yolda bir haber-i sürûr intizârında iken Mayıs’ın yirmi dördüncü 

salı günü akşamüstü şu tezkireyi aldık: 

                                                            
1 Zâika: Tatma, tad doyurucu kuvvet. 
2 Âlûd: Bulaşmış, bulaşık. 
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1.2.7. Huzûr-I Sâmi-İ Cenâb-I Müşîr 

 Devletli Efendim Hazretleri 

 Bugün “Pive”ye hareket ettik. “Ravna” kulesiyle “Glasoita” kulesinin 

arasında bir mikdâr eşkiyâya tesâdüf olunmuş ve asâkir-i şâhâne tarafından tard u 

tenkîl olunarak muahharan “Muradovica”ya kadar cüz’î muhârebe ile gelinip 

“Pive” caddesinin sağ vusûl-i cihetlerinde ve gâyet mürtefi’ tepelerde eşkiyâ 

tarafından müteaddid istihkâm inşâsıyla derûnuna haylice eşkiyâ cem’ olarak 

muhârebeye kıyâm etmiş ve sağ cenâhında bulunan istihkâmına iki tabur 

sevkolunmuş ise de muvaffak olunamayıp asâkir-i şâhâne oldukları mahallerde 

istihkâm yapıp oturmuşlardır. 

 Bi’t-tabi mekârî de “Muradovic” nâm-ı mahallde topluca 

durdurulmaktadır. Bu sûrette ne “Pive”ye erzâk vermek ihtimâli var ve ne de ric’at 

etmek, iki cihetten hâl-i müşkil. Çünkü geriye ric’at olunsa eşkiyânın ta’kîbi ve 

mekârîmizin kesreti ric’ate mâni’ olacağından zarûrî mahall-i mezkûrun îcâb eden 

noktalarına taburlar yerleştirilip istihkâm edilerek durmaktayız. Artık hâlimize 

merhamet mücerred irâde-i devletlerine menût bulunmuş olmağın ol bâbda fermân 

Hazret-i Men lehü’l-emrindir. 23 - Mayıs – 93 

Mirliva Ali 

1.2.8. An Muradovice 

İşbu arîza-i âcizânem tahrîr olunur iken muhârebede bulunan taburlar 

tarafından verilen ma’lûmâta nazaran bir hayli şehîd ve yaralımız vukû’ bulmuş ve 

“İştib” taburu binbaşısı şehîd olduğu ve saat on bir râddelerinde “Krestaç” 

tarafından dahi eşkiyâlar geldiğini arz ederim ve el-ân muhârebe devâm ediyor.  

Ali 

(Sayfa 30)  

Maiyyet-i kumandanlarından bu yolda bir jurnal alan başkumandan acabâ 

“Krestaç”dan ileriye yürümek planına mı hizmet eder, yoksa “Pive”ye muâvenet 

lüzûmuna mı? 

İşte Ali Paşa’nın vârid olan tezkiresi ale’l-acele çarşamba gecesi ki salı 
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akşamı saat iki kararlarında, “Krestaç”daki askerimizden on bir tabur bi’t-tefrîk 

“Veysel” Paşa kumandasıyla “Ali” Paşa’nın muâvenetine gönderdim. 

“Veysel” Paşa, Mayıs’ın yirmi beşinci günü saat dörtte “Glasoita”ya 

vararak bir saat kadar askere ârâm1 verdikten sonra üç tabur ile etrâf tepeleri 

tutturdu. Bâkî sekiz taburla saat sekizde “Muradovica”ya geldi ve o gün akşam 

yakındır diye harbe girişmeyip, yirmi altıncı günü sabahleyin üzerine hücûm 

kolları sevk ve tesrîb ile düşmanı terk-i mevâki’e icbâr eyledi ve yevm-i mezkûrun 

saat üçünde, “Pive”ye erzâk sevkine mübâşeret ve “Pive”deki taburu tebdîl ile bir 

senelik erzâkını iddihâr eyledi. Yine o gün saat on ikide “Glasoita”ya avdet ederek 

ertesi yirmi yedinci cuma günü akşam üstü “Ali” ve “Veysel” Paşalar taburlarıyla 

birlikte “Krestaç”a geldiler. Gerek “Ali” Paşa ve gerek “Veysel” Paşa 

taburlarında, bu cihet muhârebâtında, bir binbaşı ile 4 mülâzim ve 31 silâh-endâz 

şehît ve iki mülâzim ile 55 silâh-endâz mecrûh düştü. 

 Bana kalırsa “Ali” Paşa refâkatindeki on tabur ile “Pive”ye erzâk iddihâr 

ve müstahfazlarını mübâdele emr-i ehemmini pek kolay hüsn-i îfâ edebilirdi. 

Lâkin düşmanın dehşetinden ziyâde, kendi vehmine mağlûb olduğundan 

“Muradovice”den ileri gitmeye bir türlü cesâret edemedi ve sûreti mezkûr tezkire 

ile bi’l-istimdâd on bir taburla “Veysel” Paşa’yı sevke bizi mecbûr etti. Hâlbuki 

“Pive” aleyhine “Gaçka”dan vukû’ bulacak harekât-ı askeriyyeyi teshîl ve 

eşkiyânın cem’iyyetini bir dereceye kadar tefrîk için Mayıs’ın yirmi üçüncü 

pazartesi günü “Kuça” kumandanı miralay “Süleyman” Bey’i de bir buçuk tabur 

asker ve “Kuça” ahâli-i müslime ve gayri müslimesinden mürekkeb bir müfrezeyle 

“Çirkopça” cihetindeki eşkiyâ aleyhine sevketmiştim. Bu müfreze “Pive”ye karîb 

“Dormitor” balkanı önündeki “Odrağ” tepesine kadar ilerlemiş ve oradaki eşkiyâyı 

püskürtüp gece “Çirkopça” istihkâmına avdet eylemişti. Ertesi salı günü “Huma” 

ve daha ertesi çarşamba günü “Kuça”ya avdet eylemiş olmasına nazaran, eğer 

“Ali” Paşa pazarertesi günü aldığı emir mûcebince “Pive”ye doğru takarrub 

etseydi “Pive”nin “Kuça”  

(Sayfa 31) 

cihetinden o tarafın hareket-i askeriyyesi hasebiyle me’mûn2 olmuş olur 

idi ve “Nikşik”e doğru hareket-i askeriyyeyi te’hîr eden sebep yalnız “Pive” 

                                                            
1 Ârâm: Durma, eğlenme, dinlenme, yerleşme, istirahat etme.  
2 Me’mûn: Emin bulunan, korkusuz, tehlikesiz, sağlam.  
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cihetine icrâ olunan harekât-ı harbiyye netîce-i muntazarası olsaydı, Mayıs’ın 

yirmi yedinci cuma günü o cihete sevkedilen cem’an yirmi bir tabur dahi avdet 

etmiş olmakla ferdâsı yirmi sekizinci cumartesi sabahı hareket iktizâ ederdi. Lâkin 

esbâb-ı mâni’adan en birincisi, “Nikşik” ahâlîsinin erzâk-ı mürettebesiyle 

kolordunun bin sandık kadar cephânesini hâmil “Mostar”dan vurûduna intizâr 

olunan iki bin re’s mekârînin henüz “Krestaç”a vâsıl olamamasıydı; çünkü 

“Mostar”dan hîn-i harekette kolordunun ihtiyâcına kâfî mükârî henüz tedârik 

olunamamıştı. 

Bosna vâlîsi “Mazhar” Paşa tarafından iki bin ve küsür mekârînin arkadan 

yetiştirilmek üzere “Krestaç”a sevki mukarrer idi. 

Mayıs’ın yirmi dokuzuncu pazar akşamı hayvânât-ı mezkûre “Krestaç” 

ordugâhına vâsıl oldu. Ve ertesi pazartesi sabahı da kolordu “Doga” boğazı 

dâhiline doğru hareket eyledi. İşte bu esbâb-ı mebsûte-i meşrû’aya mebnî altı gün 

“Krestaç”dan ileri hareket edilemedi. 

Lâkin müellif mösyö, “Krestaç”dan “Preşyeka”ya kadar yolda geçirilen üç 

gün müddetin üzerine bir gün daha bi’l-’ilâve on gün hareketsiz kaldığımızı beyân 

ediyor. Vâkıâ bir yolcu için “Krestaç”dan “Preşyeka”ya ancak bir günlük yoldur. 

Lâkin, elindeki beş bin hayvân ile sekiz bin mekârîlik yükü nakletmek ıztırâr1 ve 

mecbûriyyetinde olan ve Karadağlılar’a karşı müteharrik bulunan bir kolordu için 

bu müddetin bile ‘Hersek”çe kifâyetsiz olduğunu, “Hersek”de kumandanlık eden 

bi’l-cümle zevâtın tecârîb-i2 adîde-i târîhiyyesi tasdîk u i’tirâf eder. 

Mayıs’ın yirmi üçüncü pazartesi günü, tarafımızdan müretteb planın Der-

Saadet’ten gördüğü hüsn-i kabûl üzerine olmalı ki, Yenipazar ciheti kumandanı 

“Muhammed Ali” Paşa ile “İşkodra” ciheti kumandanı “Ali Sâib” Paşa dahi ileriye 

hareket emrini almışlardı. 

Yenipazar fırkası karşısındaki dağlı ve eşkiyâ mikdârca pek kalîl idi. 

Husûsuyla bir kısmı, o cihet yaylalarında hayvan ra’y etmekte olan çobanlardan 

ibâret bulunmakla yevm-i mezkûrda “Muhammed Ali” Paşa bi’s-suhûle ve cüz’î 

bir harb ile “Vasovik Bala” nâhiyeinden bir saat kadar içeri girdi. Ve 24, 25 Mayıs 

târihlerinde bir mertebe daha ilerleyerek “Vasovik Bala”  

                                                            
1 Iztırâr: Mecburiyet, çaresizlik, ihtiyaç. 
2 Tecârîb: Denemeler. 
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(Sayfa 32)  

nâhiyesini taht-ı işgâle aldıysa da harekâtının “Ostrok” boğazından 

geçmek mecbûriyyetinde olan “Hersek” fırkasına mûcib-i istifâde bir ciheti 

görünmedi. 

 “Ali Sâib” Paşa fırkasına gelince, bunlar Mayıs’ın yirmi üçüncü günü 

“İşboz” kalesi önündeki “Martinik” tepelerini tutup daha ileri hareket edemediler 

ve hattâ “Ali Sâib” Paşa tarafından 25 - Mayıs - 93 târihli yazılan bir telgrafta, 

düşman mikdârının külliyetine ve peyderpey ictimâ’ etmekte bulunmasına nazaran 

zaptolunan mahallerde tûl-i müddet-i ikâmet-i muhâtaradan1 sâlim olmayacağı 

bildirilmiş idi. Şu hâle nazaran kırk saatlik bu’d ve mesâfede bir mahallden on 

yedi ve küsür mevcûdlu otuz tabur askerle ve hele “Nikşik”e kadar beş bin mekârî 

ve sekiz bin yük ile ve yirmi saatlik mesâfeyi ve bâ-husûs “Doga” ve “Ostrok” 

boğazları gibi şöhret-i menâ’ati zebân-zed2 olan yerleri harben geçerek “İşkodra” 

fırkasına iltihâk etmek vazîfesi kâmilen bizim “Hersek” kolordusuna münhasır 

kalmış idi. Bu sırada “Hersek” kıt’asının sâir cihetleri dahi iğtişâşdan sâlim değil 

idi. 

Mayıs’ın yirmi ikinci pazar günü “Nevesin”e tâbi’ “Dabriça” karyesine 

otuz kadar eşkiyâ tasallut ederek, altısı pandurlar tarafından tepelenmiş idi. 

 Mayıs’ın yirmi dördüncü pazartesi günü, bini mütecâviz eşkiyâ ve dağlı 

“Korpanik” nâhiyesindeki Ehl-i İslâm’a ve “Aziziyye” kulesindeki askerimize 

tasallut ederek, gösterilen sebât ve mukâvemet üzerine, iki saat kadar 

muhârebeden sonra makhûren3 çekilmişlerdi. 

 Yine bugün, iki yüz kadar eşkiyâ “Tirebin” kurbundaki “Köprüköy”üne 

tasallut ederek, “Tirebin”den ahâlî ve asker yetişip def’etmişlerdi. Ve yine bugün, 

dağlılar, “Nikşik” etrâfındaki “Ozernik” ve “Vidurhan” kuleleri üzerine taarruz 

ederek, derûnlarındaki kordon efrâdının sebâtsızlıkları üzerine mezkûr iki kule 

dağlıların yed-i zabtına geçmiş ve “Nikşik” kumandanı “İskender” Bey’in verdiği 

rapordan anlaşıldığı vecihle “Ozernik” kulesine dağlılar getirdikleri parçalı şişhane 

topuyla taarruz ettiler. Kule ise, zâten topa mukâvemet derecesinde hâiz-i metânet 

                                                            
1 Muhâtara: Tehlike, zarar, ziyan, korku. 
2 Zebân-zed: Söylenen, söylenir olan. Alışılmış, kullanışlı, yayılmış [söz]. 
3 Makhûren: Bozguna uğratılmış olarak. Allah’ın gazabına uğrayarak.  
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olmadığından, çatısının yıkılması üzerine ahâlîden müretteb ve muhâfızları 

bulunan kordon efrâdı savuşup ve dağlılarda hâlî buldukları kuleyi ihrâk etmişler 

ve “Vidurhan” kulesindeki kordon efrâdı ise, düşmanı görmeksizin tahliye-i 

mevki’ etmişler. Şu hâlde “Nikşik” etrâfındaki kulelerden asâkir-i nizâmiyye 

yedindeki  

(Sayfa 33) 

“Gornipol” kulesiyle, kordonların taht-ı muhâfazasına mevdû’ “Kalaçina” 

ve “Rastvas” kuleleri elde kalmış. 

Eğer “Krestaç” hezîmeti, bugün “Nikşik” etrâfında arz-ı celâdet eden 

Prens cenâblarının vâsıl-ı sımâh teessürü olmayaydı, belki diğer kuleler üzerinde 

de götürdüğü topun mermiyyâtını tecrübeye çıkışır idi. Lâkin o kara haberi alınca, 

“Nikşik” muhâsarasını falan bertaraf ederek, başının çâresini aramak kaydına 

düştü. 

 Müellif mösyö ise: “Prens Nikola, Süleyman Paşa’nın on gün 

hareketsizliğinden bi’l-istifâde “Nikşik”i kemâl-i şiddetle topa tuttu şehri muhât 

olan istihkâmâttan altısını zaptetti.” diyor. “Krestaç”da ikâmet ve yahud mösyönün 

tabîrince hareketsizlik müddeti altı gün olduğu ve esbâbı yukarıda teşrîh edilmişti. 

“Nikşik”i değil “Nikşik”in etrâfındaki kulelerden “Ozernik” kulesine beş altı top 

endaht etti. Kemâl-i şiddetle topa tutmayı nereden îcâd ediyor? !.. 

 Şehri muhâfaz ve muhât olan istihkâmât zaten beş kıt’adır. Ondan da 

mezkûru’l-ism iki kıt’ası, dağlı eline geçtiyse de, birini, muhâfızları dağlıyı 

görmeksizin tahliye ettiler. Diğer “Ozernik Kule”si bile hâlâ harben alındı 

denemez; çünkü, derûnuna nüfûz eden birkaç gelenek te’sîrinden kulenin 

münhedim olması üzerine otuz neferden ve yerli ahâlîden mürekkeb kordon efrâdı 

kuleyi tahliye ile çekilmişler; muahharan dağlılar da hâlî buldukları kuleyi gelip 

ihrâk etmişler ve bizimkiler çekilirken bir şehîd ile iki mecrûh ve bir de esîr 

vermişler.. İşte vak’a bundan ibârettir. Müellif mösyönün dediği gibi, prensin 

“Nikşik” muhâsarasını terke mecbûriyyeti, “Preşyeka” muhârebesinden sonra 

değil, mukaddemdir. Mayıs’ın yirmi beşinci ve Hazîran-ı Efrencînin altıncı 

çarşamba günü “Nikşik” etrâfında Karadağlılar’dan kimse kalmamış idi. 

