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ÖZET 

UMDETÜ’L HAKAYIK ĠKĠCĠ CĠLT TRANSKRĠPSĠYON 

Hasan GÜNEÇ  

Yüksek Lisans Tezi, Tarih Anabilim Dalı  

Tez DanıĢmanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet BaĢaran  

2017, 249 sayfa 

1838 yılında Ġstanbul'da doğan Süleyman Hüsnü PaĢa, Harbiye 

Mektebi'nden mezun olmasının ardından Karadağ Harekâtına katılmıĢtır. Ġlk 

görevi bu askeri harekât olan Süleyman Hüsnü PaĢa, burada DerviĢ Mehmet PaĢa 

kuvvetlerine katılmıĢtır. Ġskorbüt ve bağırsak hastalıkları ile uğraĢan, morali bozuk 

ve sürekli Ģikâyet eden askerlerden oluĢan taburlarla karĢılaĢan Süleyman Hüsnü 

PaĢa, kendini iki görev mükellef görür. Bunlaradan birincisi, askerin sıhhat ve 

afiyetine çalıĢmak; Ġkincisi ise askerin ahlak yapısı ve moralini düzeltmekti. 

Umdetü'l-Hakayık adlı eserinde Karadağ harekâtının askeri cephesini zafer ve 

çekiĢmeleri ile birinci elden kaynak olarak karĢımıza çıkarmaktadır. 
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ABSTRACT 

TRANSCRIPTION OF UMDETU’L HAKAYIK VOLUME II 

Hasan GÜNEÇ 

Master Thesis, Department of History 

Supervisor: Asist. Assoc. Dr. Mehmet BAġARAN 

Süleyman Hüsnü Pasha, born in 1838 in Ġstanbul, 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 DerviĢ 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 PaĢa, Karadağ (Montenegro), Umdetu‟l 

Hakayık, DerviĢ Mehmet PaĢa  
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ÖNSÖZ 

Osmanlı Devleti, Balkanlara yerleĢmeye baĢladığı andan itibaren, 

uyguladığı politikalar ile birlikte Türk nüfusu hızla yayılmaya baĢlamıĢtır. 

Ancak Osmanlı Devleti Balkanlarda ki egemenliğini 19. y.y.‟a kadar elinde 

tutmayı baĢarmıĢtır. Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun Balkanlardan tasfiyesi, 

Türk ve Müslümanların Avrupa‟dan çıkarılması ve bu doğrultuda 

Avrupa‟da etnik / dinsel temizlik yapılması ihalesinde baĢrol Çarlık 

Rusya‟ya ait olmuĢtur. 1874 yılından itibaren bu proje uygulanmaya 

konulmuĢtur. Bosna-Hersek ve Bulgar ayaklanmaları ile Karadağ ve Sırp 

SavaĢları “demografik, askeri, siyasi ve sosyal” felaketin ön hazırlığını 

oluĢturmuĢtur. 1877-1878 Osmanlı-Rus SavaĢı ile de Osmanlı‟nın 

Balkanlarda ki hakimiyetine en ağır darbe indirilmiĢtir. 

1878 yılında imzalanan Berlin AntlaĢması ile Osmanlı Devleti, 

Balkanlardaki topraklarını büyük ölçüde kaybetmiĢtir. Bu çalıĢmamızda da 

Osmanlı‟nın Balkanlardaki siyasal ve askeri alanda yürüttüğü mücadeleyi, 

en önemli kaynaklarından biri olan ve birinci elden kaynaklardan Süleyman 

Hüsnü PaĢa‟nın bizzat kaleme aldığı “UMDETÜ‟L HAKAYIK” adlı 

eserinden yola çıkarak ortaya koymaktadır.  

ÇalıĢmalarım boyunca yardımlarını esirgemeyen danıĢman Yrd. 

Doç. Dr. Mehmet BAġARAN‟a, Yrd. Doç. Dr. Aysun SARIBEY 

HAYKIRAN‟a teĢekkür ederim. 
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GĠRĠġ 

1877-1878 Osmanlı-Rus SavaĢı tarihimizde “93 Harbi” olarak 

geçer. Bunun nedeni de savaĢ tarihinin Rumî takvimde 1293 yılına denk 

gelmesidir. Bu savaĢ bir bakıma Osmanlı‟nın geleceğini belirlemesi 

açısından büyük önem taĢımıĢtır. 

XVIII. yüzyıldan itibaren her fırsatta Osmanlı Devleti ile savaĢa 

giren Ruslar, Ġstanbul‟u ele geçirmek niyetindelerdi. “Rusya, ilk hedefi olan 

Anadolu üzerinden Akdeniz‟e, Kafkaslar ve Ġran üzerinden de Basra 

Körfezine inmek amacını gerçekleĢtirmek için sadece XIX. yüzyılda 1806-

1812, 1828-1829, 1853-1856 savaĢlarını baĢlatmıĢtır. 1853 yılında Ruslar 

Kırım mağlubiyetine uğradıktan sonra intikam alabilmek için fırsat 

kollamıĢtır. Ancak hedeflerine ulaĢamadıkları için yeni bahaneler ile 1877 

yılında yeni bir savaĢa girmiĢlerdir. 

Dönemin resmi belgelerine göre bu savaĢın asıl nedeni, 

Bulgaristan‟ın ve Balkanlardaki Hristiyanların kesin ve sürekli bağımsızlığa 

kavuĢmak arzusu idi . 

Bu savaĢın baĢlıca sebepleri; Çarlık Rusyası‟nın Osmanlıları 

Avrupa‟dan çıkararak kendi topraklarına katmak istemesi, Çarlık 

Rusyası‟nın sıcak denizlere inme planı, 1853 yılındaki Kırım bozgununun 

intikamını almak istemesi, Hıristiyan ve Slav azınlıkları korumak amacıyla 

Rusların sürekli Osmanlı Devleti‟nin iç iĢlerine karıĢması Ģeklinde 

sıralanabilir. 

Diğer taraftan Rusya Babıâli‟nin baĢına yeni gaileler açmak 

maksadıyla Sırbistan ve Karadağ‟ı Osmanlı Devleti‟ne karĢı harbe sevk etti. 

Fakat muharebelerin Osmanlı ordularının galibiyetiyle sonuçlanması 

üzerine hadiselere diplomatik yollardan bir çözüm bulmak için Ġngiltere, 

Fransa, Rusya, Almanya, Avusturya, Ġtalya ve Osmanlı Devleti‟nin 

iĢtirakiyle Ġstanbul‟da bir konferans düzenlendi (23 Aralık 1876). Daha 

önce Rus elçiliğinde belirlenen teklifler, Ġstanbul Konferansı‟nda alınan 

kararlar olarak Osmanlı Devleti‟ne bildirildi. Buna göre: 
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 Osmanlı Devleti Sırbistan ve Karadağ ile antlaĢma yapacak ve 

onlara toprak ve recekti.  

 Bulgaristan, beĢer yıllık sürelerle tayin edilecek birer Hıristiyan 

vali tarafından yönetilecek ve muhtariyet ida resine sahip iki eyalet haline 

getirilecekti. 