“Preşyeka” muhârebesi Hazîran-ı Rûmî’nin ikinci ve Efrencî’nin on dördüncü 

perşembe günü vukû’ buldu. 
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 Müellif, tevârîh-i vukû’âtı aslâ mühimsemeyerek, ağzına geldiği gibi 

yazıyormuş ve bu sahte ma’lûmât ile birtakım hakâyık-ı fürûşluğa kalkışmıştır. 

Avrupalıların bu yoldaki târîh-nüvislikleri tağyîr-i hakîkat için ittihâz edilmiş 

galatât-nüvislik demeye kadar sû-i zanna insan kendini muhikk görüyor. 

(Sayfa 34) 

“Krestaç”dan hareketimizin birinci günü “İzlastop” kulesine ve ikinci 

günü “Nozdere” kulesine ve üçüncü günü “Preşyeka” kulesine geldik ve kulelere 

birer senelik zehâyir ve tütün, kahve, şeker ve sigara kâğıdı gibi ihtiyâcât-ı 

müteferrika ile ta’yînât-ı lahmiyyeleri için de bir hayli sığır ve koyun terk ve 

asâkir-i muhâfizasını istibdâl ettik. Şu hâlde artık “Nikşik” ahâlî ve askerinin erzâk 

ve mühimmâtından ve bir de kolordumuzun me’kûlât ve cephânesinden başka elde 

yükümüz kalmamıştı. Yukarıda dahi bast ettiğim vechile “Preşyeka” etrâfı 

Karadağ ve Hersek târîh şekâvetinin bir melhame-i mütehevviresidir. Kolağası 

çayırı nâmı, o taraflarda mesbûku’l-hidme her askerin kulağına tâûn ve kolera 

isimlerinden daha müthiş bir sadâ-yı hevl-nâk1 ki in’ikâs eder. Binâenaleyh, bu 

geçidi selâmetle savuşturmak bizce ehemm-i mesâlihden idi. Dağlılar ise, sevâbık 

istifâdelerini hatırlayarak “Preşyeka”dan bir hatve2 ileriye askerin tecâvüzü 

ihtimâlâtını tasavvur etmezlerdi. Kolordunun “Preşyeka”ya muvâsalatında, 

“Preşyeka”nın sağ tarafında bulunan “Tisa” nâm boğazdan bed’a ile sol cihetten tâ 

“Nozdere” kulesi hizâlarına kadar iki buçuk saat mesâfe, düşman hatt-ı harbinin 

taht-ı ihâta ve işgâlinde olduğu görüldü. Lâkin bu tûlde bir mesâfeye dağılmak, 

harb için olmayıp, mevki’in dehşet-i meşhûdesi nisbetinde askerlerimize îrâs-ı 

dehşet etmek ve bu nümâyişle bir muzafferiyyet-i ma’neviyye kazanmak, 

dağlıların cümle-i desâyisinden idi. Kurulan o desîseye bekledikleri ehemmiyyetin 

tarafımızdan verilmemesi ve yine râh-ı rastımız olan “Nikşik”e müstaînen billâh 

hareket tedârikinde bulunulması ertesi günü dağlıları tebdîl-i hatta mecbûr etti; 

Şöyle ki: 

 Dağlılar “Preşyeka” kulesinin karşısında ve hatt-ı hareketin sol cenâhında 

vâki’ “Tepnoirdo” dağının arkalarına ve gâyet sarp ve sık ormanlığa çekildiler. Biz 

ise o dağın tarîke hâkim olan şuabâtı on dört tabur ile tutmuş idik. Dağlılar, 

Haziran’ın ikinci perşembe günü, oradaki taburlar aleyhine şiddetli bir taarruz 

etmesiyle muhârebe ibtidâ eyledi. 

                                                            
1 Hevl-nâk: Korkunç, korkulu. 
2 Hatve: Adım. 
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 Lâkin, bu taarruzda muvaffak olamayıp alâim-i hezîmet göstermeleri 

üzerine, on dört taburun dördü muhâfaza-i mahalliyye için terkedilerek bâkî on 

tabur, düşman-ı sâil üzerine saldırdı ve orada dahi yaptıkları istihkâmât, ellerinden 

nez’ edilerek bir saatten mütecâviz ta’kîb ve tenkîl kılındı. Bu muhârebe dahi 

boğaz boğaza ve pençe pençeye beş saat kadar mümtedd oldu. Askerlerimizden 

yalnız on tabur harbe girip, dağlıların ise yirmi taburu dâhil-i muhârebe  

(Sayfa 35) 

oldukları ol vakit ki rivâyât cümlesindendir. Tarafımızdan üç zâbit, yirmi 

dört nefer şehîd ve sekiz zâbit, yirmi altı nefer mecrûh vukû’ buldu. 

 Dağlıların yalnız dört yüz elliyi mütecâviz telefâtları askerimiz 

meyânında kaldı. Bakiyye-i telefâtları bizce meçhûldür. 

 Bu vak’a-i muzafferâne üzerine dağlılar, “Ostrok” boğazına doğru hâib ve 

hâsır1 çekildiler. Biz de ertesi günü “Nikşik”e bilâ mâni’ kâfileyi idhâl ettik. 

Kolordumuz da bugünün gecesi “Gornpol” kulesi etrâfında kaldı. 

Haziran’ın dördüncü cumartesi günü kolordumuz “Nikşik”e dâhil olarak 

memleketin “Ostrok” cihetinde ittihâz olunan ordugâhta tahaşşüd eyledi. Bugün 

“Nikşik”de bulunan bir tabur-i nizâmiyye ve iki yüz küsur kordon ve pandur 

efrâdıyla kale topçularına birer senelik ve ahâlîye sekiz aylık zehâyir tevzî’ 

edildiği gibi “Ostrok” boğazı cihetini ve düşmanın bulunduğu mevâki’i bizzat keşf 

eyledim. Ve ertesi Hazîran-ı Rûmî’nin beşinci ve Efrencî’nin on yedinci pazar 

günü ale’s-sabâh kolordu-yı hümâyunu “Nikşik”den “Ostrok” boğazına doğru 

tahrîk ettim. Boğaza bir saat mesâfe kaldıkda “Ozernik” kulesi üzerinden “Ostrok” 

boğazının sol tarafındaki dağlara on tabur ve “Estoçya” karyesi sırtlarından sağ 

taraftaki tepelere de on bir tabur sevk eyledim. 

Ve kuvve-i bâkiye orada ihtiyât bırakıldı. “Ozernik” kulesi cihetinden 

sevkedilen taburlar sırta tırmanmaya başladıklarında dağlılar zirve-i cibâlden tâ 

eteklere kadar yapmış oldukları istihkâmât-ı adîdeden ateş etmeye başladılar. 

Lâkin askerlerimiz ilerlemekte devâm eyledi. Ve cebr u kahr ile dağlıları 

istihkâmât-ı mütehassınelerinden tard u teb’îd ederek münhezimen firâra icbâr etti. 

                                                            
1 Hâib ve hâsır: Hiçbir şey elde edemeyen.  
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Bugün bu asker ziyâde-i irtifâ’ ve menâ’atiyle meşhûr ve müteârif olan 

“Ostrok” boğazı dağının tâ zirvesine âlem-i fâhire-i Osmânî’yi rekz1 eyledi. Ve bu 

muhârebe dört saat kadar mümtedd oldu. 

“Ostrok” boğazının sağ cihetine sevkolunan taburlar, düşmana 

rastgelmeyerek bilâ mâni’ işgâl-i mevâki’ ettiler. Anlaşıldığına göre dağlıların 

“Preşyeka”da münhezim olan kuvvetleri henüz “Ostrok” boğazına vâsıl 

olamamışlardı. Boğazın sol cihetinde ve “Ostrok” zirvesiyle “Planina”da bulunan 

dağlılar, prensin maiyyetindeki düşman idiler. İhtimâl ki “Nikşik”den  

(Sayfa 36) 

sür’atli hareket olunmasaydı, “Preşyeka”daki dağlılar da “Ostrok” 

boğazının sağ cenâh sırtlarını tutarlar ve asâkir-i şâhânenin harekâtına bir dereceye 

kadar bahş-i suûbet2 ederlerdi. Lâkin müellif mösyö, “Preşyeka”da ve “Vokonic” 

kumandasındaki askerin dahi prens ordusuna iltihâk ettiğini beyân ediyor. 

 Fi’l-hakîka böyleyse, dağlılar dört saaatlik bir harb taarruzu ile 

vatanlarının miftâhı olan “Ostrok” gibi bir menî’-i şöhret şiârı, mevcûdu nihâyet 

dört bin kişiye varamayan on tabur askere terk edivermeleri ve boğaza hâkim olan 

bunca nikâtı terketmeleri, mecbûriyyet-i hezîmetlerinden ziyâde, “Krestaç” ve 

“Preşyeka” muhârebâtında satvet-i Osmâniyye’den gözlerinin bî-gâyet yılmış 

olmasına hamledilir. 

 Hazîran-ı Rûmî’nin altıncı ve Efrencî’nin on sekizinci pazarertesi günü 

sağ tarafa sevkedilen ma’rûz on bir tabur, “Zeta” suyu üzerindeki ufak silsile 

üstünden ve sağ cenâhtan vusûl-i tarafa sevkedilen taburlar, “Ostrok” zirvesini 

muhît olup ileriye doğru mümtedd ve nihâyet derecede sarp ve kesik kayalıklardan 

ve bakiyye-i kolordu-yı hümâyun ile kâfile dahi, bazı esbâb-ı mücbire üzerine 

ba’de’z-zuhr boğaz dâhilinden ileriye tahrîk eyledi. Bir saat kadar kat’-ı mesâfe 

olunduktan ve kâfile, “Zeta” nehrinin kenarına indikten sonra nehr-i mezkûrun 

üzerindeki sağ taraf silsile-i cibâlinin tabaka-i vustâsı üzerine hiç görünmez sûrette 

dağlıların yerleştirmiş oldukları dört kıt’a topla üç tabur kadar askeri, kâfile 

üzerine bağteten3 ateş ettiler. Dağlıların bu ateşi, basîretsiz ve gâfilâne ilerlemekte 

                                                            
1 Rekz: Yere saplama, dikme.  
2 Suûbet: Güçlük, zorluk. 
3 Bağteten: Birdenbire, apansız. 
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olan kâfilenin hareketini ta’tîl ve nizâm-ı meşiyyeti1 ihlâl etti ve kolordu-yı 

hümâyunda bu mâni’a üzerine tevkîfe mecbûr olduk. O gün akşama kadar “Zeta” 

suyunun tarafeyninden karşılıklı ateşe devâm olunduysa da, vak’a yalnız bir 

gürültüden ibâret olduğundan câlib-i ehemmiyyet değildi. Eğer kâfile evvelce 

ta’yîn ettiğimiz hudûd-u sevki’l-ceyşiyye istikâmetinde hareket etseydi, dağlıların 

bu ateşine hedefiyete kat’an mahall kalmazdı. Yukarda dahi bast olunduğu vecihle 

sol cenâhtan ve “Ostrok” silsile-i cibâlinden “Recep” Paşa kumandasıyla on 

taburdan mürekkeb sevkedilmiş olan ikinci livâya iki tabur daha ilâve olunarak 

boğazın nihâyet bulduğu noktaya kadar o silsileyi ta’kîb etmek ve o istikâmette 

ilerlemek emrini verdim. Binâenaleyh kâfilenin dahi onların taht-ı himâyesinde 

bulunacak olan dâmen-i2 cibâldeki dağ yolundan  

(Sayfa 37) 

hareketini kâfileye nezâret etmekte olan “Mustafa Seyfi” Paşa’ya 

emretmiştim. Ve, “Zeta” suyu üzerindeki ufak silsile üzerinden hareket etmekte 

olan ve üçüncü livâyı teşkîl eden “Veysel” Paşa kumandasındaki on bir taburun 

pîşdarları dahi ta’yîn ettiğimiz istikâmet üzerine ilerlemekteydiler. Ma’rûz “Potka” 

ile “Zeta” suyu kenarından giden tarîkin ayrıldığı yerde, nasılsa zühûl u gaflet 

olunarak, dikkatsizliğinden nâşî kâfile sol kenarına sapmış ve nâ-bi-mahall olarak 

düşman ateşiyle musâb olmuştur. 

 Ben, pîşdar taburları ile ilerde mevâki’ tutmakla meşgûl olduğum sırada 

bu patırtıyı işiterek derhal kâfilenin dâmen-i cibâle çekilmesi emrini verdimse de 

bu emrin icrââtı hitâm buluncaya kadar, kâfilemiz düşmanın bir hayli top 

ateşlerine hedef oldu ve nihâyet o akşam bulunduğumuz yerde beytûtet3 ettik. 

Dağlılar gece birkaç defa düm-dâra4 baskın vermek istediler ve bir hayli ateş 

ettilerse de muvaffak olamadılar. Hazîran-ı Rûmî’nin yedinci ve Efrencî’nin on 

dokuzuncu salı günü dağlılar kuvvetlerinin kısm-ı a’zamını tarîke hâkim bulunan 

sol taraf silsile-i cibâli üzerine sevkederek “Recep” Paşa kumandasıyla silsile-i 

cibâlden sevk olunan ikinci livânın ilerlemesini men’e çalıştılar ve bir takım tilâl-ı 

menî’aya yaptıkları istihkâmât ile harekât-ı askeriyyeyi tevkîf ve ta’tîle icbâr 

teşebbüsâtında bulundularsa da askerimiz, hücumât-ı adîde ile bu istihkâmlarını 

                                                            
1 Meşiyyet: İrade.  
2 Dâmen: Etek. 
3 Beytûtet: Geceleme, gece kalma.  
4 Düm-dâr: Ordunun arkasındaki kuvvet, artçı. 
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ele geçirerek ve muhâfızlarını püskürterek yine ilerlemekte devâm eyledi; şu kadar 

ki, böyle harben ve istihkâmât zaptederek ilerlemekle bi’t-tab’ lâzımı kadar kat’-ı 

mesâfe olunmadığından kolordu-yı hümâyunun sağ cenâh ile dâmen-i cibâldeki 

aksâmı ve kâfile, sol cenâhın ilerleyebildiği hizâya kadar ilerletilerek bu akşam 

boğaz dâhilinde kalındı. Ve dağlıların sol cenâh karşısındaki kuvvetlerini tezyîd 

etmeleri üzerine ben de cenâh-ı mezkûra beş tabur daha zamm u ilâve ederek 

“Recep” Paşa refâkatindeki ikinci livâ taburlarını on yediye iblâğ ettim. 

Rûmî Haziran’ın sekizinci ve Efrencî’nin yirminci çarşamba günü, yine 

sol cenâh taburları ilerlemek için lâzım gelen taarruzâta devâm eyledi ve bakiyye-i 

istihkâmâtı dahi dağlılar ellerinden çıkararak, gördükleri hezîmet-i fâhişe, 

askerlerimizin cephesinde harbe muktedir olamayacaklarını kendilerine iknâ’ 

eyledi. 

Bugünkü muhârebe dahi akşama kadar mümtedd olduğundan, yine bir 

uzun mesâfe kat’edilemedi.  

(Sayfa 38) 

Sol cenâhın ilerleyebildiği mertebeye sağ cenâh ve merkez ve kâfile dahi 

ilerleyebildi. Bugün düşman istihkâmâtını zapta medâr-ı teshîl olur zannıyla ikinci 

livâ kumandanı “Recep” Paşa asâkir-i şâhâneye ipler ile çektirerek sol cenâh 

sırtlarına bir kıt’a dağ topu çıkarttıysa da, “Ostrok” kayalıkları, insanın bile düz 

düzüne yürümesine müsâit olmadığı hâlde, öyle bir yerde dağ topunu taşımak ve 

kullanmak mümteni’âttan1 olduğundan, yine iâdeye mecbûriyyet gördü. Şu kadar 

ki nefsü’l-emrde abes olan bu top çıkarmak tecrübesi bugün kolorduya birkaç saat 

kaybettirdi. Bugün sol cenâh taburlarının taht-ı işgâlinde bulunan kayalıklara saka 

bargirleri giderek asâkir-i şâhâneyi iskâ çâresi bulunamadığından, askerin bir 

kısmı harb etmekte olduğu hâlde, bir kısmı da sakâ bargirlerinin hezâr2 zahmetle 

çıkabildiği bir yer ile mevâki’-i harbiyye arasındaki bir sıra dizilerin elden ele 

verilen mataralar ile, muhârib olan atşân-ı3 asâkir-i şâhâneye su yetiştirirlerdi. 

Hazîran-ı Rûmî’nin dokuzuncu ve Efrencî’nin yirmi birinci perşembe 

günü dağlılar, sol cenâhtaki taburların cephesinden çekilerek yan ve arka 

                                                            
1 Mümteni’: İmtina edinen, çekinen, olamaz. 
2 Hezâr: Bin. 
3 Atşân: Susuz, susamış, susayan. 
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taraflarını kuşattılar; çünkü, iki günden beri vukû’ bulan tecârib-i harbiyyeleri 

asâkir-i şâhânenin harben önüne duramayacaklarını kendilerine ifhâm ettiğinden 

ve dağlıların sevâbık vukû’âtı, arkadan ve yandan urmakla kazanılagelmiş olması 

hatırlandığından dağlıların yine meslek-i kadîmlerini ele alarak ve evvelki 

günlerden daha ziyâde bir galebelikle bugün sol cenâh taburlarının ön ve 

arkasından şiddetli taarruzâtta bulundular ve yedi defa asâkir-i şâhânenin içine 

karışarak boğaz boğaza geldilerse de her birinde yine münhezimen1 ve hâiben2 

ircâ’ edildiler. Bugünkü muhârebe “Ostrok” boğazı dâhilinde vukû’ bulan üç 

evvelki günkü muhârebâttan daha şedîd ve hunriz idi; vakt-i seherden gurûb-ı 

şemse kadar devâm eyledi. Bugün düşman, gerçi cepheyi açık bıraktıysa da 

arkadan ve yandan taarruzâta devâm eylediğine binâen pek az mesâfe kat’ olunup 

gece yine boğaz dâhilinde kalındı. 

 Hazîran-ı Rûmî’nin onuncu ve Efrencî’nin yirmi ikinci cuma günü 

dağlılar perşembe günü muhârebâtından pek ziyâde yılmış ve yorulmuş olmalı ki 

askerimizin ilerlemesine mâni’ olacak sûrette taarruzâtta bulunamadıklarından 

eyyâm-ı sâireye nisbetle haylice kat’-ı mesâfe edilmiş ve “Ostrok” boğazının 

“İşboz” cihetindeki nokta-i müntehâsındaki sırtlar bilâ mâni’ tutturulup ve kâfile 

dahi onların taht-ı himâyesine o gece dahi öylece geçirilmiştir. 

(Sayfa 39) 

Hazîran-ı Rûmî’nin on birinci ve Efrencî’nin yirmi üçüncü cumartesi günü 

“Ostrok” cibâlinin silsile-i istikâmetine tâbi’ olan hatt-ı hareketimizi tebdîl etmek 

mecbûriyyetindeydik. Çünkü “Ostrok” boğazı medhali tutturulduğu ve ondan ileri 

hatt-ı hareketimiz dahi iki üç saat mesâfe tûlda birtakım ufak tefek avârız-ı 

zeminden sonra “İşkodra” fırkasının işgâl ettiği “İşboz” cihâtı demek olduğu 

cihetle, bugün hey’et-i kolorduyu cihât-ı mezkûreye tahrîk edecek bir surette bir 

vaz’iyyet almak ve ru’ûs-i cibâlden taburları aşağı indirmek lâ-büdd3 idi. Şu hâlde 

asâkir-i şâhânenin deruhte etmesi lâzım gelen vazîfe-i evveliyye cuma günü 

tutturduğumuz “Ostrok” boğazı medhaline sür’at-i mümkine ile tahaşşüd ederek 

ve bir vaz’iyyet-i harbiyye almak ve cibâl u tilâlden sarkar iken vakit zâyi’ 

etmeksizin her müfreze-i askeriyye nokta be nokta yek-diğerini hüsn-i müdâfaa 

ederek çarçabuk çekilmek ve dağlıların cem’iyyetle ta’kîblerine meydân u fırsat 

                                                            
1 Münhezimen: Bozularak, bozguna uğrayarak.  
2 Hâiben: Mahrum olarak, zarar ve ziyana uğrayarak. 
3 Lâ-büdd: Lazım, gerekli, ayrılık yok.  
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vermemek ve mümkün olduğu kadar hareketten onları haberdâr etmemek idi. İşte 

bu maksad-ı esâsî üzerine, her cihet mevki’ kumandanlarına akşamdan tahrîren 

lâzım gelen ta’lîmât verildiği gibi en ziyâde hâiz-i ehemmiyyet olan sol cenâhın 

gerek tabaka-i ûlâsındaki “Recep” Paşa taburlarının ve gerek tabaka-i 

sâniyesindeki müfrezelerin ittihâz etmeleri lâzım gelecek nikât ve mevâki’i ve 

çekilecekleri tarîki ve gerekse dâmen-i cibâlden tahrîk edilen taburların tutması 

lâzım gelen nikât-ı mühimmeyi bizzat ta’yîn ve irâe eylemiştim. 

 Dağlıların vaktiyle ve sinîn-i sâlifede kazandıkları gâlibiyyet, orman ve 

çalı arasına gizlenerek, ale’l-gafle asâkir-i şâhâneyi basmak ve ileri doğru giden 

ordunun düm-dârına taarruz ile ta’vîk-i1 harekete icbâr eylemek gibi taarruzâtın 

semerâtı idi. Ale’l-husûs, bu misillü sa’b ve menî’ kayalıklarda dağlılar keklik gibi 

sekerek ve düz ovada yürür gibi yürüyerek, her türlü tehdîdât-ı ta’kîbiyyeyi icrâda 

mahâret-i fevkalâde gösterir bir kavim olduklarından bunların istifâdelerine fırsat 

vermeyecek sûrette sür’atli davranmak mecbûriyyetindeydik. Ale’l-husûs vaktiyle 

dağlıların böyle bir ta’kîbine uğrayan fırkalarımızın harekâtını dûçâr-ı takyîd ve 

müşkilât eden her şey her zaman beraberlerinde taşımaya mecbûr oldukları 

kâfilenin o kargaşalıkta su’ûbet-i muhâfazası mesâili olduğu mazbûtum 

bulunduğundan sağ cenâhtan hareket etmekte bulunan üçüncü “Veysel” Paşa 

livâsını kâfileyle birlikte “Piyelo Pavlic” ovasının başında bulunan ufak tepelere 

doğru sevk eyledim ki, o tepelerden ilerisi, artık “İşkodra” fırkasının taht-ı 

işgâlindeydi  

(Sayfa 40) 

ve bu tedbîr ile kolordunun serbesti-i harekâtına bir pây-ı bend demek olan 

mekârî gâilesinden kurtularak, o cihetten müsterîhu’l-bâl kaldım. Eğer “Ostrok” 

boğazı medhaline tahaşşüd ve tecemmu’ için verdiğim evâmirin icrââtça da sû-i 

isti’mâl vukû’ bulmasaydı tabî hâtime-i muhârebât olması lâzım gelen bugünün 

harbi dahi az bir sıkıntıyla geçiştirilirdi. 

 Verdiğim ta’lîmât mûcebince tabaka-i ûlâ-yı cibâlî bugün alacakaranlıkta 

“Recep” Paşa terkederek ve tabaka-i sâniye de Kaymakam “Memiş” Bey ve 

Miralay “Hüsnü” Bey dahi mevki’lerinden sür’at-i seyr ile geçerek, “Ostrok” 

boğazının medhalinde tutturulan yeşil sırta gelecekti ve “Şakir” Paşa 

kumandasıyla boğaz dâhilinden hareket eden taburlar dahi “Recep” Paşa taht-ı 

                                                            
1 Ta’vîk: Oyalandırma, geciktirme. 
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işgâlinde olan mevâki’i terk ettikçe tabaka-i ûlâ ve tabaka-i sâniye-i cibâldeki 

taburlar mütenâzıran1 ilerleyerek mecma’2 ittihâz edilen yeşil sırtın üzerinde ve 

cânibeyninde ahz-ı mevki’ edeceklerdi. Ne çare ki ikinci livâ kumandanı “Recep” 

Paşa bu tedbîrimizi ihlâl ederek bugünün harbini fırkamıza en hunriz bir muhârebe 

olmak sûretine tahvîl ettirdi; Şöyle ki: 

 Gerçi “Recep” Paşa aldığı emre tevfîken tabakât-ı ûlâ ve sâniye-i cibâli 

terkederek maiyyeti taburlarıyla yeşil sırta geldiyse de, tabaka-i sâniye-i cibâlin 

tabaka-i ûlâ ile hatt-ı fâsılı olan nikâtta altı taburla muhâfaz bulunan “Memiş” Bey 

dahi arkasısıra yani ikinci livâ taburları “Hüsnü” Bey mevâki’ine gelince terk-i 

mevâki’ edecek ve “Hüsnü” Bey taburlarının taht-ı himâyesinde olarak ikinci livâ 

taburlarını müteâkip onlar da dağdan aşağı sarkıp “Hüsnü” Bey taburları dahi seyr-

i serî’ ile “Memiş” Bey taburlarından sonra nüzûl edeceklerdi. 

 Gerek “Hüsnü” Bey taburlarının ve gerekse dağ taburlarının harekâtına 

mütenâzıran “Şakir” Paşa refâkatiyle boğaz dâhilinden yeşil sırta takarrub etmekte 

bulunan taburların cenâhlarını dahi bizzat intihâb ettiğim bir noktada, hâssa birinci 

talîa taburları kol ağası “Osman” Ağa taburlarıyla muhâfaza edecekti. Halbuki 

“Recep” Paşa, taburlarıyla Kaymakam “Memiş” Bey’in yanına gelince, mîr-i 

mûmâileyhden sûret-i hareketini suâl eder; o da tarafımızdan kendisine verilen 

emri beyân eyler; onun üzerine “Recep” Paşa: “Yok bu böyle olmaz.. Sen burasını 

terketme. Ben, Müşîr Paşa hazretlerini görürüm.. Sana emri diğer getiririm; taraf-ı 

müşîrîden emir gelinceye kadar burada dur” der. Bey dahi “Recep” Paşa’nın ve 

kol şifâhîsine iğtifâlen  

(Sayfa 41) 

bulunduğu yerde kalır ve bu vechle dağlıların istifâdâtına meydan 

vermemek için ittihâz edilen planın hükmü bozularak hâtır-hırâş olan vak’a-i gayrı 

muntazara zuhûra gelir. “Recep” Paşa, taburlarıyla birlikte yeşil sırta gelince, 

kendisini ta’kîb etmesi lâ-büdd olan “Memiş” Bey taburlarını suâl ettim. Onları 

bulundukları mevki’de terkettiğini ve ber-vech-i meşrû’ emir verdiğini ifâde etti. 

Halbuki “Memiş” Bey, kendi maiyyetinde değildi; emir vermeye salâhiyyeti 

yoktu. Husûsan “Memiş” Bey’e emr-i husûsî verilmiş idi ve yeşil sırta tahaşşüd 

edecek olan kolordu için “Memiş” Bey taburlarının bulunduğu tabaka-i sâniye 

                                                            
1 Mütenâzıran: Simetrik olarak.  
2 Mecma’: Toplanılacak yer, nokta.   
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cibâlinin elde bulundurulmasına bedâheten lüzûm yoktu. “Memiş” Bey’i verdiğim 

emrin hilâfına olarak mahallinde tevkîf etmesi, mîr-i mûmâileyhin taburlarını fedâ 

etmek sûretiyle kendi hatt-ı ric’atini lüzûmundan ziyâde te’mîn için tasarlanmış bir 

tedbîr-i hûd-ı endîşâne idi. 

 “Memiş” ve “Hüsnü” Bey taburları, dağdan sarkar iken şayet düşmanın 

taarruzâtına uğrayarak tevakkufa mecbûr olurlarsa, bu mecbûriyyete kendisinin ve 

refâkati taburlarının iştirâk etmemesi için “Recep” Paşa onlara: “Dur!” emrinin 

vermiş zannolunabilir. “Memiş” Bey’in bu vecihle aldığı emr-i fuzûlî üzerine 

tevakkuf etmesi, “Hüsnü” Bey’in dahi terk-i mevki’ etmemesini istilzâm etti; 

çünkü: 

 “Hüsnü” Bey’in yedine verilen emr-i tahrîrî, “Memiş” Bey taburlarının 

harekâtını ta’kîb idi. “Memiş” Bey taburları tevakkuf edince, bi’t-tabi “Hüsnü” 

Bey taburları dahi tevakkufa mecbûriyyet gördüler. İkinci livâ kumandanı “Recep” 

Paşa ber-vech-i meşrûh “Memiş” Bey taburlarını tevkîf ettiğini ifâde etmesi 

üzerine mehâtır-ı müstakbele nazarımda aynıyla tecessüm ederek, ziyâdece hiddet 

ettim ve cür’et eyledi ki paşa-yı mûmâ leyhi bi’t-tekdîr, “Memiş” Bey’in hemen 

sür’at-i seyr ile çekilmesi için yâver hizmetinde bulunan süvârî mülâzimi 

“İbrahim” Ağa’yı hemen mîr-i mûmâileyh yanına gönderdim. Lâkin o taşlık ve 

kayalıkta ve baş yukarı ne kadar çabuk da gitse yine “İbrahim” Ağa “Memiş” 

Bey’in bulunduğu noktaya iki saatten aşağı varamazdı.. Ve’l-hâsıl “İbrahim” Ağa 

varır ve emr-i ahîr mîr-i mûmâileyhe verirse de ne çare ki dağlılar çatmış ve 

muhârebeye başlamış bulunur. 

 Bu emir üzerine, mîr-i mûmâileyh harben çekilmeye başlar. Tabaka-i 

sâniye-i cibâlin boğaza sarkacağı mahale geldikleri sırada şehîden vefât eder. 

Kumandanlarının vefâtı, dağlıların ta’kîbdeki mahâreti, tarîkin  

(Sayfa 42) 

hâl-i tabî’îsinin müsâadesizliği bu taburların intizâmının bozduğu gibi bu 

intizâmsızlık, “Hüsnü” Bey’in taburlarına da sirâyet eder. Bu sırada dâmen-i 

cibâlde kol ağası “Osman” Ağa’ya tutturduğum noktayı dahi “Hüsnü” Bey 

taburlarının gerisi ve düm-dârın cenâhını muhâfazadan sonra çekilmek emrini alan 

ağa-yı mûmâileyh daha evvelce bilâ mûcib terk-i mevki’ ile çekilir ve o nokta-i 

hâkime dağlıların eline geçer. Bu sebeble dağdan harben inmeye çalışan “Memiş” 



53 

 

ve “Hüsnü” Beyler refâkatlerindeki taburlar, iki cihetten ateş içinde kaldıkları gibi, 

düm-dârda bulunan “Ali” Paşa beşinci livâsı dahi bu intizâmsızlığa müşâreket1 

eder. Bu hâlden cür’etlenen dağlılar ileri sokulmaya devâm ve tehâlük2 ederler ve 

bu tehâlüklerinde dahi muvaffak olarak bulunduğum mebhûs yeşil sırtın dâmenine 

kadar gelirler. Bugünkü hâl, gâyet dehşet-engiz idi. Birinci livâyı teşkîl eden 

“Hüsnü” ve “Memiş” Bey taburlarından bir kısmı bize iltihâk etmişse de bir kısmı 

dahi parça parça kayalıklar içinde kalarak düşman onlarla bizim aramıza girmişti. 