   Ayrıca Bulgaristan‟da Bulgarca resmî dil olarak kabul edilecek, 

mahallî milis askeri oluĢturulacak, yeni vergi ve muhakeme usulü ihdas 

edilecek, Türk askeri yalnız büyük merkezlerde bulundurulacak, Bulgarlar 

için genel af ilân edilecek, Müslüman ahalinin elindeki silâhlar toplatılacak 

ve bu hususların uygulanması için milletlerarası bir komisyon 

görevlendirilecekti.  

Osmanlı Devleti‟nin istiklâline ve toprak bütünlüğüne aykırı olan bu 

teklifler Babıâli‟de kurulan bir genel mecliste müzakere edildikten sonra 

reddedildi. Böylece Osmanlı Devleti‟nin içine düĢtüğü yalnızlığı iyi bir 

fırsat olarak değerlendiren Rusya, bir taraftan savaĢ hazırlıklarını 

hızlandırırken diğer taraftan da muhakkak gözüyle baktığı bir Osmanlı-Rus 

Harbi için Avusturya‟nın tarafsızlığını sağladı.  

Bu arada ilgili devletler Osmanlı Devleti‟ne karĢı takip edilecek 

siyaseti tespit için Londra‟da toplanarak 31 Mart 1877 tarihinde Londra 

Protokolü‟nü imzalamıĢlarsa da Ġstanbul Konferansı‟ndan pek farklı 

olmayan bu protokolün kararları da bir savaĢa girmek pahasına Babıâli 

tarafından reddedildi. Nihayet Avrupa‟nın hukukunu müdafaa iddiasıyla 

harekete geçen Rusya, 24 Nisan 1877 tarihinde Osmanlı Devleti‟ne karĢı 

savaĢ ilân etti. 

93 Harbi iki cephede cereyan etmiĢtir. Tuna ve Kafkasya cepheleri. 

Tuna Cephesi‟ndeki Osmanlı ordusu, Serdâr-ı Ekrem Abdülkerim PaĢa‟nın 

kumandasında Tuna Nehri‟nin sol kıyısını birinci müdafaa hattı kabul 

ederken ikinci müdafaa hattını da Balkan Dağları meydana getirmiĢti. Bu 

cephede doğrudan doğruya savaĢa katılan ve mevcudu yaklaĢık 180.000 

kiĢi olan Osmanlı kuvvetleri, merkez karargâh ġumnu da dâhil olmak üzere 

Silistre, Totrakan, Rusçuk, ZiĢtovi ve Vidin‟de toplanırken Rus Baltık 

donanmasının Akdeniz‟e inebileceği ihtimaline karĢılık Çanakkale Boğazı 
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tahkim edildi. Buna mukabil Grandük Nikola‟nın kumandasında ve 

yaklaĢık 160.000 kiĢiden ibaret olan Rus ordusu Romanya sınırında 

toplanmıĢtı. 

Doğu Anadolu cephesinde ise 55.000 civarındaki Osmanlı ordusu 

Ahmet Muhtar PaĢa‟nın idaresinde Ardahan - Doğubeyazıt arasında 

mevzilenirken 120.000 kiĢiden meydana gelen Rus ordusunun baĢında 

General Melikof bulunuyordu. 

SavaĢın baĢlaması ile birlikte Romanya topraklarına giren ve bu 

prensliği kendi tarafına çeken Ruslar, biri Dobruca, diğeri BükreĢ 

istikametinde olmak üzere iki koldan ilerleyerek ve Tuna nehrini Rusçuk-

Niğbolu arasından geçerek 27 Haziran'da ZiĢtovi'yi, 1 Temmuz'da da 

Tırnova'yı ele geçirdiler. Ruslar'ın bu ilerleyiĢi sırasında, tahliyesi gerektiği 

halde bu hususa itina gösterilmediği için Niğbolu bir müddet müdafaadan 

sonra düĢmana teslim oldu. Diğer taraftan Balkan geçitlerinden olup 

stratejik önemi bulunan ġıpka‟daki Osmanlı kuvvetleri Ruslar'ın birçok 

saldırısına Ģiddetle karĢı koydularsa da yenileceklerine kanaat getirince 

gizlice çekilmek suretiyle 19 Temmuz'da bu geçidi tahliye ettiler. Rusların 

arka arkaya gelen bu baĢarıları, Ġstanbul'da büyük heyecan uyandırırken 

saltanat merkezinin Bursa'ya nakledileceğine dair haberler dahi yayıldı. 

Ayrıca askeri harekatın savaĢ tekniğine göre yürütülmediği kanaatiyle 

savaĢın baĢĢehirde kurulan bir askeri meclis tarafından idaresine karar 

verildi. Bu arada Serasker Redif PaĢa ile Serdar-ı Ekrem Abdülkerim PaĢa 

görevlerinden alınarak Divan-ı Harbe sevkedildiler. 

Abdülkerim Nadir PaĢa‟nın, düĢmanın Tuna‟yı geçmesine seyirci 

kalmasıyla, savaĢ yarı yarıya kaybedilmiĢtir. Oysa ki Osmanlılar için en 

büyük ümit, Rusları Tuna Seddi üzerinde durdurabilmek ve bu seddi 

aĢmalarına engel olabilmekti. Bu geliĢmelerden sonra Abdülkerim PaĢa'nın 

yerine Tuna ordusu kumandanlığına getirilen Mehmed Ali PaĢa'nın Rusçuk 

üzerine yürüyen Grandük Nikola kuvvetlerini mağlup etmesine karĢılık 

General Gurko da 22 Temmuz'da Eskizağra'yı ele geçirdi. Karadağ 

tarafındaki kuvvetlerle Eskizağra'ya gelen Süleyman PaĢa ise General 

Gurko'yu yenilgiye uğrattığı gibi Balkan dağlarının güneyinde ve Rus iĢgali 

altında bulunan yerleri de geri almaya muvaffak oldu. Daha sonra ġıpka 

Geçidi'ni geri almak istemesine ve bu maksatla 21 Ağustos'tan itibaren 
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baĢlattığı taarruz harekatında taraflar arasında Ģiddetli mücadeleler cereyan 

etmesine rağmen bu geçidi ele geçirmek mümkün olmadı. 

Rus kuvveti süratle ilerleyerek, Balkanlardaki ġıpka geçidini iĢgal 

ettiğinde Ruslar için Edirne ve Ġstanbul yolu açılmıĢ gibiydi, fakat 

Plevne‟ye gelen ve burada alelacele toprak tabyalar inĢa ederek, Plevne‟yi 

bir kale haline getiren Osman PaĢa‟nın 4.000 kiĢilik ordusu, Rusların 

ilerleyiĢini durdurmuĢtur. 