Beşinci “Ali” Paşa livâsı dahi aynı bu hâldeydi. İkinci “Recep” Paşa livâsı henüz 

gelmişti ve yorgundu. Üçüncü “Veysel” Paşa livâsı kâfile ile evvelce sevk 

olunduğundan, onun ircâ’ ve muâveneti mümkünsüz idi. Yalnız elde dördüncü 

“Şükrü” Paşa livâsı olup yeşil tepenin “Ostrok”a medhal olan boğazı ve sırtı bu 

livâ taburlarıyla tutturmuş idim. Gerçi ikinci livâ taburları bu sırta alınmış idiyse 

de zâten bu taburlar, “Ostrok” boğazının altı gün muhârebâtında ziyâdece 

zedelenmiş olduklarından bir defa daha onları ateş içine saldırmaktan ol kadar 

netîce-i müfîde ümîd etmezdim. 

Lâkin bulunduğu sırtın dâmeninden yukarı doğru dağlıların taarruzunnan 

çıkmaya başlaması en son günümüzde, bizim için bir netîce-i müelleme3 

göstereceği hâtıraları fikrimi tahrîş ettiğinden ve husûsuyla bulunduğumuz sırt 

elden çıkacak olursa yirmi üç günden beri çekilen taab4 abes olacağı gibi 

“Krestaç” muhârebesinden i’tibâren on dokuz günden beri müteselsilen kazanılan 

muzafferiyyâtı ve oraya kadar götürülen hey’et-i kolorduyu maazallah kaybetmiş 

olacağımızı düşündükçe çâresizlik nazarımda tecessüm ettiğinden ikinci livânın 

dört taburuna yeşil sırt üzerinden ayrılmaları emrini tekrâr be tekrâr vererek, bâkî 

umûm-ı orduya bir hücûm borusu çaldırdım. 

Boğaz ağzında bulunan “Şakir” ve “Şükrü” Paşaların yanındaki taburlar 

“Ostrok” boğazının  

(Sayfa 43)  

medhalinden aşağıdaki meydancığa doğru ve sırttaki taburlar dahi, 

bulundukları yerden sarkarak Allah...Allah na’ra-i istimdâdıyla dağlılar üzerine 

                                                            
1 Müşâreket: Ortaklık, ortaklaşma.  
2 Tehâlük: Can atma, birbirini itip çiğneyerek koşuşma. 
3 Müellem: Elemli, kederli.  
4 Taab: Yorgunluk, sıkıntı.  
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fedâkârâne bir hücûm icrâ eylediler. Bu hücûm, içimize kadar sokulan dağlıların 

yüzlerini geriye döndürerek, dûçâr-ı hezîmet ve taraf taraf kayalıklarda mahsûr 

kalan birinci ve beşinci livâ taburları da oldukları yerden sıçrayarak güruh-u 

muhâcimîne iltihâk etmiş ve külliyyetli düşman, üftâde hâkk helâk oldu. Birçoğu 

da bîm-i cân1 ile kendisini “Zeta” suyuna atarak garîkan terk-i dağdağa-i2 hayât 

eylemiştir. 

Mücerred lütuf ve nusret-i Bârî olarak kazanılan bugünkü harb “Ostrok” 

muhârebâtının en müdhiş ve hunrîzi idi.  

İşte bugünle beraber “Bolfay” ordugâhından hareketimiz yirmi dört gün 

olup eldeki mekârî ile götürülebilen peksimed tükenmiş ve mevcûd cephâne dahi, 

“Krestaç”, “Pive”, “Preşyeka” ve “Ostrok” muhârebâtında sarf u istihlâk olunup 

bugün daha düşman karşısında durmaya istitâ’at kalmamış idi. Bizim için 

yapılacak tedbîr, düşman ile mümkün mertebe harbe tutuşmaksızın “İşkodra” 

fırkasına iltihâka çâre bulmaktan ibâretti. 

Binâen-aleyh sür’at-i mümkine ile düşmanın önünden çekilmek ve harpten 

ictinâb etmek mecbûriyyet-i tabî’iyyesindeydik. Hâlbuki dağlılar gibi ta’kîbde 

mâhir bir düşman-ı sâilin önünden ordu hey’etinin gündüzün harb etmeksizin 

çekilmek imkânı tasavvur-ı muhâl idi. Bir kere harbe başlanılır ise ta’tîl-i harekât 

ile tevakkufa mecbûriyyet hâsıl olacak idi. Bu ise fukdân-ı me’kûlât ve 

mühimmâttan nâşî hiç hesâbımıza alıvermediğinden, zulmet-i leylden bi’l-istifâde 

kolordu taburlarının cümlesini hemen geriye, evvelce üçüncü livâ ile kâfileyi 

gönderdiğim sırta ve civârına sevkederek dağlıların önüne birkaç taburluk bir 

yerde bırakmak ve ertesi pazar sabahı ale’s-seher bu taburlar sür’at-i seyr ile ve 

mümkün mertebe harbden mütehalliyen geriye çekilmek sûretlerinden başka çâre-i 

münferid bulamadım. 

 Bu tedbîrin olsa olsa imkân-ı muhâtarası, mezkûr birkaç taburun 

çekilirken lâzım-ı mertebe mâhirâne ve sür’atli davranamayıp düşmanın ta’kîb ve 

hasrına dûçâr olması ve bir tehlike-i husûsiyyeye uğramasıydı. 

 Gerçi bu tehlike ağleb-i ihtimâlâttan ise de, bir kolorduyla üç dört taburu 

fedâ eylemek şıkkını beyninde haylice bir fark bulunduğundan ve husûsuyla düm-

                                                            
1 Bîm-i cân: Can korkusu. 
2 Dağdağa: Gürültü, patırdı, beyhude telaş ve ıztırap. 
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dâr demek olacak olan  

(Sayfa 44) 

bu üç dört tabur mâhirâne îfâ-yı vazîfe edecek olursa, düşmanın 

istifâdesine fırsat kalmayacağına kalben mutmainn bulunduğumdan zihnimde bu 

sûreti kararlaştıracak düm-dâra kalacak kumandanı ta’yîn etmek ve herkesin bu 

hareket-i ahîrada ittihâz edeceği mesleği ta’yîn eylemek ve fırkanın hâl-i hazır 

hatarını anlatmak için akşamdan sonraydı ki bir meclis-i harb teşkîl eyledim. 

 A’zâsı: Erkân-ı harb reisi Mirliva “Şakir” Paşa ile Mirliva “Ali”, Şükrü”, 

“Recep” Paşalar ve Miralay “Hüsnü” ve “Hasan” ve Hacı “Osman” Beyler ve 

erkân-ı harbiyye zâbitânından idi. 

 Hey’et-i meclise hitâben içinde bulundukları hâl-i hatrı ve ferdâsı günü 

fırkaya istikbâl etmesi melhûz olan mehâliki bir bir takrîr ederek bulunduğumuz 

tehlikeden necât için her birerlerinin re’ylerine mürâcaat eyledim. Harb etmeksizin 

çekilmesini hârikasını temennîde cümlesi yek-zebân1 idi. Lâkin bu imkâna vusûl-i 

vesâit ve esbâbına mürâcaat eylediğimde ârâ tahallüf eyledi; şöyle ki: 

 Kolordunun selâmetini te’mînen geriye kalacak düm-dâr kumandanı bu 

harekât-ı askeriyyenin kısm-ı fedâkârîsini deruhte etmiş sayılacağından ve 

erbâbının ma’lûmu olduğu vecihle bu misillü ahvâl-i fevka’l-âdede emir ile 

ta’yîninden ise gönüllü olarak bir fedâî kumandan intihâbı daha ziyâde hüsn-i 

te’sîr hâsıl edeceğinden ümerâ-yı mûmâileyhime hitâben: “Bu düm-dâr 

kumandanlığını içinizden kim deruhte eder? Ve refâkatine kaç tabur ister?” diye 

suâl ettim. 

 Kimisi on altı ve kimisi on iki ve kimisi on tabur isteyip birkaçı da sükût 

ve biri de vücûdca rahatsızlığından bahs ile i’tizâr etti.  

 Hâlbuki on, on iki, on altı tabur mikdârında bir cem’iyyet-i askeriyye ile 

düşmana takılmaksızın ve “İşkodra” fırkasına iltihâk için lâ-büdd olan harekât-ı 

zarûriyyenin ta’tîlini mûcib hâlâta sebebiyyet vermeksizin arzu olunduğu vecihle 

dağlıların önünden çekilebilmek imkânın hâricindeydi. Bu düm-dâra tefrîk 

olunacak asker, mikdârca ne mertebe kesretli olursa, hareket, o mertebe kesb-i 

                                                            
1 Yek-zebân: Ağız birliği eden. 
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batâet1 ve bilakis taburların tenezzül mikdârı mâ bihi’l-iltizâm olan sür’ate hizmet 

ederdi. Hayfâ ki bu dakîka-i harbiyyeyi huddâra tefhîme muktedir olamadım. 

Nihâyet kendilerine: 

“Düm-dâr için dört tabur alıkoyacağım. Bunun kumandanlığını deruhte 

etmeyi kim arzu  

(Sayfa 45) 

eder?” demeye mecbûr oldum. Sadd-ı hayf ki bu hitâbıma karşı lâzım 

gelen cevâb-ı kabûlü hiçbiri veremedi. Hâlbuki hiç olmazsa, içlerinden bir ikisinin 

bu vazîfe-i fedâkârîyi bilâ tereddüd deruhte etmeleri ihtimâlâtına galebe-i zann ile 

mu’tekıd idim. Şurasını da i’tirâf ederim ki bugünkü muhârebede “Şakir” ve 

“Şükrü” ve “Ali” Paşalar ile “Hüsnü” Bey pek ziyâde yorgun düşmüş 

bulunmalarından nâşî i’tizâr makâmında olan ahvâl-i sâkitânelerine karşı onlara 

bir şey demek istemezdim. 

 Ve’l-hâsıl hiçbirinin bu yolda fedâî bir düm-dâr kumandanlığını deruhte 

etmeye meyl u rağbetleri olmadığını görmekliğim üzerine “Şakir” ve “Şükrü” ve 

“Ali” Paşalar ile “Hüsnü” ve Hacı “Osman” Beyler’e refâkatlerindeki taburları 

bi’l-istihsâb birbirini müteâkiben gece saat ikiden sonra üçüncü livânın kumandanı 

“Veysel” Paşa’nın sevk olunduğu sırtın gerisine doğru çekilmelerini ve “Recep” 

Paşa’ya livâsıyla birlikte “Veysel” Paşa’nın sol cenâhı ilerisinde “Zeta” suyu 

cihetindeki sırta doğru çekilmesini emrettim. 

 Ve vaktiyle beşinci bölüğünde yüzbaşılık etmiş olduğum üçüncü ordunun 

beşinci talîa taburuyla bir piyâde taburu ve hâssa dördüncü alayın birinci ve 

üçüncü taburlarını bi’l-intihâb: 

 “Falan” falan taburlar kalsınlar.. Düm-dâr vazîfesini îfâ edeceklerdir ve 

bu dört tabura bizzat ben kumanda edeceğim” dedim. 

 Hey’et-i ümerânın cümlesi ser-be-zemin2 sükût ve kabûl oldular ve 

içlerinden biri mevki’ ve haysiyyet-i askeriyyesini muhâfaza gayretiyle: 

 “Siz ordumuzun başkumandanısınız.. Dört taburla düm-dâra sizi 

                                                            
1 Batâet: Yavaşlık, ağırlık, ağır davranma. 
2 Ser-be-zemin: Başı yere eğilmiş olan. 
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terketmek ve bize âid bir vazîfe-i mühimmeyi de sizin dûş-ı1 hamiyyetinize tahmîl 

ile sellemehü’s-selâm “İşboz”a doğru gitmek bizim için ayıptır, ve sizin bu vecihle 

düm-dâr kumandanlığını deruhte etmeniz bizim haysiyyet-i askeriyyemize 

dokunur..” demedi. 

 Ve oradan bir sûretle sıyrılıp kurtulmayı cana minnet addiyle ve kemâl-i 

şetâret2 derûn ve isti’câl ile, verdiğim emir mûcebince birer birer “İşkodra” 

ordusuna iltihâka şitâb eylediler. 

 Alıkoyduğum mezkûr dört taburdan ikisine vaktiyle kendisine tabur 

arkadaşlığı ettiğim ve ahvâli mazbûtum olan miralay “Hüsnü” Bey’i ve diğer 

ikisine de mûmâileyh “Hüsnü” Bey’in hüsn-i şehâdeti ve kendimce de “Preşyeka” 

muhârebesinden hâsıl ettiğim i’timâd-ı sâikasıyla kaymakam “Salih” Bey’i 

kumandanlığa alıkoydum. 

(Sayfa 46) 

Vakta ki akşam saat ikiyi buldu. Dağlı pişgâhında mezkûr dört taburdan 

başka asker kalmayarak cümlesi sessizce çekildiler. Şu kadar ki, bu dört tabur 

dağlıların tuttuğu cepheye karşı ittihâzı lâzım gelen nikâtı haylûlet-i leylden bi’l-

istifâde setr u muhâfaza edebilecek vaz’iyyetteydi. O gece saat beşte tepelerde 

bulunan hâssa dördüncü alay taburlarını usûl ile aşağı aldım. Nısfu’l-leyle kadar 

boğaz dâhilinde karakolllarımıza karşı bulunan dağlı nöbetçileri lâ-yenkatı’ ateş 

ettiler. 

Ve gâh gâh3 birer ufak cem’iyyetle karakollarımız aleyhine baskın 

tecrübeleri icrâ eyledilerse de bir şeye muvaffak olamadılar. Dağlıların, bu gece 

ateşe ve baskına devâmlarından maksadları kolordunun geriye çekilip 

çekilmediğini yoklama ederek ahvâlimizden haberdâr olmak maksadına müstenid 

idi. Lâkin, hamdolsun ki, teşebbüslerinden müstefîd olamadılar. Çünkü, çekilen 

livâlar, alaylar ve taburlar verilen evâmir mûcebince akşamdan pek çok ateş 

yakmışlar ve çekildikleri zaman, bu ateşleri de hâliyle terketmişlerdi. Bununla 

beraber, askerimizin taht-ı işgâlinde bulunan mevâki’, avârız-ı tabî’iyye ile mestûr 

ve mahfûz olmakla beraber dağlıların bulundukları yerlerden de mürtefi’ idi. 

                                                            
1 Dûş: Omuz. 
2 Şetâret: Neşe, şenlik, sevinç. 
3 Gâh gâh: Zaman zaman. 
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 Ve’l-hâsıl gece saat yediye kadar dağlılarla bu hâl üzere kalındı ve saat 

altıdan sonra dağlı nöbetçileri artık yaylım ateşleri kestilerse de ara sıra tek tük 

tüfenk attılar ve bizim nöbetçiler tarafından da mukâbeleye devâm olunur idi. Saat 

yediye gelince, verdiğim ta’lîmât üzerine her tabur ellişer, altmışar neferden ibâret 

önlerine bir ince karakol hattı bırakarak, bulundukları vaz’iyyeti terk ile sırtın 

gerisine ta’yîn ettiğim mahalle sessizce çekildiler. Karadağlılar’ın karşısında kalan 

bu nöbetçi hattı dahi, yine tek tük tüfenk atarak mevcûdiyyetlerini ihbâr ile dağlıyı 

iğfâl vazîfesine devâm eylediler.  

Mezkûr dört taburun nihâyet kendilerine iki yüz adımdan ziyâde uzak 

olmayan dağlıların önünden habersizce çekilmelerine gurûb-ı kameri teâkub1 eden 

kesâfet-i zulmetin bir büyük yardımı olduğu gibi, dağlı askerinin o günkü harbde 

pek yorgun düşmesiyle beraber, vezâif-i askeriyye ile henüz lâyıkı mertebe me’lûf 

olamayışları dahi, bizce mûcib-i istifâde oldu. İkişer taburdan müretteb 

farzolunabilen bu iki alayı kademe nizâmıyla ve kemâl-i ihtiyât ve basîret ile 

bulunduğum sırtın tahmînen yirmi beş dakîka gerisindeki bir sırta çekerek tahşîd 

ettim ki,  

(Sayfa 47) 

o sırada fecr-i kâzib de zuhûr etmek üzereydi. Nöbetçi ayağına terk 

ettiğimiz efrâz ve zâbitân ayağına kavî ve sür’at-i seyre muktedir çevik 

kimselerden müretteb olmak üzere daha akşamdan tefrîk u intihâb edilmiş ve 

arkalarından çantalarıyla ağırlıkları alınarak hafif bırakılmış ve boruyla verilecek 

işâret üzerine def’aten nöbetçi hattını terkederek mezkûr sırta tahaşşüdleri emri 

verilmiş idi. Fecrin tulû’uyla beraber tarafımızdan verilen boru işâreti üzerine 

nöbetçi hattı dahi bilâ mâni’ tahliye-i mevâki’ ederek sür’at-i seyr ile diğer 

taburlara iltihâk ettiler. Bu işâret, öyle bir vakitte verildi ki dağlı nöbetçileri hemen 

umûmiyyet üzere galebe-i nevm ile îfâ-yı vazîfeden âtıl kalmış idi.  

Vakta ki düm-dârı teşkîl eden dört tabur düşmanın taarruz ve ta’kîbinden 

fütûr etmeyecek bir vaz’iyyet ahziyle sırtın üzerinde tahaşşüd ettiler ve ortalık da 

bir dereceye kadar aydınlanmaya başladı; dağlılar bu sırada hâb-ı2 gafletten 

uyanarak tüfenk atmağa ve bağırıp çağırmaya ve beş on tanesi dahi ilerleyerek, 

zu’munca taburlarımızı ta’kîbe kalkıştılarsa da, iş işten geçmiş olduğundan 

                                                            
1 Teâkub: Birbiri arkasından gitme. 
2 Hâb: Uyku. 
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bunların cümlesi hükümsüz idi. Çünkü, dağlı ordusu ric’atimizden haberdâr 

olmadıkları cihetle, bizi ta’kîb hazırlığında değildiler. 

Ve onlar toplanıp da ta’kîb harekâtına başlayıncaya kadar, “İşkodra” 

fırkasıyla birleşir idik. Ve’l-hâsıl tedbîr-i ma’rûz-ı hakîmâne ile çekilerek, 

me’kûlât ve mihmansızlığımızdan düşmana istifâde ettrimeksizin Haziran’ın on 

ikinci ve Efrencî’nin yirmi dördüncü pazar günü “Martinik” pişgâhında “İşkodra” 

fırkasına iltihâk eyledik. Ve bizim fırkanın taburları “İşboz”a girerek, “İşkodra” 

taburları dahi, o gün hâric-i kasabada kaldılar. Ve ferdâsı günü onlar da dâhil 

oldular. “Ostrok” boğazı dâhilinde vukû’a gelen mezkûr eyyâm-ı seb’a 

muhârebâtında bizim tarafın zâyi’âtı, bir kaymakam, bir binbaşı, iki kol ağası, beş 

yüzbaşı, on üç mülâzim ve 690 silâh-endaz şehitten ve bir binbaşı, iki kol ağası, 

dokuz yüzbaşı, on dört mülâzim ve 838 silâh-endaz mecrûhtan ibârettir. 

 Dağlıların zâyi’âtının mikdâr-ı sahîhi bizce meçhul ise de yalnız en son 

11 - Haziran muhârebesinde, meydân-ı harbde leşleri görülenlerle, garîkan telef 

olanlarının bin kişiyi mütecâviz olması akvâ-yı1 me’mûldür. 

 “Cerîde-i Askeriyye”, âhir tercemede, mutâlaât-ı zâtiyyesi olmak üzere 

şöyle de bir ibâre  

(Sayfa 48) 

derc ediyor: “Her neyse bizim için burdan iktibâs edilecek netîce ve ibret, 

istihkâmâta kapılarak, askeri dağınık bulundurmak ve bilâhare küçük küçük 

kuvvetleri düşmana birer birer şikâr ettirmek gibi bir seyyieye2 dûçâr olduğumuzu 

görmek ve bunun seyyiâtını acı acı tecrübelerle anlamaktan ibâret kalır. Yine 

vukû’ât-ı mezkûrenin mutâlaasından ma’lûm oluyor ki, her ne zaman kuvve-i 

Osmâniyye topluca bulunmuş ise, birer birer düşmanın kuvvetli kıt’alarına şikâr 

olmuştur. O hâlde, birbirleriyle irtibâtları yok nev’inden olan birtakım istihkâmât-ı 

müfrezede kapılıp, kuvveti dağınık bulundurmak seyyiesi meydana çıktığı gibi 

istihkâmâtın kesretinin sû-i netîceyi mûcib olacağı dahi derece-i sübûta varıyor.” 

Sâhib-i mutâlaanın bu sözü gerçi bir kâide-i umûmiyyeden müstenbat3 ise 

                                                            
1 Akvâ: Çok kuvvetli. 
2 Seyyie: Fenalık, kötülük. 
3 Müstenbat: Zımnen anlaşılmış. 
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de mebhûs-ün-anh1 olan istihkâmâtı inşâdan illet-i gâiye nedir? Ve nikât-ı 

ma’lûmede asker bulundurmak ne esas ve maksada müsteniddir?... 

Buralarına vukûf ve ma’lûmâtı olmadığından, vaktiyle ittihâd-ı ârâ-yı 

hey’et-i askeriyye ile yapılmış ve uğrunda pek külliyyetli meblağ sarf edilmiş olan 

“Doga” boğazı “Podgorice” ve “İşboz” kulelerinin bedâheten lüzûmsuzluğuna kâil 

olmak, kendisinin tecrübesizliğine haml olunabilir. 

Sâhib-i mutâlaa zannetmesin ki, bu kuleler, yeni yapılmış ve benim 

inzimâm-ı re’yimle vücûda gelmiştir. Kulelerin ne kadar büyük himmetlerle ve ne 

târihde yapıldığını cümle ümerâ-yı muâsıra-i askeriyye bilir. Lâkin bir hakîkati 

hangi zamanın âsârı olursa olsun ketm etmek ve bâ-husûs onu bir şâibe-i ittihâm 

ile enzâr-ı enâmda makdûh göstermek, fezâil-i askeriyye ashâbına yakıştırılır şey 

değildir. Devlet-i aliyyenin “Hersek” kıt’asında bir “Nikşik” kalesi ve “İşkodra” 

cihetinde dahi, bir “İşboz” kalesi vardı. Harîtaya atf-ı nazar olunduğu hâlde de 

anlaşılır ki, bu iki kale, Karadağlı aleyhine icrâ kılınacak muâmelât-ı te’dîbiyyenin 

üssü’l-harekât-ı tabî’iyyeleri idiler. Bunların dağlı eline geçmesi, hîn-i hâcette 

icrâsı lâ-büdd olan harekât-ı te’dîbiyyeyi hükümsüz ve belki mümkünsüz bir 

sûrete kalb edebilirdi. Çerkes” İsmail” Paşa ve Serdar “Ömer” Paşa merhûmların 

başkumandanlıkları zamanında, “Hersek”de “Derviş” Paşa ve “Osman Paşa”nın 

defaatle “Doga” boğazında verdiği hunrîz ve ekserîsi zâyi’âtımızı mûcib olan 

muhârebât-ı adîde, “Nikşik”deki muhâfız askeriyle ahâlîye zahîre vermek ve 

kezâlik “İşkodra” cihetinde Serdar “Abdülkerim” Paşa ile 

(Sayfa 49) 

“Abdi” Paşa merhûmun ettikleri muhârebâtın bir kısmı dahi “İşboz”da ve 

“Modon”daki asker ve ahâlîye me’kûlât îsâl etmek için vukû’ bulan harekât-ı 

sevkiyye sırasında zuhûr etmiştir.  

Yetmiş sekiz tarihinde “Hersek” ve “İşkodra” cihetlerinde peyderpey 

zuhûr ede gelen vakâyi’-i müteessife, o vaktin erbâb-ı hall ve akdine, bu iki 

kalenin turuk-ı askeriyyesini te’mîn eylemek mecbûriyyetini bi’l-ihsâs milyonlarla 

kuruşlar sarf edilerek mevâkıf-ı mezkûre vücûda getirildi. Bunlar, zannolunduğu 

şekilde istihkâm değildirler. Kimisi küçük kuleler ve kimisi daha büyükçe 

“Blockhaus” şeklinde yine kule olmaktan ibâret olup, mevki’leri, te’mîn-i tarîk 

                                                            
1 Mebhûs-ün-anh: Sözü geçmiş, bahs olunan. 



61 

 

edebilecek sûrette hüsn-i intihâb kılınmış ve her birinde, hîn-i hâcette murûr 

edebilecek bir fırka-i askeriyyeyi idâre edecek cesâmette sahrınçlar yapılmıştır. 

Bu kulelerin fevâid ve muhassinât-ı azîmesi “Hersek” ve “İşkodra” 

cihetlerinde kumandanlık eden cümle zevâtın müsellim ve musaddikidir; lâkin, bu 

kuleler hiçbir vakit düşman kuvve-i külliyyesine tek ve tenhâ olarak müddet-i 

medîde harbetmek vazîfesiye mükellef değildiler. Bunlar “Nikşik” veya “İşboz”a 

gidecek zehâyir kâfilelerinin ve yahud Karadağ hudûdunu tecâvüz edecek 

fırkaların birer mevkifleri idiler. Mamafîh, gerek “Ahmed Muhtar” Paşa 

zamanında ve gerek bizim hareketimiz sırasında bu kuleler ve husûsuyla 

“İzlastop” kulesi, pek büyük âsâr-ı mukâvemet göstermiştir. 

Ve’l-hâsıl bu kuleler, bir fırkanın tarîk-i askerîsini li ecli’t-te’mîn yapılmış 

nikât-ı müstahkemeden ibâret olup, o nikâtı düşman elde etmek istediği hâlde, 

fırka koşup gelerek, mevâkifini zaptetmek dâiyesinde bulunan düşman karşısında 

arz-ı vücûd ederse o kuleler vesâtatiyle muvaffakiyyeti de bir dereceye kadar kesb-

i emniyyet ve suhûlet eder. Eğer o fırka, mevkiflerini tasallut-ı a’dâdan kurtarmaya 

gelmezse ve yahud fırka-i mezkûre başka bir vazîfe ile işgâl edilirse, cümlesinin 

birer birer düşman eline geçmesi tabî’îdir. 

İşte refâkatimizde bulunan “Hersek” fırka-i seyyâresinin Rusyalı’ya karşı 

“Edirne” ve”Balkan” muhâfazasına me’mûriyyeti, mevcûdları ellişer, yüzer 

muhâfızdan ibâret olan kulelerin düşman eline geçmesini intâc eylemiş ve bunlara 

imdâd etmek üzere her ne kadar “Yenipazar” cihetinden bir mikdâr askerle 

“Hâfız” Paşa me’mûr kılınmışsa da o da leyte laalle1 ile vakit geçirerek 

muâvenetlerine şitâb etmeyip muahharan bir bozgunlukta vermesi üzerine ric’ate 

mecbûr olmuştur. 

(Sayfa 50) 

“Bu hâlde” birbirleriyle irtibâtları yok nev’inden olan istihkâmât-ı 

müfreze” ta’bîr olunur; 

Acaba sâhib-i mutâlaanın irtibâttan murâdı nedir? Eğer birbirini gözle 

görmek ise, bu kulelerin ekserîsi yekdiğerini görürdü. Eğer birinin ateşi diğerine 

                                                            
1 Leyte laalle: “Bakalım, bugün, yarın” gibi sözlerle vakit geçirme, işi sürüncemede 

bırakma, savsaklama. 
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mezâhir olsun ise, öyle dağlık ve mevâni’-i tabî’iyye ile meşhûn arâzîde bunun 

adem-i imkânı tabî’îdir. Hem kuleler, ellişer, yüzer ve yalnız “Tuzdere” kulesi iki 

yüz kadar neferi istî’âb edecek cesâmette olduğundan, her bir kule muhâfızının 

kendi kulesini terk ile âharın muâvenetine gitmesi adîmü’l-ihtimâldir. Böyle bir 

tasallut zuhûrunda, bunların fırka kumandanlığına arz-ı ma’lûmât ile, fırka-i 

seyyâreden imdâd vurûd edinceye kadar sebât etmeleri kavâ’id-i müttehazeden idi.  

 Ne çare ki “Hersek” fırkasıyla Rumeli cihetine vukû’me’mûriyyetim 

üzerine imdâdlarına yetişecek elde fırka kalmamıştı. Mezkûr kuleler, tüfek ve 

nihâyet dağ toplarına karşı mukâvemet edebilecek metânette inşâ olunup dağlıların 

Rusya’dan getirttikleri parçalı büyük topların mermileri sademâtına 

dayanamayacakları tabî’î idi. 

Ve’l-hâsıl yetmiş yedi ve yetmiş sekiz seneleri muhârebât-ı 

hunrîzânelerinin pek acı tecrübeleri üzerine, vaktiyle yapılmış ve “Ömer Fevzi” ve 

“Ahmed Hamdi” ve “Rauf” ve “Şevket” ve “Ahmed Muhtar” Paşaların zamân-ı 

me’mûriyyetleriyle zamânımızda pek çok fevâidi görülmüş olan kulelerin 

vücûdunu muâheze münâsib olmadığını ve bu kuleleri tehlikeye düşüren sebeb ise, 

“Hersek” fırka-i seyyâresinin Rusya muhârebesine me’mûriyyeti olduğunu beyân 

eylerim. 

Sâhib-i mutâlaa te’yîd-i müddeâ zımnında yine şöyle bir fıkra derc ediyor: 

“Çünkü bu kadar istihkâmâta kapatılan asâkir bir arada bulundurulsa da 

doğrudan doğruya bir hamle edilmiş olsaydı, bir defa olduğu gibi, birkaç defalar 

Karadağ’ın bir başından girilir öte başından çıkılır ve kalb-i mefsedeti1 tesmîm 

olunarak gâile bir taraf olabilirdi, ancak şurasını da unutmayalım: 

Mevâki’-i müstahkeme-i mezkûrenin sûret-i tahkîmleri, ca-be-ca baş 

gösteren “Hersek” ihtilâlini men’ etmek için pek güzel bir tarîk idiyse de, 

Karadağlılar ile resmen bâb-ı muhâsame açıldıktan ve bâ-husûs bu mevki’lerde 

bulunan müstahfazîne ara sıra da harb ederek gelip yiyecek yetiştiren kuvve-i 

külliyye-i Osmâniyye dahi, etrâflarından alındıktan sonra mevâki’-i mezkûrenin 

artık ehemmiyyeti kalmamış ve çâre-i münferid ise, onları bir araya cem’edip bir 

kuvve-i külliyye ile dağlının damarına basmak cihetinden ibâret kalmış idi.” diyor. 

                                                            
1 Mefsedet: Fesatlık, bozgunculuk. 
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(Sayfa 51) 

Sâhib-i mutâlaanın bu kadar istihkâmâttan murâdı, “Hersek” kıt’asının 

“Doga” cihetindeki istîlâ gören kuleleri ise, mezkûr kulelerde cem’an dört bölük 

asker vardı. Karadağ hudûdunu, “Ostrok” boğazından bed’ ile tecâvüz sırasında bu 

kuleler, “Hersek” kıt’asının bir tarîk-i muvâsalesiydi. Dört bölük asker 

kazanacağız diye onları terk ü tahliye ile “Dağlı” ve “Hersek” eşkiyâsı yeddine 

teslîm ve “Nikşik”in “Hersek”le olan tarîk-i muvâsalesini düşmana terketmek, 

ihânet ile karışık bir cünûn1 olur idi. 