Tez konusu olmak ve ġıpka Geçidi Muharebeleri‟ni birinci ağızdan 

kaleme almak itibariyle, Süleyman Hüsnü PaĢa‟nın eseri olan “Umdetü‟l-

Hakâyık”ın ikinci cildi, yenilginin kırılma noktası olduğundan büyük önem 

arz etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, diğer hatıratlar ve belgelerle 

harmanlandığında, objektif bir bakıĢ açısı geliĢtirme adına tarihçilere 

yardımcı olacağı Ģüphesizdir. 
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1. YAZAR VE ESER HAKKINDA BĠLGĠ SÜLEYMAN HÜSNÜ 

PAġA (1838 ĠSTANBUL -8 AĞUSTOS 1892 BAĞDAT) 

1.1. Hayatı 

Süleyman Hüsnü PaĢa, 1838 yılında Ġstanbul'da günümüzde Fatih ilçesi 

sınırları içinde yer alan Molla Gürani Mahalllesi'nde doğdu. Babası Yeniçeri 

Ağası Mehmed Hâlet Efendi'ydi. Öğrenimini Ġstanbul'da yaparak 1863 yılında 

Mekteb-i Harbiye'den mezun oldu. Edebiyat öğretmeni, kaymakamlık ve din 

bilgini ve yazarlık yaptı. 1876 yılında padiĢah Abdülaziz'in tahttan indirildiği 

hükümet darbesinde rol oynadı. II. Abdülhamid bu sebeple ona duyduğu 

güvensizlikten dolayı Ġstanbul'dan uzaklaĢtırmak amacıyla Bosna-Hersek 

komutanlığına tayin etti. 

1877-1878 Osmanlı-Rus SavaĢı baĢladığı zaman Balkanlardaki en yüksek 

kıdemli komutanlardan biriydi. 2 Ekim 1877'de Tuna cephesi baĢkomutanlığını 

Mehmet Ali PaĢa'dan devraldı. Komuta ettiği ordular ġıpka Geçidi 

Muharebeleri'nde önce Rusları yendiler. Ancak daha sonra orduları yenik düĢtü. 

Savunmada gösterdiği cesaretten dolayı Süleyman Hüsnü PaĢa önce halk 

tarafından ġıpka Geçidi Kahramanı olarak görüldü ve büyük bir ün kazandı. 

Ancak sonradan esen rüzgârların yönü değiĢti. Yenilgiden sorumlu tutularak 

TaĢkıĢla'da hapsedildi. 1 yıl süren uzun bir yargılamadan sonra idama mahkûm 

edildi, tüm rütbe ve madalyaları geri alındı. Sonradan cezası II. Abdülhamid 

tarafından sürgüne çevrildi. 14 yıl Bağdat'ta sürgün hayatı yaĢayan Süleyman 

Hüsnü PaĢa 8 Ağustos 1892 tarihinde orada vefat etti. Ġmam Ebu Yusuf Camii'nin 

bahçesine gömüldü. 

1.2. Eserleri ve Tarih AnlayıĢı 

Süleyman PaĢa, Türklük fikrine hizmet etmiĢ bir tarihçidir. Türk tarihi ve 

diline ait önemli eserler veren PaĢa, Ahmet Vefik PaĢa‟dan sonra, ilmi 

Türkçülüğün ikinci siması olarak görülmektedir. Ġlmi Türkçü Süleyman PaĢa, 

tanınmıĢ Türkiyatçı Fransız De Guignes‟in tesirinde kalmıĢtır. Süleyman PaĢa‟nın 

eserleri Ģunlardır: 

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

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

bulunmaktadır.  
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2. Tercüme-i Risale Ġrade-i Cüziyye: Süleyman PaĢa‟nın ilk eseri olup, 

Akkerman‟ı Mehmet Bin Mustafa Efendi‟nin Arapça eserinin Ġrade-i Cüz‟iyye 

Risalesi adıyla Türkçeye çevrilmiĢ Ģeklidir. Sekiz fasıldan oluĢan kırk sayfalık 

kitap, Cemaziyelevvel 1283/1868‟de basılmıĢtır.  

3. Ġlmi Hali Sagir: 130 sayfalık eser, 1871‟de Matbaa-i Amire‟de 

basılmıĢtır Ġslam dini üzerine yazıldıkları halde Arapça ve Acemce kelime ve 

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

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

dünyada gördüğümüz ve bildiğimiz Ģeylerden hiçbir Ģey ona benzemez. Anadan, 

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

gülmeden, ağlamadan, sevinmeden, yerinmeden beridir” der.  

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

5. Ġlmi Sarfî Türkî: Bu gramer kitabını, Türkçeyi ayrı bir dil olarak kabul 

ettiği için Sarf-ı Türk diye isimlendirilmiĢtir. Süleyman PaĢa, bu konudaki 

görüĢünü Recaizade Ekrem‟e yazdığı bir mektupta; “Osmanlı edebiyatı sözü 

yanlıĢtır. Dilimize Osmanlı, milletimize Osmanlı milleti denilemez, Osmanlı tabiri 

devletin adıdır; milletimizin adı sadece Türk‟tür; 

6. Umdetu’l Hakayık: Bu eser; Namık Kemal‟in isteği üzerine kaleme 

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

mufassal tarihtir.  

7. Hissi Ġnkilap: PaĢa‟nın milliyetçi yönünü yansıtan ve ölümünden sonra 

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

ettirildiği askeri kuĢatmayla Sultan Abdüllaziz‟in tahttan indiriliĢi ve V. Murat‟ın 

tahttan çıkarılıĢı vakası uzadıya anlatılmaktadır.  

8. Tarihi Âlem: Süleyman PaĢa‟nın en önemli eseri, Tarih-i Âlem adıyla 

kaleme aldığı Dünya tarihidir. Yazar, bu kitabının önsözünde Ģöyle demektedir: 

“Askeri mekteplerde okutulmakta bulunan umumi tarihin, yabancı dillerden aynen 

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

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

ulaĢılamamıĢ idi.”  
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PaĢa, bu sebeple eserini, “Ġnanılan hususlara ve Ġslam adabına uygun 

olmak ve doğu vakalarına bilinen bağları sebebiyle tamamen içinde yer almıĢ ve 

karıĢmıĢ bulunmak üzere” kaleme aldığını belirtmektedir.  

Süleyman PaĢa, Tarih-i Âlem‟de, Türklerin Ġslamiyetten önceki tarihlerine 

geniĢ yer ayırmıĢtır. Eser için yararlanılan kaynaklar arasında De Guignes‟in 

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

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

yazılmıĢ ilk Türkçe eserdir.  

Kendi tarihimizi, batılılardan değil, kendimizden öğrenmemiz gerektiğini 

savunan Süleyman PaĢa, bu çığırı açan bir tarihçi ve fikir adamı hüviyetindedir. 

Tarih-i Âlem‟in ilk bölümü V. Murad zamanında basılmıĢ, ancak Sultan 

Abdülhamid döneminde yasak kitaplardan sayılarak mevcut nüshaları toplatılmıĢ 

ve Harbiye Matbaası evrak mahzenine atılmıĢtı. Süleyman PaĢa çapında bir 

Ģahsiyetin, siyasi sebeplerle saf dıĢı bırakılması ve kaleme aldığı değerli eserlerin 

okutulmaması, Türkçülük tarihimiz bakımından ciddi bir kayıp olmuĢtur. 
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UMDETÜ’L-HAKAYIK 

 

Ġdâre iĢleri, Erkân-ı 

Harbiye-i „Umûmiyenin 

Ġstanbuldaki „askerî 

Matba‟asınca îfâ edilir. 