Sâhib-i mutâlaa, bizi Karadağ’ın bir başından girip öbür başından 

çıkmadık mı zannediyor?! Haritaya baksın.. “Ostrok” boğazından girdik.. “İşboz” 

ilerisinde “Ali Sâib” Paşa fırkasına mülâkî olduk. Zaten Karadağ’ın en güç 

harekât-ı askeriyyesi de buydu. Gerçi “Çetîne”ye gitmedik.. Lâkin, gitmek 

üzereyken, fırkamızla “İstanbul” ve “Edirne”nin muhâfazasına çağırılmıştık. 

Dağlının gözü o mertebe yılmıştı ki musâlaha için İngiliz konsolosu bi’t-tevessut, 

prens ile müzâkere etmek üzere “Danilograd”a gitmişti. Ne çare ki bizim 

“Edirne”ye çağırılmamız ve Ruslar’ın Balkanlar’a doğru ilerlemesi havâdisâtı, 

dağlıların, emellendirerek mûmâileyh konsolosa olan ricâlarını geri aldılar. 

Dağlılar öyle bir hâle gelmişti ki askerimizle bir defadan daha ziyâde harb 

edebilmeleri me’mûl2 ve mutasavver3 değildi. Mamafîh “Hersek” kıt’asının 

mevâki’i muhtelifesinde on beş tabur asker terk olunmuştu. Mutâlaama göre, bu 

müteferrik on beş taburdan, gayret olunsa beş altı tabur-ı seyyâre çıkabilirdi. Diğer 

bir on beş taburla “Hafız” Paşa da “Yenipazar” cihetinden “Nikşik” ve “Doga” 

kulelerine muâvenete me’mûr kılındığından, cümlesiyle beraber bir iş 

görülebilirdi. Lâkin bu zaman, benim “Şıbka”da bulunduğum günler demek 

olmakla, oraca cereyân eden ahvâle hakkıyla vukûfum olmadığından mezkûr 

muâvenetin icrâsını mâni’ bir sebeb-i ciddî var mıdır, yoksa “Hafız” Paşa’nın veya 

Hersek kumandanının kifâyetsizliği mi buna sebebiyyet verdi?.. Hakîkatini 

bilemem; yalnız, şurasını söyleyebilirim ki dağlılar tarafından bu kulelerin zamân-

ı istîlâsında, müstahfazları dört bölükten ibâretti. Bunları ve kezâlik 

“Bileke=Bileka” kulelerindeki dört bölüğü ki, cem’an bir tabur eder, bir yere 

getirilip de, bunlarla iddiâ olunduğu gibi, dağlıların damarına basılamaz. 

                                                            
1 Cünûn: Delirme, çıldırma, delilik. 
2 Me’mûl: Umulan, beklenilen. 
3 Mutasavver: Tasarlanmış, düşünülmüş. 
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Sâhib-i mutâlaanın bu kulelerde birçok asker bulunduğuna zâhib olduğu 

anlaşılıyor.. Ve sâhib-i mutâlaanın bundan sonra yazdığı birkaç satır söz, cevâbdan 

müstağnîdir; çünkü  

(Sayfa 52) 

mevâki’-i müstahkeme-i mebhûsenin cevânib-i erbaası kapalı hane 

tarzında birer kule ve mevkif olduğunu bildirerek bu misillü ebniye, öyle “Plevne” 

siperleri gibi vakt-i harbde ale’l-acele yapılan istihkâmât-ı hafîfe kabîlinden 

olmayıp vakt-i hazırda kireç ve kereste ile ve müteaddid ustalarla yapılır inşâatten 

ibâret bulunduğuna kuleleri görenler şehâdet eder. Bunlar, birer küçük 

karakolhâne ve yahud kışla demektir. 

1.2.9. Sırp Muhârebesi 

Müellif mösyö: “Osmanlılar’a gelince, bunlar kendileri için üssü’l-harekât 

olabilecek mevâki’-i müstahkemeye mâlik olduklarından, bunlara istinâd ile 

harekât-ı tecâvüziyyede bulunabilirler ve bu sûretle düşmanlarının arkasını 

çevirmeye muvaffak olurlardı. Vâkıâ o vakit kuvve-i mevcûdeleri az ise de, bu 

cihetçe olan noksanlarını, askerlerinin kıymeti ve kalelerinin kesreti, bâliğan mâ 

beleğa cebr edebilirdi.” diyor. 

Harekât-ı tecâvüziyye o hareketi icrâ için lâ-büdd olan kuvvet elde 

edildikten sonra olabileceği cihetle, ibtidâlarda yalnız, “Niş”de bir mikdâr asker 

bulunup “Ak Palanga” ve Şehirköy (Prut) da pek cüz’î kuvvet vardı ve 

başkumandan “Abdülkerim Nadir” Paşa henüz Der-Saadet’te idi. 

Muahharan “Sofya”ya gelerek verdikleri emir mûcebince, “Ak Palanga”, 

Şehirköy (Prut) veya “Biteglava” mevki’leri tutuldu. Ba’dehû “Niş”de ikmâl-i 

noksandan sonra Niş kolordusuyla “Şehirköy” fırkasını “Knezovac”a doğru tahrîk 

ettiler, daha evvelce tahrîk mümkün değildi. 

Husûsan elde vesâit-i nakliyye dahi olmayıp, me’kûlât ve mühimmât-ı 

askeriyye, ahâlî arabalarıyla nakledilmekteydi. Onun için orduların rûhu demek 

olan vesâit-i nakliyye dâimâ mevcûd ve başkumandanın hareket emrine muntazır 

bulunmadıkça, öyle sür’at ile kazanılacak çevirme hareketleri kâbil-i icrâ değildir. 

Mösyönün mutâlaası becâ ise de, dediği vakitte hem çevirme hareketini icrâya kâfî 

elde asker yoktu.. Hem de Devlet-i Aliyye orduları ve husûsuyla “Niş” ciheti 
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kolordusu o sür’at-i hareketi îcâb eden vesâit-i nakliyyeden kâmilen mahrûm idi. 

(Sayfa 53) 

Müellif: “Temmuz’un evâsıtına doğru Osmanlıların kıt’a-i mezkûrede 

mütehaşşid kuvvetleri 170.00 nizâmiyye ve 40-50 bin gayrı muntazam askerden ve 

Sırplıların kuvveti dahi 160.000 kişiden ibâret idi.” diyor. 

Eğer kıt’a-i mezkûreden maksadı, “Şehirköy” (Prut), “Ak Palanga”, “Niş” 

ve “Arkub” cihetlerinden ve yahud mevâki’-i mezkûredeki taburlardan 

“Knezovac”a sevkolunan hey’et-i ordu mevcûdu ise, bunda pek çok mübâlağa 

etmiştir. Yok “Vidin” fırkasıyla “Niş” kolordusu ve “Seniçe” ve “Bosna” fırkaları 

mecmû’u ise, bu mikdâra ihtimâl ki yakındır. Hem Devlet-i Aliyye orduları, öyle 

sırf nizâmiyye taburlarından mürekkeb olmayıp, ekserîsi redif ve bir mikdârı da 

nizâmiyye ve muâvene taburlarıydı. Gerçi adedi nâ ma’lûm bir hayli başıbozuk 

Arnavut ve bir mikdar Çerkes bulunduysa da bunlar sâbitü’l-mikdâr olmayıp, 

husûsuyla Arnavutlar daha evâil-i harbde bir arbede çıkararak dağılmışlardı. 

Müellif: “Bu taraftan Sırbistan’ın medhalini teşkîl eden “Gramade”  ve 

“Pandirolo” kapılarındaki Sırplılar, her ne kadar mikdârca kalîl iseler de 

Osmanlılar’ın, memleketlerini zaptetmesine muvakkaten mâni’ olacak sûrette üç 

gün dayandılar.” diyor. 

Fi’l-hakîka “Ahmed Eyyûb” Paşa’nın “Gramade” kapısından duhûlüne, 

Sırplılar muhâlefet ve mukâvemet ettilerse de, benim “Pandirolo” kapısından 

girmeme aslâ mümânaatte bulunmadılar. 

Müellif: “Osmanlılar “Hırvatovic” tarafından tekrar ele geçirilen 

“Knezovac” mevki’ini terkettikleri cihetle hatâ ettiler. Buralarda Osmanlı askeri 

kalmadığı cihetle, “Hırvatovic”, düşmanın hatt-ı ric’atini kesmeye çalışmak gibi 

kâide-i sevku’l-ceyşiyyeye mutâbık olan bir cesûrâne hareket icrâsını tasmîm 

eyledi. Eğer merkûm, yalnız karakol kavgasıyla vakit geçirmeyip de sür’at ve 

şiddetle hareket etmiş olsaydı cenâhlarıyla arkalarından tehdîd edilmekte olan 

Osmanlılar pek müşkil bir mevki’de bulunurlardı.” diyor. 

 “Aleksinac” aleyhine mütearrız bir ordu, “Knezovac”ı elde tutmaktan ne 

istifâde edebilir? Eğer “Hırvatovic”in tarîk-i murûrunu seddetmek ise, “Çernayef” 

ordusuna başka bir yoldan da iltihâk edebilirdi. Eğer ordumuzun cenâhını tehdîd 
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ise, Sırplılar bu uğurda muktedir olabildikleri mesâ’îyi sarfettiler ise de, 

kendilerince bir semere vücûda getirmediler. Arkadan tehdîd olunmak bahsine 

gelince, Osmanlı ordusu, arkasını “Niş”e vermiş idi;  

(Sayfa 54) 

“Niş” ile tarîk-i muvâsalesinin muhâfaza ediyordu. “Hırvatovic” bir kere 

tecrübe ettiği vecihle, eğer “Niş” ile ordumuzun arasını kat’ etmek gibi bir 

hareket-i âmiyâneye girişseydi, o vakit kendisi “Niş” ile ordu arasındaki iki asker 

beynine sıkışarak, bir büyük tehlikeye girmiş olacaktı mamafîh, “Hırvatovic” 

ihtiyâtkârâne davranarak yalnız bir nümâyiş yaptı.  

Müellif: “Ayın on ikisinde Osmanlılar “Troyan” cihetinde “Morava” 

üzerine bir köprü inşâsına başlayıp, ameliyyâtı ta’tîl ettirmek üzere, Sırplılar 

tarafından gösterilen mesâî ile birlikte, ayın on altısında ikmâle muvaffak oldular. 

Bu sırada mütâreke vukû’uyla bu müddet zarfında tarafeyn hâl-i tedâfu’îde kalmış 

ve yalnız mevki’lerinin tahkîmiyle kuvvetlerinin tezyîdine çalışmıştı. 

Osmanlılar’ın yalnız “Morava” sahrâsına girmek ve yahud bazı taburlarını nehrin 

öbür sâhiline geçirerek, “Çernayef”ı kuvve-i mevcûdesini dağıtmaya mecbûr 

eylemek fikrinde mi oldukları sorulabilir. Bu suâle cevâb olarak denilebilir ki 

Osmanlılar, buna muvaffak olamadılar. Bunun da birinci sebebi, 

“Popovic”karşısındaki tepelerde olan istihkâmları, bu maksada mebnî inşâ 

olunmamış, ikincisi dahi, bu hareketlerinin (Deligrad - Aleksinac) tarîk-i 

muvâsalesine, Sırplıların ehemmiyyet nazarıyla bakmalarına sebebiyyet vermiş 

olmasıdır.” diyor. 

Başkumandanın köprü inşâsından maksadı, “Aleksinac” cihetine hîn-i 

hâcette asker sevkolunacağı vakitte, elde bir memerr1 bulundurmakdan ibâret idi 

zannederim. “Popovic” karşısındaki istihkâmâtımız, fi’l-hakîka “Morava”yı ubûr 

edecek askeri muhâfaza için yapılmış olmayıp, Sırplıların “Hunis” ve “Kavnik” 

hatt-ı istihkâmâtı mukâbilinde yapılmış topçu ve piyâde siperleriyle Sırplı’nın 

“Morava” sahrâsındaki “Popovic” mevki’inden ateş edegelen Sırp topçularına 

mukâbele için yapılmış birkaç top tabyasından ibâretti. Ordumuzun maksad-ı 

yegânesi, Sırp kuvvetinin tefrîkiyle beraber “Aleksinac”ı zapt ve “Niş” ile ordunun 

hatt-ı muvâsalesini te’mîn idi. 

                                                            
1 Memerr: Geçilecek yer, yol, geçit. 



67 

 

Eylül’ün birinci günü harbinde, Sırplılar’ın “Aleksinac”ı terk ü tahliye 

ettiği hey’et-i orduca hiss olunmuş ise de “Veliksilie Govac” mevki’inin, 

Sırplıların yedinde bulunmuş ve “Aleksinac” gibi bir mevki’-i menî’in bu kadar 

suhûletle tahliyesinin hatırlanması, “Çernayef”ın bir hud’a-i harbiyyesi olmasına 

haml ederek, başkumandan “Ahmed Eyyûb” Paşa, ihtiyâtkârâne davranmış ve 

“Aleksinac”ı işgâlden ictinâb etmişti. 

(Sayfa 55) 

Binâenaleyh, köprü inşâsından gâye-i maksad “Aleksinac”ı elde etmek 

için çâre-cûluk idi. 

Müellif: “Şafak söker sökmez, “Fazlı” Paşa livâsından mütehassıl Osmanlı 

sağ cenâhı, “Morava”nın sâhil-i yesârından “Aleksinac” ve “Popovic” mevki’leri 

ve “Hafız” Paşa fırkası dahi, “Kravat” ve “Conis” mevâki’i üzerine şiddetli top 

ateşi ihrâsına başladılar. Bir hâlde ki, “Çernayef” ile erkân-ı harbiyyesi, 

muhâceme-i umûmiyyenin bu noktadan vukû’ bulacağını tasavvur ile, “Çernayef”, 

“Deligrad”da bulunan bir mikdâr cüz’î imdâdını oraya celb etmiş ve öğleden sonra 

bütün vaktini “Kravat”da geçirmiş idi. Lâkin en başlı muâmele, “Hafız” Paşa 

fırkasının deruhte eylediği muâmele olup bunu “Süleyman” ve “Aziz” Paşalar’ın 

kumandaları altındaki fırka icrâ edecekti. “Fazlı” Paşa ile “Hafız” Paşa top 

ateşinde müdâvemet gösterdiği sırada, “Süleyman” Paşa “Velikisilie Govac” 

ilerisindeki cephelerinin müdâfaasını “Aziz” Paşa’ya havâle ile “Hırvatovic”in sağ 

cenâhı müntehâsına hücûm gösterdi. Ve “Coniska”yı murûruyla, büyük karakolları 

mağlûb ve bunları ta’kîb ederek, kendileriyle beraber Sırplıların ileri taburlarına 

vâsıl oldu. Burada asıl muhârebe, sabahın on birinde başlayıp suver-i muhtelifeyle 

devâm etmekteydi...” diyor. 

Sâhib-i te’lîfin ol bâbda verdiği tafsîlât, bir dereceye kadar mukârin-i 

savâb ise de, ordumuzun vaz’ u tertîb ve icrâatınca ma’lûmâtı noksan görünüyor. 