MECMÛ’A-Ġ ASKERÎ 

Yazı iĢleri, Erkân-ı 

Harbiye-i Umûmiye 

Onuncu ġubesince tedvîr 

olunur 

TÂRĠH KISMI 

Üçüncü Sene 

Eylül - 1928 
70 numrolu „askerî mecmû‟aya mülhak olarak 

neĢr olunmuĢdur 
Sayı: 11 

„UMDETÜ‟L-HAKÂYIK 

2 

YAZAN: 

MERHÛM MÜġÎR SÜLEYMAN PAġA 

MUHTEVĠYÂTI 

RUSYA MUHÂREBESĠ 

Metin hâricinde 2 harîtası vardır. 
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UMDETÜ’L-HAKÂYIK
1
 

2 

Yazan: Merhûm MüĢîr Süleyman PaĢa 

Müstensihi: Süleyman PaĢa hafidi mühendis Semûhi 

RUSYA MUHÂREBESĠ 

Rusya Muhârebesinin evâili hakkında mü‟ellifin bir hayli noksâni-i 

ma‟lûmâtı olması „ınde‟l-kıyâs mütebeyyin ise de, bu muharrir-i „âcizin o 

zamanlar vukû‟âtına hakkıyla ıttılâ‟ım
2
 olmadığından redd-ü tashihini, o gavâilin 

bi‟l-fi‟il içinde bulunan arkadaĢlarımıza havâle ile, yalnız kendi bulunduğumuz 

zamana müte‟allık vukû‟âtı tashih ve ikmâl ile meĢgul olacağız. 

Mü‟ellif : “TeĢrîn-i Evvelin on yedisinde bir kâfilenin zabtından baĢka bu 

fırka hiçbir iĢ görmedi. TeĢrin-i Sânînin nihâyetine doğru müteharrik kollar ile bir 

hayli yeni keĢifler dahî icrâ edilerek „Osmanlılar ile ba‟zı ehemmiyetsiz 

musâvalâtda bulundı ve bu sırada „Osmanlılar, Pazarcığa kadar ric‟ate mecbur 

oldı” diyor. 

TeĢrin-i Evvel-i Efrencînin on yedisi ki Rûmînin beĢine tesâdüf ider. Fi‟l-

hakîka o târihde Ceneral Zimermanınbir kuvvetli müfrezesi, Silistre kurbündeki 

Orman ve Gabarliçe ve Linse karyesi kurbüne kadar gelmiĢler ise de öyle kâfile 

falan zabt itdiklerinin kat‟â aslı olmayub Ģu kadar ki kurâ-yı mezkûreye gelinceye 

kadar arada olan bi‟l-cümle Ġslâm köylerini gâret ve yağma ve Müslim ahalisinden 

bir takımını katl-ü hurkile
3
 ve hayvânâtını sürüb götürmüĢlerdir. Ġhtimâl ki 

mü‟ellif, Ceneralin sürüb götürdiği Ġslâm köylülerin hayvânâtıyla eĢyâ-yı 

menhûbesini Ceneralin bir kâfile zabt itmiĢ olmasına haml ide. Fi‟l-hakîka 

mü‟ellifin de bu bâbda hakkı vardır. Bir devlet-i mütemeddine „askeri, ahâli-i 

kurâyı nehb-ü katl-ü gâret
4
 itmez. „Asâkir-i „Osmâniye Ģimdilerde değil, daha 

hukuk-ı milelin Avrupada hiç bilinmediği zamanlarda ki o günler, seyf-ü sâtı‟-ı 

                                                           
1
 „Umde: (Arapça Ġsim): 1. Dayanılacak, güvenilecek Ģey, kimse, yer; dayak, dayanak, 

destek. 2. Ġlke, prensip. 3. Herkesin güvendiği, itimadı olan kimse.(bkz. Ferid Devellioğlu, 

Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, s. 1120, Ankara, 1993) 
2
 Ittılâ‟: (Arapça Ġsim): Öğrenme, tanıma, bilme, haberli olma. 

3
 Katl-ü hurk: Yakarak katletme. 

4
 Nehb-ü katl-ü gâret: Yağma çapul edir öldürmek.  
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„Osmânînin Avrupanın kalbgâhında cevelân itdiği eyyâm-ı mes‟ûde idi… yine 

feth itdikleri ekâlîmde ehl-i kurâ gibi „acezeye nazar-ı gazab  

(Sayfa 2)  

Ve neferât ile bakmayı Ģân-ı Ģecâ‟at ve merdângîlerine yakıĢdırmazlar ve 

bi‟l-„akis ânları, göremedikleri bir himâye-i müĢfikâne ile taltif iderler idi.  

TeĢrin-i Sâni-i Efrencînin yirmi dördünci ve yirmi beĢinci günleri, Ceneral 

Zimerman, Pazarcık fırkası üzerine ba‟zı keĢfiyât-ı ta‟arruziye icrâ itdiyse de her 

birinde hâiben
5
 ve münhezimen

6
 ric‟ate mecbur oldı. „Asâkir-i ġâhânenin 

Pazarcığa kadar ric‟ati bahsine gelince, zâten Pazarcıkdan ileri hiçbir mevki‟imiz 

yokdı. ġu kadar ki o târihde Pazarcık Kumandanlığı ma‟iyyetinde bulunan Hidayet 

PaĢa, nizâmiye ve baĢı bozuk süvârileriyle arada sırada ilerleyerek, Dobruca 

köylerini dolaĢmağa ve Zimerman ordusunun çıkaracağı ta‟arruz müfrezelerinin 

Pazarcığa takarrübünü men‟e me‟mûr idi. Binâen‟aleyh “Osmanlılar Pazarcığa 

kadar ric‟ate mecbur oldı” dimekde hiçbir ma‟nâ yokdur.  

Mü‟ellif : “1878 senesi Kânûn-ı Sânîsinde Pazarcıkda kırk iki kıt‟a top ile 

ReĢid PaĢanın kumandası altında olarak yirmi bin nefer „asâkir-i muhâfaza 

bulunmakda idi.” Diyor.  

Hacıoğlu Pazarcığında üç batarya top mevcûd idi ve oranın kuvve-i 

muhâfazası dahî, redif, mustahfız ve mu‟âvene-i Çerâkiseden ve „asâkir-i 

Mısriyeden mürekkeb olarak piyade, süvâri ve topçı, cem‟an on bin ve küsur 

kiĢiden „ibâret idi. Mü‟ellifin mikdâr-ı „asâkir ile „aded-i efvâh-ı nâriyeyi
7
 bu 

kadar kesretli göstermesinde ne fâide tasavvur itdiği bilinemez.  

Mü‟ellif : “Artık bu muharebeden sonra ReĢid PaĢa Pazarcıkda 

mukâvemet kâbil olamayacağını derk eylediğinden, ordusuyla beraber ve Edirne 

üzerine çekilmiĢ ve Rusyalılar ayın yirmi yedinci günü Pazarcığa girmiĢlerdir.” 

diyor.   

ReĢid PaĢanın Pazarcığa çekilmesi, bir hezimet neticesi değildi. Pazarcık, 

her ne kadar istihkâmât-ı münferide ile tahkîm kılınmıĢ ise de, düz ovada açık bir 

                                                           
5
 Hâiben: (Arapça Zarf) Mahrum olarak, me‟yus olarak, zarar ve ziyana uğrayarak. 

6
 Münhezimen: (Arapça Zarf) Bozularak, bozguna uğrayarak. 

7
 Efvâh-ı Nâriye: AteĢli silahlar (Top, tüfek gibi) 
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memleket olub Varna ile hatt-ı muvâsalasını muhâfaza Ģartıyla elde 

bulundurulması külliyetli „asâkire mevkûf oldığından (Sulanık – Kara Hasanlar – 

Sarı Nasuhlar) hatt-ı müdâfa‟ası geri alınarak “ġumnu”ya tahaĢĢüd itdiği sırada 

Hacıoğlı Pazarcığındaki „asâkir-i muhâfazanın da Varnaya merkezlenmesi baĢ 

kumandanlıkdan Tuna ġark Ordusu kumandanlığına virilen ta‟lîmât iktizâsından 

idi.  

Lâkin Pazarcık muhâfızları bâd-ı hevâ
8
 bir memleket terk edilmiĢ 

olmamak içün, düĢmanlarına haylice bir hasar virerek ric‟at itdiler. Mü‟ellif 

:”Varnanın muhâfızîni on beĢ bin kiĢiden ve techîzâtı iki yüz kıt‟a topdan „ibâret 

idi.” diyor.  

(Sayfa 3) 

 Varnada dokuz tabur piyade var idi. Bunun sekizi „asâkir-i Mısriyeden 

olub biri de redif idi. Mevcûd-ı kâffeleri yedi bin ve küsur kiĢiden „ibâret idi. 

Mevcûd olan dokuz yüz küsur topçusı ile iki yüz küsur süvârisi ki bu gurup 

cem‟an sekiz bin altı yüz ve küsur efrâddan mürekkeb idi. Mü‟ellifin bu mikdârı 

on beĢ bine iblâğında ne ma‟nâ vardır! 

Yok eğer murâdı, Pazarcık fırkasının Varnaya ric‟atinden sonra ise, fi‟l-

hakîka on bin küsur kiĢiden „ibâret olan Pazarcık mevcûdı miyânında mevcûd olan 

iki bine karîb dağılan mu‟âvene efrâdı ba‟de‟l-ihrâc her iki mevkî‟ kuvvetinin 

Varnada birleĢmesi üzerine on beĢ bin kiĢiden bir muhâfız hey‟eti vücûda gelmesi 

doğrudur. 

Mü‟ellif :”ġumnuda yirmi bin „asâkir-i muntazama bulunmakda idi.” 

diyor. 

Mü‟ellifin gösterdiği bu mikdâr, hangi zaman için oldığı bilinse idi tashîh 

idilir idi. Serdâr „Abdülkerim PaĢa zamânında, ġumnudaki „asâkir, yirmi binden 

ziyâde idi. Mehmed „Ali PaĢanın mu‟âmelât-ı harbiyeye baĢladığı sırada, 

ġumnuda beĢ altı tabur terk olunmuĢ idi. Benim zamanımda dahî yine böyle idi. 

Mu‟ahharan son günlerde (Sulanık – Kara Hasanlar – Hezargrad – Sarı 

Nasuhlar)daki taburlar kâmilen ġumnuya merkezlendiğinden, haylice bir kuvvet 

                                                           
8
 Bâd-ı Hevâ: Bedâva  
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vücûda gelmiĢ idi. Velhâsıl mü‟ellifin beyân itdiği mikdârın zamânı nâ mu‟ayyen 

oldığından bu bâbda bir Ģey diyemeyiz. 

Mü‟ellif: “Yirmi bin kiĢiden müretteb olan Karadağdaki „Osmanlı ordusu 

meydan-ı muhârebeye yetiĢüb „Osmanlılar nukât-ı müte‟addidede
9
 tahaĢĢüd 

itmiĢler ve bâhusûs Tırnova, Sekbanlı ile Yeni Zağrada yerleĢüb Ģimendüfer 

hattını hâl-i müdâfa‟aya koymuĢlar idi.” diyor.  

Fi‟l-hakîka ben “Podguriçe”de iken, Hersek ve ĠĢkodra fırkalarından 

mürekkeb kırk dört tabur piyade ve üç batarya da dağ topu ile Balkanın cenûb ve 

resânını müdâfa‟aya me‟mûr  idilmiĢ isem de, „adedce mevcûd-ı refâkatim on altı 

bin kiĢiyi mütecâviz değil idi. Mu‟ahharan Balkandaki kuvvetim yirmi bini de 

tecâvüz itdi ise de Ġstanbuldan gönderilen mustahfızlar ile Rauf PaĢa 

kumandasındaki taburların iltihâkı mevcûd-ı sibâkı kabartmıĢ idi.  

Mü‟ellif: “Diğer tarafdan hâl ve mevki‟i gitdikçe müĢkilleĢmekde olan 

Ceneral Gurko dahî birkaç tabur „asâkir-i imdâdiye almıĢ ve Yeni Zağrayı zabt 

iderek düĢmana büyük bir darbe-i  

(Sayfa 4) 

 te‟sîr urmak efkârına düĢmüĢ idi. Mûmâ ileyh bu fikrini mevki‟-i icrâya 

koymuĢ olaydı, büsbütün Eski ve Yeni Zağra hattına hâkim olacağı gibi Süleyman 

PaĢanın sağ cenâhı üzerinde gâyet güzel bir mevki‟i dahî kabza-i zabta geçirmiĢ 

olacak idi.” diyor. 

Fi‟l-hakîka benim Edirnede Karapınara vürûdumdan evvel, Ceneral Gurko 

Yeni Zağra „aleyhine ta‟arruz itse idi, zabt idebilir ve demir yolı hattı üzerinde bir 

mevki‟ edinmiĢ olur idi; lâkin, kumandanca düĢünülecek Ģey, bir memleketin 

zabtından ziyâde imkân muhâfazasını derpîĢ-i mütâla‟a olmağla, refâkatim 

taburlarının ilerlediği bir sırada, Ceneral mûmâ ileyh, bu yeni fütûhâtını bi‟t-tabi‟ 

fedâ ve terke mecbûr olur idi; çünki, Yeni Zağra düz ovada açık bir memleket olub 

istihkâmât-ı sun‟iye ve tabî‟iyeden „ârî idi. Ceneral Gurko mâdem ki kuvve-i 

kâfiye-i ta‟arruziyeye mâlik değildir, Yeni Zağrayı zabt idüb de ne yapacak idi? 

Hatta Eski Zağrayı tutdığına bile hatâ itdi dinebilir. Eğer Eski ve Yeni Zağralara 

dağıtdığı kuvvetleri, Han ve ġıbka Boğazlarının muhâfazasında isti‟mâl itseydi, 

                                                           
9
 Nukât-ı müte‟addide: Birçok noktalar. 



16 

bizim kolorduya daha ziyâde sıkıntı vermiĢ olur idi. Eğer Ceneral Gurko, Yeni 

Zağrayı elde etmiĢ olsaydı, o vakit hedef ta‟arruzumuzu Yeni Zağraya çevirerek 

Karapınar ve Ġslimye cihetlerinden iki kol ile Yeni Zağra „aleyhine ta‟arruz ider 

idik ve o halde mü‟ellifin “Bizim sağ cenâhımız üzerinde gâyet güzel bir mevki‟i 

dahî kabza-i zabta geçirmiĢ olacak idi.” mütâla‟asına mahal kalmaz idi. 