Şöyle ki: 

Evvel emirde müellifin ta’rîz sadedinde bulunduğu muhârebe, Kânûn-ı 

Evvel-i Rûmî’nin on beşinci günüydü ki, Efrencî’nin yirmi yedisine tesâdüf eder; 

hatta, îd-i adhânın1 birinci günüydü. Arefe günü, başkumandan “Ahmed Eyyûb” 

                                                            
1 Îd-i adhâ: Kurban bayramı. 
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Paşa hatt-ı harbe gelerek, ben ve “Aziz” Paşa hâzır olduğumuz hâlde, ertesi 

gününün hücûm karârını vermiş idi. Bu karar üzerine ben akşamdan maiyyetimde 

bulunan kumandanlara, tulû’-ı fecr ile beraber icrâ edecekleri harekât ve 

teşebbüsâtı muarrif evâmir-i tahrîriyye gönderdim. Bu evâmir mûcebince 

“Tronyan” köprüsüne musallat ve “Popovic” karşısındaki “Hasan Hayri” Paşa 

livâsıyla “Lejis” sırtlarında bulunan “Hafız” Paşa taburları ve “Conista” suyunun 

birisinde bulunan “Aziz” Paşa ve “Yahya” Bey livâları şiddetle top ateşine 

başlayacaklar ve ben de hazırladığım hücûm koluyla bizzat “Coniska”yı murûr 

ederek, “Coniska”nın karşısındaki Sırp tabyalarını zaptedecektim. 

(Sayfa 56) 

 Maiyyetimdeki hücûm kolları bu taarruzlara muvaffak olduğu hâlde, sağ 

cenâhtan “Hafız” Paşa vusûl-i cenâhtan Aziz Paşa dahi maiyyeti hücûm kollarıyla 

ilerleyerek “Velikisilie Govac” dan “Kavnik”e kadar bütün hatt-ı harbi taht-ı 

istîlâya alınacaktı. Ertesi günü îd-i adhânın ilk günüydü. Daha tulû’-ı fecrden 

mukaddem yağmur serpelemeye başladı. Onun üzerine, başkumandan “Ahmed 

Eyyûb” Paşa ale’s-seher benim yanıma gelerek havanın bozukluğundan nâşî 

hareketin te’hîrinin iltizâm ettiyse de evâmir-i lâzimenin akşamdan verildiğini ve 

top bataryalarının ve bir kısım taburların ilerideki nikâta sevk olunduğunu arz ile 

i’tizâr ettim ve i’tizârâtımın gördüğü hüsn-i kabûl üzerine başkumandan bize vedâ’ 

ederek, manevrasını icrâ etmek üzere ilerledi. Ve sabahın iki buçuğu 

râddelerindeydi ki, bütün hatt-ı harb üzerinde top ateşi icrâ olunmaya başladı. 

“Fazlı” Paşa fırkası “Aleksinac” karşısından “Nesika”ya kadar geride ve “Movara” 

üzerindeki hatta yerleşmiş idi. Ondan ileride ve “Ahmed Eyyûb” ve “Ali Sâib” 

Paşalar’ın karargâhlarında, dört taburla Ferîk “Adil” Paşa bulunuyor ve daha ilerisi 

yani “Tronyan” köprüsüyle ona hâkim tepelerden ve “Lejis”den i’tibâren bütün 

“Coniska” boyundaki hatt-ı harb dahi, başkumandan tarafından benim kumandama 

ihâle olunan livâlarla işgâl olunuyordu. Bunlardan “Torniyan” köprüsü ve civârı 

“Hasan Hayri” Paşa livâsı ve onun sol cenâhı, evvelce “Selâmi” Paşa ve onun 

mecrûhiyyetinden sonra bir müddetcik mirliva “Mustafa” Paşa ve bu hareket 

esnâsında miralay “Yahya” Bey ile kumanda edilen livâ ve onun solunda dahi 

“Aziz” Paşa livâsı ve “Lejis” ve “Srezovac” tepelerinde dahi “Hafız” Paşa livâsı 

bulunuyordu. 

İşte sabahın saat iki buçuğunda en evvel “Hafız” Paşa mevki’inden toplar 

atılmaya başlandı. Ba’dehû “Hasan Hayri” Paşa ve “Yahya” Bey ve “Aziz” Paşa 
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ve “Fazlı” Paşa’nın bulunduğu mevâki’den ateşe devâm olundu. 

Lâkin, düşmanı iğfâl için ateşin en şiddetlisini “Hafız” Paşa bataryalarının 

icrâ etmesi, benim verdiğim evâmir muktezâsındandı. Husûsuyla “Aziz” Paşa ve 

“Yahya” Bey livâları, top ateşlerinden biraz sonra harekât-ı harbiyyeye iştirâk 

edebileceklerinden onların top ateşinde devâmları, bi’t-tab’ zayıf ve süreksiz 

olacaktı. 

Refâkatimdeki hücûm koluyla “Coniska” vâdîsini atlayarak bir 

muzafferiyyet-i mutantana ile düşman tabyalarını zapt u istîlâ ettiğim sıradaydı ki, 

sol cenâhtan “Aziz” Paşa dahi  

(Sayfa 57) 

bir mahâret-i cesûrâne ile karşı tarafa atılarak “Veliksilie Govac” ve 

havâlîsindeki düşmanı tard ve tabyaları istîlâ eylemiş ve sağ tarafında bizde netîce-

i muzafferiyyâtı elde etmiş ve kendisine doğru hareket etmekte bulunmuş 

olduğumuzdan orman içinde bize kavuştu ve askerce selamlayıp netîce-i 

muzafferiyyâtını arzetti. Ba’dehû birlikte “Coniska” vâdîsine inerek “Kavnik” ve 

havâlîsini keşfettik. Hatt- harbin sağ cenâhı ilerisinde bulunan “Hafız” Paşa, 

lâzımı kadar ilerleyememişse de top ateşleriyle düşmanı haylice işgâl etmişti.  

Lâkin iki gün sonra vukû’ bulan ma’rekede1, “Hafız” Paşa dahi ilerleyerek 

“Kavnik”in yanındaki ormanlığı zabt ile harbimizin sağ cenâhını te’mîn eyledi. 

Müellif: “Fazlı Paşa oralardan nehir geçileceğine Sırplılar’ı inandırmak 

için yakındaki piyâde ve süvârî ile “Tronyan” ve “Boymir” taraflarında bazı 

nümâyişler icrâ eyledi.” diyor. Gerçi “Boymir” taraflarında nümâyişler icrâ eden 

“Fazlı” Paşa ise de, “Tronyan” tarafındaki nümâyişler benim kumandamdaki 

“Hasan Hayri” Paşa livâsı tarafından icrâ olunmuştu. 

Müellif: “Daha yevm-i mezkûr akşamı “Çernayef”, “Aleksinac” ve 

“Boyovic”i tahliye ettirmişse de, Osmanlılar ancak ertesi günü ikisini de bir damla 

kan akıtmaksızın zapt eylediler.” diyor. Müellifin “Krovat” tepesi nâmı verdiği ve 

bizim askerin “Kızıltepe” diye yâd ettiği tepenin zaptı günü, “Ahmed Eyyûb” Paşa 

dahi “Ali Sâib” Paşa ile birlikte bizzat “Kızıltepe”ye gelmişler ve bizimle refâkat-i 

                                                            
1 Ma’reke: Savaş meydanı. 
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ümerâsını bi’t-taltîf tebrîk-i muzafferiyyet etmişlerdi. Gurûb-ı şemse karîb bir 

zamana kadar, “Deligrad” ve “Boyovic” cihetlerini başkumandan-ı müşârun ileyh 

dürbün ile nazar- keşf ve muâyeneden geçirdiği hâlde, Sırp askerinin “Aleksinac” 

ve “Boyovic”den çekildiğini görememişti. Hattâ ertesi günü “Morava”dan ve 

“Aleksinac” karşısından geçerek “Aleksinac”ı zapta me’mûr kılınmış idim. 

Bizim bildiğimize göre, Sırplılar “Aleksinac” ve Boyovic”i gece tahliye 

ettiler ve sabaha karşı “Tronyan” köprüsünde muhâfız bulunan erkân-ı harb 

kaymakamı “Mustafa” Bey Sırplılar’ın çekildiğini hissetmesi üzerine, bize bâ 

jurnal beyân-ı ma’lûmât etmesi üzerine iki livâ piyâde ile iki alay süvârînin 

karşıya ubûr etmelerini emrettim ve kendim de beraber olduğum hâlde 

“Aleksinac”a dâhil olduk. 

(Sayfa 58) 

“Aleksinac”ın ilerisindeki sırtları işgâl ettiğim sırada Sırp düm-dâr 

taburlarının “Deligrad”‘ girmekte oldukları görülmüştü. 

Müellif: “Çernayef” evvel emirde “Deligrad” üzerine atılmışsa da burada 

dahi muhâsara olunmaktan korkarak “Paraşia” üzerine çekildi. Fakat Osmanlılar 

ne burasını ve ne de “Kroşvac”ı zapt eylemediler. Hatta bunlar “Kroşvac”a kadar 

ilerlemiş olsaydılar, bu hareket, Sırp ordusunu pek ziyâde me’yûs edecekti.” diyor. 

Bizim o vakti meşhûdât1 ve ma’lûmâtımız, müellifin bu ifâdâtını 

mükezziptir2. Sırplılar, “Deligrad”ı hiçbir vakit tahliye etmediler. Ben 

“Aleksinac”a duhûl ettiğim günü, “Deligrad”ın ilerisindeki köprüde bir tabur 

muhâfızları vardı. Ve “Deligrad”da dahi bir galebelik görünüyordu. Ertesi günün 

gecesi “Ahmed Eyyûb” Paşa’nın emriyle “Aleksinac”dan üç livâ piyâde, iki 

batarya top ve iki alay süvârî ile hâlî zannettiği “Deligrad”ı işgâl etmek üzere 

hareket eden Ferîk “Mösyö Necib” Paşa, Sırplar’ın “Deligrad”da olduklarını 

görerek hâiben ric’at etmişti ki, o gün beş altı tabur Sırp askeri, “Deligrad”ın nısf 

saat bu’dunda “Brusa” redif-i mukaddem taburunun taht-ı işgâlinde olan bir karye-

i cesîmeye taarruz etmiş ve muhârebe üç dört saat kadar imtidâd ederek hattâ 

tabur-ı mezkûrun binbaşısı dahi dâhil olduğu hâlde bir hayli şühedâ ve mecrûh 

vukû’ bularak nihâyet “Hasan Hayri” Paşa livâsının imdâda müsâraati üzerine 

                                                            
1 Meşhûdât: Gözle görülen şeyler. 
2 Mükezzip: Yalanlayan, yalancı çıkaran. 
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Sırplılar çekilmişlerdir. 

“Aziz” Paşa mevcûd refâakati ile noksan bulan zehâyir ve mühimmâtını 

aldıktan sonra “Kroşvac”a girecekti. Hatta ileri karakolları, “Kroşvac” 

caddesindeki “Kapyora” karyesine kadar ilerlemişti. Lâkin, mütâreke emrinin 

vurûdu bu arzunun cereyânına mahall bırakmadı. 

Müellif: “Vâkıâ ayın yirmi dokuzunda atılan püskürme lağımları 

Osmanlılar’ın ta’kîbini te’hîre sebebiyyet vererek Sırplılar’a pek büyük hizmetler 

etti. Esbâb-ı müdâfaa-i mezkûre pek sür’atle te’sîs olunmuş ve ma’nen dahi pek 

büyük te’sîri mûcib olmuştu. Eğer bunlar daha münâsib noktalarda inşâ olunmuş 

ve tam vakt-i münâsibinde ateş verilmiş olsaydı, daha ziyâde semere bahş olacaktı 

zannederiz.” diyor. 

Müellifin beyân ettiği püskürme lağımlar, “Kırmızı Tepe” ile “Conis” 

caddesi deresinde  

(Sayfa 59) 

süvârîlerimizin harekâtı mâni’ası olarak yapılmış birkaç lağımdan ibâret 

olup tepede ateşlenen lağımlar, ta’kîb ve tenkîl-i düşmanı te’hîr edebilir bir te’sîr 

vücûda getirmedi. 

Deredeki lağımlar, miralay “Şükrü” Bey refâkatindeki süvârî bölüklerinin 

harekât-ı tekaddümiyyesini bir dereceye kadar te’hîr ettiyse de, yine müeelifin 

hayâl ettiği mertebe fâide vermiş olmasını kat’â ümîd etmeyiz. “Şükrü” Bey’in 

refâkatindeki süvârîlerin ta’kîbde şiddet göstermesi “Conis” caddesinin sol taraf 

sırtlarını zaptederek ilerleyen “Aziz” Paşa taburlarının, süvârînin harekâtını te’mîn 

edecek sûrette henüz kat’-ı mesâfe edememelerinden ve “Şükrü” Bey’in de 

mevcûd maiyyetini ilerletmekte ihtirâz etmiş olmasından ve bir de hayvanlarının 

ziyâde yorgun düşmesinden nâşî idi. Eğer mîr-i mûmâileyh ihtiyâtkârâne 

davranmak lüzûmunu derpiş etmemiş olsa ve hayvânâtı da dinç bulunsaydı da 

ta’kîbe şiddetle devâm etseydi, iki üç püskürme lağım, alabildiğine kaçan Sırp 

askerlerinin gerisini kurtaramazdı. 

Müellif: “Bu noktadaki Osmanlı asâkir-i muhâfizası bin sekiz yüz kişiden 

ibâret olarak beraberlerinde iki top dahi bulunmaktaydı.” diyor. “Ak Planga”da 

topu iki tabur müstahfaz bulunup mevcûdları da bin kişiye ancak bâliğ idi. Bu 
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taburlar Kânûn-ı Sânî-i Rûmî’nin on ikinci ve Efrencî’nin yirmi dördüncü günü 

akşama kadar, Sırplı’nın kuvve-i kesîresine karşı müdâfaa ederek çevirmelerinden 

havfen gece tahliye-i mevki’ ile arkalarına çekildiler. 

 Müellif: “Ayın yirmi yedisinde Sırplılar, iki koldan Şehirköy’üne (Prut) 

hücûm gösterdiler. Osmanlılar pek güzel sûrette müdâfaada bulundular; lâkin, 

“Studdle”da bir merkez hücûmuna dayanamayıp ric’ate mecbûr oldular ve bu 

muhârebenin netîcesi, Osmanlılar’ın merkezi bozulup iki cenâhlarının 

çevrilmesinden ibâret kaldı. Binâenaleyh bunlar, geceleyin bi’l-cümle mevki’lerini 

terkederek ve “Prut” kalesindeki cephâneyi ateşleyerek “Sofya”ya doğru 

çekildiler. Osmanlılar bu mevâki’i on iki, on üç tabur nizâm ve altı yedi top ile 

müdâfaa etmişlerdi. Verdikleri zâyi’ât 900 kişiden ibârettir. Lâkin bu gibi vesî’ 

mevâki’i müdâfaa edebilecek derecede kesretli olmadıklarından başka istihkâmât 

dahi matlûba muvâfık değildi.” diyor. 

(Sayfa 60) 

 Fi’l-hakîka yevm-i mezkûr muhârebesinde, merkezdeki müstahfaz 

taburları bir hayli yolsuzluk ettilerse de “Şehirköy”ündeki askerin ric’ate 

mecbûriyyeti, Sırplılar’a mağlûbiyyetten neş’et etmemişti; o günü “Sofya”ya 

gelmiş olduğumdan harbin vukû’u gecesi “Şehirköy”ünün terk ü tahliyesiyle 

“Sofya”ya ric’at etmesi için, “Şehirköy” kumandanı “Osman Nuri” Paşa’ya 

ba’de’l-muhâbere bâ telgraf verdiğim emir iktizâsıydı. Bunun sebebi ise, Kânûn-ı 

Evvel-i Rûmî’nin on beşinci ve Efrencî’nin yirmi yedinci günü, “Gorko” ordusu 

“Potuk” karyesi tarîkiyle “Sofya” caddesini tutmuş ve “Kamarlı” kolordusuyla 

“Sofya” beynini kat’etmişti. “Sofya”da ise, o aralık biri zaptiyye muâvenesi ve üçü 

müstahfaz olmak üzere dört tabur mevcûd idi. Yevm-i mezkûr akşamı “Sofya”ya 

dâhil olduğumda işin vahâmetini görerek ilerideki taburları “Sofya”ya cem’ u 

tahşîd mecbûriyyetini hissettim. Ve onun üzerine o gece “Şehirköy” ve “Torok” ve 

“Letkava”daki taburların seyr-i serî’ ile “Sofya”ya merkezlenmesini emreyledim. 