Mü‟ellif: “Lâkin üç fırkaya münkasim olan „askerini, evvel emirde bir 

noktada tahĢîd
10

 idecek yerde, üç muhtelif tarîk ile Yeni Zağra üzerine yürütdi. Bu 

kollardan birincisi, bilâ mukâvemet „Osmanlılar tarafından terk ve tahliye olunan 

Yeni Zağrayı evvel emirde zabt eylemiĢ ise de, bu sırada Süleyman PaĢa diğer iki 

kol arasından hareketle bunları birbirlerinden ayırdı. ĠĢte bu sûretle birbirlerinden 

müfâraket iden kollar, Temmuzun otuz ve otuz birinci günleri, Yeni Zağra ile Eski 

Zağrada mağlûb olarak, ġıbka üzerine ric‟ate mecbûr oldılar ve kavgalar 

esnâsında, bir orman kenârında ba‟zı „ameliyât-ı istihkâmiye-i muvakkate icrâ 

idebildiler.” diyor. 

Ceneral Gurko ile bizim Eski ve Yeni Zağralar üzerine icrâ itdiğimiz 

harekât-ı harbiye, her iki tarafa birtakım hatiyât
11

 isnâdına sebebiyet virmiĢ ise de, 

Gurko ile bizim harekât-ı  

(Sayfa 5) 

 harbiyemizin  sahîhan hatâlı aksâmı nedir ve bu hatânın vukû‟unı bâ‟is 

olan Ģeyler nedir? Buraları muhâkeme ve muvâzene itmeden evvel emirde Eski ve 

Yeni Zağralar üzerine sûret-i hareket ve planlarımızla eyyâm-ı vak‟ayı zikr ve 

tafsîl ideceğiz. Çünki, mü‟ellif mûmâ ileyh misillü bir takım erbâb-ı kalem 

harekât-ı mezkûreden dolayı Ceneral Gurkoyı tahtıe
12

 itdikleri gibi bir takımı da 

beni, yine bu hareketinden nâĢi tahtıe ve ithâm itmiĢler ise de, zann ideriz ki 

tahtıeciler ve ithâmcılardan vukû‟ât-ı mebhûseye dâir tafsîlât-ı lâzıme istense, 

hiçbiri hakkıyla i‟tâ-yı cevâba muktedir olamazlar. 

Evvel emirde silsile-i vekâyi‟i zikr idelim: 

25 – Haziran – 93 de Ceneral Gurko Tırnovaya dâhil oldı. 30 – Haziranda 

Tırnovayı terk ile Han Boğazına doğru ilerledi. 1 Temmuz – 93 de, Han Boğazının 

                                                           
10

 TahĢîd: (Asker) Yığma, biriktirme, toplama. 
11

 Hatîyât: Kabahatler, suçlar, günahlar, yanlıĢlar, yanlıĢlıklar.  
12

 Tahtıe: YanlıĢını çıkarma. 
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cenûb cihetine geldi. 2 – Temmuz – 93 de boğazdan çıkdı ve Han köyündeki bir 

tabur redifi püskürtdü. 30 – Temmuz – 93 de Yeni Zağraya bir keĢif müfrezesi 

gönderdi. 4 – Temmuzda (Mefles) Köyünde, o târihde Balkan Kumandanı bulunan 

Rauf PaĢanın emriyle ġıpkadan mukâbelelerine çıkan Miralay RâĢid Bey 

kumandasındaki üç tabur ile harb iderek, taburlarımızı bozdı. 5 – Temmuzda 

Kızanlık Kasabasıyla ġıpka Karyesini iĢgâl itdi. 7 – Temmuz akĢamından sonra 

bizim „asker ġıpka istihkâmâtını bi‟t-tahliye Filibeye doğru çekildi. 8 – Temmuz 

sabahı da Ceneral Gurko ġıpka istihkâmâtını iĢgâl itdi. 9 – Temmuzda ben, 

Dedeağacına vâsıl ve yine o gün Edirneye dâhil oldum. 10 – Temmuzda, Ruslar 

Eski Zağrayı iĢgâl itdiler. Bugün Miralay Hacı „Osman Bey kumandasıyla AĢağı 

Karapınara dört tabur sevk ve ikâme itdim. 11 – Temmuzda, Mirliva Receb PaĢa 

kumandasıyla AĢağı Karapınarda on üç tabur „asker daha sevk-ü ikâme itdim. 12 – 

Temmuzda AĢağı Karapınara sevk-ü tahĢîd-i „askere devam eyledim. 13 – 

Temmuzda bi‟z-zat AĢağı Karapınara geldim. 14 – Temmuzda, AĢağı Karapınar 

ile Yeni Zağra beyninde vâki‟ Demir Yolı hattının Ruslar tarafından tahrîb idilen 

aksâmını ta‟mîr itdirdim ve Yeni Zağra Kumandanı Rauf PaĢa ile birlikde Ruslar 

„aleyhine tertîb ideceğimiz planı li‟ecli‟l-müzâkere, Radinede mülâkât karârını 

verdim. 15 Temmuzda Rauf PaĢa ile Radinede birleĢerek Eski Zağra „aleyhine 

ta‟arruz planı tertîb ve merkez-i saltanata müĢterekü‟l-imzâ bir telgraf ile sûret-i 

hareketimizi „arz itdik. Bugün Ruslar, Eski Zağradan bir kuvvetli keĢif kolu  

(Sayfa 6)  

Ġle Yeni Zağraya gelerek, Yeni Zağra muhâfızlarıyla bir karakol kavgası 

itdiler. 16 Temmuzda, Rauf PaĢa Radineden Yeni Zağraya „avdet itdi ve bugünün 

akĢamı müĢâr ileyh Ġslimye Kâimmakâm Vekîli Nâfiz Beyden Rusların Yeni 

Zağraya ta‟arruz hazırlığında bulunduklarına dâir bir câsusdan rivâyeten ma‟lûmât 

aldı ise de, nasılsa yine plan hukmünü icrâ Ģıkkını iltizâm itdi ve bize beyân-ı 

ma‟lûmât itmedi. 17 Temmuzda, Rauf PaĢa Radine planı mûcibince Yeni 

Zağradan on iki tabur piyade, üç batarya dağ ve üç batarya sahra, bir bölük 

nizâmiye süvârisi ve üç bin mikdâra karîb Çerkes baĢı bozuk atlısı ile Eski 

Zağraya müteveccihen öğleye karîb hareket itdi ve o günün akĢamı Yeni Zağranın 

iki sa‟at ba‟dindeki Yukarı Karapınarda yatdı. 

Yine bugün ben de mezkûr plan mûcibince, kırk iki tabur piyade üç 

batarya dağ, üç batarya sahra iki bölük nizâmiye süvârisi, dört yüz kadar zibek ve 

Çerkes atlısıyla sa‟at üçde AĢağı Karapınardan Eski Zağraya müteveccihen 
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hareket itdim ve o günün akĢamını kolordu ile SallabaĢlı ve Gazablı karyeleri 

arasında yatdık ve yine bugün Mirliva Mehmed Hulûsi PaĢa mezkûr plan 

mûcibince Çırpandan yedi tabur piyade ve bir batarya dağ topu ile sabahleyin Eski 

Zağraya doğru hareket itdi. Yine bugün Ceneral Gurko Kızanlıkdan kalkarak, 

Yeni Zağra „aleyhine üç kol ile tertîb itdiği hareket-i ta‟arruziye planının icrâsına 

mübâĢeret itdi. Ceneral Buroh kumandasında olan sol cenah kolu beĢ tabur piyade, 

altı kıt‟a sahra topu ve üç yüz elli Kazakdan „ibâret olub, bunlar Han Köyünden 

hareket ve o gece Ġliceye muvâsalat iderek giceyi orada geçirdiler. Merkez kolu 

bi‟z-zat Ceneral Gurko kumandasında idi ki, bir kara beynihî livâsıyla bir alay 

Kazak ve on altı kıt‟a topdan mürekkeb idi. Bunlar, Kızanlıkdan kalkarak geceyi 

Balabanlıda geçirdiler. Sağ cenah kolu dahî Prens Nikola ve “Ojen Luhtenberg” 

kumandasında olub dört tabur Bulgar, üç alay süvari ve iki batarya topdan „ibâret 

idi. Bunlar, Eski Zağradan Yeni Zağraya doğru hareket itdiler ve Yukarı 

Karapınarda Rauf PaĢa fırkasına bi‟t-tesâdüf, hareketlerini tevkîf eylediler ve 

beynlerinde bir karakol kavgası vukû‟buldu. Bu sağ cenah kolundaki Bulgar 

taburları, derhal Eski Zağraya ircâ edildi. Bâkîleri Rauf PaĢanın mukâbilinde 

kaldılar. 

18 Temmuz sabahı Rusların merkez ve sol cenah kolları birleĢüb 

Karacadağdan indiler  

(Sayfa 7)  

Ve Eski Zağra tarafından sağ cenah kollarının vürûdunu beklemeksizin 

Yeni Zağraya ta‟arruz itdiler. Yeni Zağrada ise üç tabur kapsüllü tüfek ile 

mücehhez mustahfız ile iki kıt‟a kundaksız sahrâ topu var idi.  

Topların beĢer atımı ve neferâtın da yirmiĢer otuzar kapsülü oldığı 

mervîdir. Bugün „ale‟s-seher Rauf PaĢa, 17 Temmuzda Ruslar ile itdiği karakol 

kavgasını mu‟arref bir jurnal yazarak, merkez-i saltanata bâ telgraf keĢide idilmek 

üzere zabtiyeler ile Yeni Zağraya gönderdi. Zabtiyeler öyle bir vakitde Yeni 

Zağraya vâsıl oldılar ki, Ceneral Gurko Yeni Zağranın etrâfını sarmıĢ, ta‟arruz 

idiyor ve top atıyor idi. Zabtiyeler dolu dizgin geri dönerek, Rauf PaĢaya vak‟ayı 

haber virdiler. Lakin, Rauf PaĢa Radinede birlikde tertîb itdiğimiz planın hukmünü 

ihlâl itmemek içün, artık arkasına ve Yeni Zağra cihetine kat‟â iltifât-ı sımâh-ı 

simâ‟
13

 itmeyüb, Eski Zağraya müteveccih hareketine devâmı iltizâm ve fırkasını 
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 Sımah-ı simâ‟: Kulak asma, dinleme, yönelme.  
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Çoranlıya doğru tahrîk eyledi ve o günün gicesini Çoranlı ormanında geçirdi. Beri 

tarafdan Ceneral Gurko, Yeni Zağra muhâfızı olan cebehâne züğürdü mezkûr üç 

tabur mustahfızı mahv-u periĢan iderek, Yeni Zağrayı istîlâ ve Ģimendüferi tahrîb 

ve topları zabt itdi ve o günü Yeni Zağrada kalmayarak, kemâl-i sür‟atle Rauf 

PaĢanın terk itdiği Yukarı Karapınara yetiĢdi; giceyi orada geçirdi; Rauf PaĢanın 

Çoranlıya doğru gitdiğini orada haber alarak li‟ecli‟t-ta‟kîb irtesi sabah harekete 

hazırlandı. Bugün ben de ba‟de‟z-zuhr sa‟at sekizde kolordu ile Arabacı Köyüne 

geldim ve sağ ve sol cenah kollarının ber-mûceb-i plan kendisine iltihâkına 

muntazıran bugünün gicesini Arabacı Köyünde geçirdim. 19 Temmuzda sabahın 

ikisine kadar, Rauf ve Hulûsi PaĢaları nokta-i mülâkât olan Arabacı Köyünde 

bekledim, zuhûr itmediler.. ve o sırada, Eski Zağra ahâli-i Ġslâmiyesini Rus ve 

Bulgarlar katl-i „âm idiyor.. yetiĢiniz… diye de Eski Zağradan bir iki feryâdcı 

Ġslâm bana gelerek rikkatimi tahrîk itdiler. Ânın üzerine diğer kolların iltihâkına 

lüzûm görmeyerek, mevcûd ma‟iyyetime Eski Zağraya ta‟arruz emrini virdim. 

Sâ‟at üçde Arabacı Köyünden hareketle dörde doğru harbe mübâĢeret ve sâ‟at altı 

buçukda Eski Zağrayı istirdâd itdim. Yine bugünün sabâhı Rauf PaĢa mekârîlerini 

hazırlatarak ve taburlara Eski Zağraya hareket emrini virerek ilerlemekde iken 

kable‟l-fecr yukarı Karapınardan hareket iden Gurko Kolu berk-u belâ gibi 

arkasından çatarak, Rauf PaĢanın Eski  

(Sayfa 8)  

Zağraya hareketini bi‟t-ta‟vîk
14

, kendisini harbe mecbûr itdi. Sa‟at altı 

buçuğa kadar her iki fırka beyninde muhârebe devâm eyledi. Rauf PaĢanın 

cebehânece vaktiyle ihtiyâtlı davranmamıĢ olması netice-i seyyiesi olarak, 

muhârebe bizim „askerin hezîmetiyle netîcelendi; çünki, topların cebhânesizlikden 

ateĢleri kesilince „askerin pây-ı sebâtı mütezelzil olarak dağılmağa baĢladılar ve 

bir ric‟at-i gayr-ı muntazama ile AĢağı Karapınara kadar dağılarak Rauf PaĢa 

bugünün akĢamını „asâkir-i müteferrikasıyla beraber AĢağı Karapınar ve 

havâlisinde geçirdi. Ceneral Gurko Rauf PaĢa ile harb itdiği sırada bizim kuvve-i 

külliye ile Eski Zağraya müte‟arrız oldığımız haberini alarak Eski Zağra 

Kumandanına iki livâ „asker ile imdâda geleceğini ve vusûlüne kadar sebât 

itmesini yazdı. Hatta bu emniyeye serî‟an vusûl içün, Rauf PaĢa taburlarını ta‟kîb 

gibi kıymetli bir ganimet zaferi bile elden çıkardı ise de, ne çare ki Eski Zağra 

muhâfızları „askerimizin kesretine ve ta‟arruzdaki Ģiddetine mağlub olarak 
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 Bi‟t-ta‟vik: Oyalandırmayla, geciktirmeyle.  
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münhezimen terk-i mevki‟ itdiler. Bunların terk-i mevki‟ itdiklerinden tahmînen 

iki sa‟at sonra idi ki bir tabur avcı ve iki alay süvari ve on altı kıt‟a süvâri topı ile 

mukaddimetü‟l-ceyĢ olarak Eski Zağra önüne bi‟z-zat kendisi gelmiĢ ve diğer 

livâların da arkadan yetiĢmesini emr itmiĢ idi. ġasur livâsıyla dokuzuncı fırkanın 

livâsı, Eski Zağra pîĢgâhına ancak sa‟at on bir buçukda yetiĢebildiler. Ne çare ki 