“Şehirköy” kumandanı “Osman Nuri” Paşa da “Şehirköy” istihkâmâtını ve 

memleketi bi’t-tahliye, Kânûn-ı Evvel-i Rûmî’nin on altıncı ve Efrencî’nin yirmi 

sekizinci günü “Sofya”ya doğru çekilmeye başladı. Sırplı’nın târîh-i i’lân-ı harbi 

olan 2 - Kânûn-ı Evvel’de “Şehirköy” ile “Palanga” bir buçuk tabur müstahfaz 

vardı. Muahharan “Torok”da bulunan “Yahya” Paşa’ya emir vererek üç buçuk 

tabur ile “Şehirköy”üne idhâl ettim. 
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Kânûn-ı Evvel’in on ikinci gününe kadar “Şehirköy” ve “Ak Planga” 

kuvvetleri beş taburdan ibâretti. On üçüncü günü “Drağman” boğazındaki bir 

tabura da “Şehirköy”üne hareket emrini verdim. 

On dördüncü günü mirliva “Necib” Paşa ile de, “Sofya”dan tahrîk ettiğim 

beş tabur “Şehirköy”üne dâhil olmuş idi.  

Ve’l-hâsıl “Ak Planga”yı terk ile çekilen taburlar ba’de’l-ihrâc Sırplı’ya 

karşı “Şehirköy”ünde dokuz tabur bulunup, bunun da ekserîsi müstahfaz ve acemî 

efrâd taburlarından mürekkeb idi. Sırpılar’ın kuvâ-yı muhâcimesi, yirmi tabur ile 

beş altı bin Bulgar’dan ibâret olduğu ol vakit haber alınmıştı. 

Müellif: “Niş’i müdâfaaya me’mûr olan asâkir-i muntazama ve gayrı 

muntazama yedi bin kişiden ibâretti.” diyor.  

(Sayfa 61) 

“Niş”in kuvve-i müdâfaası iki bin beş yüz mevcûdlu altı tabur müstahfaz 

askeriyle, iki batarya seyyâr top ve kalenin mevcûd toplarından da ancak on kıt’a 

topu isti’mâl edecek neferât mevcûd ve doksan nefer de süvârîsi vardı; mikdârı nâ 

ma’lûm biraz başıbozuk da mevcûd idiyse de onların müdâfaa-i mahalliyyece 

hiçbir semeresi görülemedi.  

Müellif: “Asâkir-i merkûmenin işgâl eylediği mahaller, Memâlik-i 

Osmâniyye’de vâki’ “Raşka”, “Yankva” ve “Yenivaroş” ile “Seniçe” arasında 

vâki’ “Kalaniça” nâm-ı mevki’lerdeki, bunların pek kalîl olan muhâfızları çok 

geçmeden çekilmişlerdir. Buralarda Sırplılar, her nereye hücûm göstermişlerse, 

Osmanlılar pek çok mukâvemet göstermeksizin oralardan çekilmişlerdir. General 

“Albic”in kumandası altındaki “Derina” ordusu ise, dâimâ hâl-i tedâfu’îde 

bulundu. Bu ordunun mevki’i pek menâatli olup, hudûd boyuna inşâ olunan yirmi 

beş tabya ile müdâfaa olunmaktaydı. Osmanlılar’ın burada bir hayli asâkiri varsa 

da, bundan hiçbir vecihle istifâde edilmemiş ve bu hareketsizliğin esbâbı meçhûl 

kalmıştır.” diyor. 

“Mitroviça”dan “Seniçe” ve “Yenivaroş” (Prepol) mevki’ine kadar 

“Hafız” Paşa kumandasıyla on beş taburu da “Vişgrad”dan “Belne”ye kadar 

“Veli” Paşa kumandasıyla on bir buçuk tabur vardı ki müstahfaz ve kordon 

taburları da bu hesapta dâhildir. 
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Ve’l-hâsıl “Şehirköy”ünden (Prut) Bosna’nın müntehâ-yı hudûduna kadar 

etrâf-ı hudûdda ve mahâll-i müteferrikada cem’an yekün otuz yedi tabur asker 

bulunup bunun da ekserîsi müstahfaz taburlarından mürekkeb idi. Binâenaleyh 

müellifin Osmanlılar’ın bir hayli asâkiri varsa da hareketsizliğin esbâbı nedir?” 

demesi; ma’lûmât-ı esâsiyyeye müstenid değildir. Hudûdun tûlü ve vüs’ati ve 

Sırplı’nın kesîrü’l-mikdâr kollarla taarruzuna karşı kuvâ-yı müteferrika-i 

Osmâniyye pek zayıf demek idi. Husûsuyla “Radomir”, “Varanya” ve “Üsküp” 

cihetleri, bütün bütün kuvve-i askeriyyeden hâlî idi. En son günlerde, bir hayli 

müşkilât ile “Âsaf” Paşa kumandasıyla üç beş tabur sevkedebilmiştim. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Şıpka Geçidi Muharebeleri, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında 

Osmanlı ve Rus birliklerinin çok büyük bir stratejik önemi olan Şıpka Geçidi'ni ele 

geçirmek üzere yaptıkları 4 değişik muharebeden oluşan bir muharebeler dizisidir. 

Süleyman Hüsnü Paşa, tarihe 93 Harbi olarak geçen 1877-1878  Osmanlı-Rus 

Savaşı’nda üstün yararlılıklar göstermiş ve Şıpka Geçidi’nde düşmanı durdurmuş, 

bu sebeple Şıpka Kahramanı olarak anılmıştır. 

Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesi ve yerine V.Muradın çıkarılması 

sırasındaki olaylara, askeri okul öğrencileri de karıştığı için, Sultan II. 

Abdülhamit, bu olayı unutmamış ve hükümdar olduktan sonra Süleyman Paşadan 

sürekli kuşkulanmıştı. Bu sebeple, Onu, Ahmet Muhtar Paşadan boşalan Bosna-

Hersek kumandanlığına tayin ederek İstanbul’dan uzaklaştırmıştır. Süleyman Paşa, 

bu görevdeyken 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı patlak verdi.  Bu savaşta 

Süleyman Hüsnü Paşa, Şıpka Kahramanı olarak ünlenmiştir.     

Süleyman Hüsnü Paşa,  21 Temmuz’da Cenup Ordusu kumandanlığına 

tayin edildi. Tuna’da düşman karşısında saldırı yerine savunma konumunda 

kalınmasını hayatî bir hata olarak gören Padişah tarafından, kendisine, düşmanı 

Balkanlar’ın güneyinden sürüp çıkarma, Rusların elinde bulunan bütün geçitleri 

geri alma ve Tuna Şark Ordusu ile birleşme emri verilmiştir. 

22 Temmuz’da Rus kumandanı General Gurko’nun eline geçen Eski ve 

Yeni Zağra’ya yaptığı saldırılar neticesinde buraları savunan Rus ve Bulgarları 

yenilgiye uğratarak emrin bir kısmını yerine getirmiş oldu. Ancak Osman Paşa ve 

Tuna ordusu kumandanı Mehmet Ali Paşa ile birlikte harekâtta bulunma, bunların 

yardımıyla Tırnova üzerine yürüme ve cepheyi genişletip düşman kuvvetlerini 

bölme planlarında, Şıpka geçitlerini ele geçirmiş bulunan Rusları, buralardan 

uzaklaştıramadığından başarı kaydedemedi. Bu sonucun alınmasındaki en büyük 

etkeni, her iki paşanın kendilerinden bekleneni yerine getirememiş olmasında 

görmekteydi. 

28 Eylül’de Mehmet Ali Paşa’nın azliyle Tuna Orduları Umum 

Kumandanı tayin edilmiştir ve 3 Ekim’de vazifesi başına geçmiştir. Kısa bir süre 

sonra Süleyman Hüsnü Paşa’nın Rumeli Harp Orduları genel kumandanlığına 

getirilmesi (8 Kasım 1877),  kumanda mevkiini işgal edenlerin kendi aralarındaki 
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anlaşmazlıklarını ve özellikle İstanbul’dan yapılan müdahalelerin vahametini, 

dolayısıyla savaşın sevkindeki düzensizliği gözler önüne sermekteydi. Düşmanın 

Balkanlar’ı aşmasının önlenmesi, bu sağlanamazsa ilerlemesine mani olunması 

kendisinden beklenmekteydi. Fakat Süleyman Hüsnü Paşa kuşatma altındaki 

Osman Paşa ile haberleşememekte, İstanbul’daki Hey’et-i Müşâvere-i 

Harbiyye’nin aldığı kararlara müdahalesine ve değişikliklere tâbi tutmasına engel 

olamamaktaydı. İstanbul’da Rauf Paşa’nın yeni kurulan seraskerlik makamına 

getirilmesi kendisini istifa noktasına getirdi, ancak bunu hamiyetine sığdıramadı 

ve Maçka muharebesini kaybetmiş olmakla beraber (11 Aralık) kuşatma altına 

alınan Plevne’nin yardımına koşmaya devam etti. Ordunun sıkışık durumu ve 

yaklaşan kışın zorlukları yüzünden İngiltere’nin aracılığıyla Osman Paşa’nın 

ordusuyla geri çekilmesi, statükonun korunması şartıyla şubat ayına kadar uzanan 

bir mütareke akdine girişilmesi ve bunun Rumeli ordusunun derlenip 

toparlanmasına, düşmanın Tuna’nın öte yakasına atılmasına vesile olabileceği gibi 

fikirler ileri sürmesi üzerine kısa zaman içinde azledildi ve yerine Şâkir Paşa 

getirildi. Balkan geçitlerini ele geçirmiş olan Rus kuvvetlerinin Plevne engelini de 

aşması üzerine takip edilecek stratejinin tespiti üzerinde İstanbul’daki merkezî 

kumanda ile anlaşmazlığı açık hale geldi. Edirne’ye doğru çekilip savunma hattı 

kurulması ve donanmanın daha etkin faaliyet göstermesinin temini planı tasvip 

görmedi. Bunun üzerine yanında dört tabur piyade ve topçu bataryası olduğu halde 

Varna’dan Sultâniye gemisiyle padişahla görüşmek için İstanbul’a geldi. Kendi 

tabiriyle bir emri vaki olan bu ziyareti başta Rauf Paşa olmak üzere düşmanlarının 

darbe girişiminde bulunacağı yakıştırmaları sebebiyle fayda vermedi, hatta II. 

Abdülhamit kendisinden aynı gece İstanbul’dan ayrılmasını istedi. Ailesiyle 

görüşebilmek için bir gece daha kalmasına izin verildikten sonra İstanbul’dan 

ayrılıp Edirne’ye vardığında (21 Aralık 1877) şehrin savunma tertibatı içinde 

olmadığını gördü ve Rus ileri harekâtı karşısında kuvvetlerin Edirne hattında 

savunmaya geçmesi gerektiği fikrinde daha da ısrarcı oldu. Bu tutumu Rauf 

Paşa’ya, saltanat değişikliğine karışmış olması sebebiyle orduyla İstanbul’a yakın 

bir yerde bulunmasını padişahın kuşkusunu tahrik edecek şekilde istismar 

etmesine imkân vermekteydi. 1878’de bizzat padişahı da yanına alan Rauf Paşa ile 

yapılan telgraf görüşmesinde Edirne’de savunma hattı oluşturulması fikrinden 

dönmedi ve bunun üzerine kumanda mevkiinden alınarak yerine Rauf Paşa tayin 

edildi. 9 Ocak’ta Şıpka Geçidi’ni savunmakta olan Veysel Paşa’nın teslimiyle Rus 

ileri harekâtının önünü kesecek başka bir kuvvet çıkarılması imkânı kalmamış 

bulunuyordu. Düşmanın araya girmesi sebebiyle Edirne ile irtibatı kesilen 
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Süleyman Paşa, Gümülcine’ye doğru geri çekildi, varışından bir gün önce Edirne 

teslim oldu (20 Ocak) ve İstanbul yolu açıldı. Buradayken Gelibolu’da Bolayır 

mevki kumandanlığına tayin edildi. 30 Ocak’ta gittiği Gelibolu’da askerlerin 

İstanbul’a sevkiyle ilgili aldığı emirleri yerine getirmeye çalıştı. Rusların Enez’e 

çıkartma yapma ihtimallerine karşı savaş gemisi gönderilmesi talebinde bulundu 

ve şikâyetlerini yüksek hükümet makamlarına yazılı olarak ileterek iki gün içinde 

olumlu cevap verilmemesi halinde istifa etmiş sayılması talebinde bulundu (7 

Şubat 1878). Bu arada hükümetle anlaşmazlık içine düştü, doğrudan 

milletvekilleriyle irtibat kurarak özellikle serasker Rauf ve Bahriye Nazırı Sait 

Paşa aleyhinde suçlamalarda bulundu. 

Rumeli’deki kumandanlar başarı gösteremediler. Rus orduları, Bulgaristan 

içlerinde ilerleyerek, Şıpka Geçidine kadar dayandı. Bu geçidi aşacak olurlarsa, 

önlerinde Edirne ve İstanbul’a kadar bir engel kalmayacaktı. Bunun üzerine, 

Süleyman Paşa, birliklerini deniz yoluyla Dedeağaç’a nakletti ve oradan Şıpka 

Geçidine yürüdü. Burada çok şiddetli çarpışmalar oldu. Artık mareşal rütbesini 

almış bulunan Süleyman Paşa, harekâtı başarı ile yönetti. Ancak, onun gösterdiği 

kahramanlık, Türk ordusunun yenik düşmesini önleyemedi. Bu savaştan sonra, 

Süleyman Paşa, Şıpka Kahramanı olarak anıldı.  

Bu muharebelerde yenilgiye uğramasına rağmen savunmada gösterdiği 

cesaretten dolayı Süleyman Hüsnü Paşa önce Şıpka Kahramanı olarak görüldü. 

Ancak sonradan yenilgiden sorumlu tutularak Taşkışla’da hapsedildi. Bir yıl süren 

bir yargılamadan sonra idama mahkûm edildi ama cezası sürgüne çevrildi. On dört 

yıl Bağdat’ta sürgün hayatı yaşayan Süleyman Hüsnü Paşa 1892 yılında orada 

vefat etti.    

İleri görüşlü, inkılâpçı, meşrutiyet taraftarı, milliyetçi duygularla dolu olan 

Süleyman Paşa, kimsenin Hunlar, Göktürkler, Avarlar gibi Türk devletleri 

hakkında bilgi sahibi olmadığı bir devirde milli tarihimizi mektep kitaplarına 

koyan ve bizde milliyetçilik şuurunun uyanmasına çalışan ilk 

Türkçülerimizdendir. 

Böyle üretken, başarılı ve milleti için hem askerî hem de eğitim ve kültür 

alanında üstün yararlılıklar gösteren bir düşünce ve devlet adamının rütbelerinin 

elinden alınarak Bağdat’a sürgün gönderilmesi ve on dört yıl gibi koca bir zamanı 

orada hiçbir şey yapamadan geçirmesi milletimiz için büyük bir kayıp olmuştur. 
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ÖZGEÇMİŞ 

 

KİŞİSEL BİLGİLER  

Adı Soyadı :  

Doğum Yeri ve Tarihi :  

EĞİTİM DURUMU 

Lisans Öğrenimi :  

Yüksek Lisans Öğrenimi :  

Bildiği Yabancı Diller :  

BİLİMSEL FAALİYETLERİ 

Makaleler                             

-SCI                                       : 

-Diğer                                    : 

Bildiriler 

-Uluslararası                         : 

-Ulusal                                  : 

Katıldığı Projeler                  : 

İŞ DENEYİMİ 

Çalıştığı Kurumlar ve Yıl :  

İLETİŞİM 

E-posta Adresi :  

Telefon                                 : 

Tarih                                   : 