Ceneral Gurko, Eski Zağraya yaklaĢdığı zaman bizi memleketi istirdâd ve etraf 

tepeleri taburlarla tahkîm ve iĢgal itmiĢ görerek, iĢ iĢden geçdiğini anladı. Ve top 

menzilinden biraz ba‟îd bir mesâfede fırkasını bi‟t-tevkîf, giceyi orada 

geçireceğini iĢrâb
15

 ider bir vaz‟ gösterdi. Biz ise Yeni Zağra muhâfız taburlarının 

ve ferdâsi günü Rauf PaĢanın hezîmetlerinden bî-haber oldığımız gibi, Gurkonun 

uzakdan görülen „askerini, Rauf PaĢa fırkası ve ilerisindeki Çerkes elbisesiyle 

milis Kazak öncülerini de Rauf PaĢanın yanındaki Çerkes atlısı kıyas iderek, fırka-

i mezkûreyi selamlamak ve istikbâl itmek içün, taburlar hazırlatmıĢ ve bir iki kere 

de „umûm borusu çaldırtarak: “PâdiĢahım çok yaĢa” çağırtmıĢ idik; lakin Gurko 

fırkası takarrüb itdikçe Kazakların intizâm üzere ve gâyet müteyakkızâne 

ilerlemesinin teĢahhusı beni Ģübheye düĢürerek büyük dürbün ile dikkatlice nazar 

itdiğim zaman, Çerkes atlısı zann itdiğim öncülerin Kazak ve yaklaĢanın bir Rus 

fırkası oldığı nazarımda tahakkuk idince, derhal orduya silah baĢı borusu 

çaldırtdım.  

(Sayfa 9)  

Ceneral Gurkonun ma‟iyyeti, o günü Yukarı Karapınardan kalkarak 

Çoranlıya gelmiĢ ve birkaç sa‟at Rauf PaĢa ile ba‟de‟l-muhârebe Eski Zağraya 

imdâda li‟ecli‟l-müsâra‟a, soluğu soluğuna yetiĢmiĢ oldukları cihetle pek yorgun 

bulunmuĢ oldukları gibi mevcûd-ı ma‟iyyetim dahî Arabacı Köyünden Eski 

Zağraya gelüb birkaç sa‟atler Rus „askeriyle muhârebe iderek yorulmuĢ ve 

Gurkonun geldiği sırada bir kısmı da hâlâ Bulgar „isyânıyla uğraĢmakda bulunmuĢ 

idi. Bununla beraber sa‟at dahî onu geçmiĢ idi. Göz göze harb itmenin zamân-ı 

münâsibi de fevt olmuĢ bulundığından her iki taraf karĢı karĢıya geldikleri halde 

harb içün yekdiğeri „aleyhine „ale‟l-fevr
16

 saldıracak mertebede Ģiddet ve 

kuvvetlerini sabahdan beri sarf etmiĢ bir halde idiler. Binâen‟aleyh ne Ruslar top 

ve tüfek endahti veya ta‟arruz gibi bir mu‟âmele-i hasımâne gösterdiler ve ne de 

biz onların üzerine ta‟arruz teĢebbüsâtında bulunduk. ġu kadar ki, „Asâkir-i 
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 ĠĢrab: Bir maksadı kapalı olarak anlatma. 
16

 „Ale‟l-fevr: Derhal, defaten, birden. 
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ġâhâne derhal toplarını mevâki‟-i lâzımeye çekerek ve ahvâl-i arâziyeden istifâde 

iderek bir vaz‟-ı tedâfi‟i aldılar. Ma‟mâfîh sağ cenah kolunda iki günden beri 

cereyân iden vukû‟âta dâir haber alamadığım gibi, „avârız-ı tabî‟iye-i zemîn 

hasebiyle, düĢmanın kuvvet ve mikdârını da henüz kesdiremediğimden ve akĢam 

karanlığının bir tarafdan takarrübü ile beraber keĢf-i icrâsı içün dahî düĢmanın 

külliyetli süvârisine nazaran eldeki yüz elli nizâmiye süvârisi pek kifâyetsiz 

görünerek yanımdaki birkaç yüz Çerkes, zeybek ve baĢı bozuk atlıları ise etrâfa 

yağmagirliğe dağıldığından hasletimdeki Ģiddeti isti‟mâle bi‟z-zarûre kudretyâb 

olamadım. Binâen‟aleyh düĢmanın ahvâl ve mikdârını keĢf itmeksizin mechûl 

üzerine vakitsiz ve „ale‟l-fevr ta‟arruz itmek te‟emmülsüzlüğünü ihtiyâr itmedim. 

ĠĢte o sırada idi ki Rauf PaĢanın münhezimen AĢağı Karapınara gitdiğini 

haber aldım. Mu‟ahharan gece bu haber diğer rivâyât ile de te‟eyyüd itdi. Ve Yeni 

Zağranın ve Demir yol hattının ya‟ni bizim kolordunun yegâne erzak ve 

mühimmât hatt-ı muvâsalasının düĢman eline geçdiği duyuldu.  

En ziyâde dehĢet ve telaĢ virecek Ģey dahî, o gece sabaha karĢı AĢağı 

Karapınarda üç taburla muhâfız bulunan Kâimmakâm Mûsa Beyden yirmi bin 

Rusyalının Karapınara gelmekde oldığını muhbir bir de jurnal almaklığım oldı. 

Hatta Musa Bey, merkez-i saltanata ve mâbeyn-i hümâyûna da iĢ‟âr-ı keyfiyet 

itdiğini bildiriyordu. Bunun üzerine Eski Zağra önüne gelen düĢman üzerine 

„ale‟s-seher bir ta‟arruz itmeyi; ba‟de‟l-muvaffakiye Yeni Zağrayı istirdâdı ve 

Karapınara doğru ilerlediği mervî bulunan düĢmanın arkasını kesmeyi ve ondan 

sonra da ġıpkaya gitmeyi  

(Sayfa 10) 

 tasmîm itdim. Halbuki bizim planımız ertesi sabah doğruca Kızanlığa ve 

ġıpka karyesine giderek, ġıpkayı istirdâd içün çabalamak idi. Bu gece almıĢ 

olduğum ihbâr-ı müdhiĢe-i mütevâliye, fikrimi, planımı tebdîl itdi. Yirmi 

Temmuzda ileriye ta‟arruz teĢebbüsâtında iken daha tulû‟-ı fecr
17

 ile Rusların 

çekilmiĢ oldığını ve köylerinde yalnız bir mikdar ardcı süvârisi terk itdiklerini 

gördüm. Bugün Eski Zağra içinde mütehassın Bulgar Bulgar „usâtının tenkîli ile 

iĢtigâl tidim. Yirmi bir Temmuzda AĢağı Karapınardan aldığım ma‟hûd haber 

üzerine Rusların da Yeni Zağraya doğru çekilmesini, demir yol hattı ile Yeni 

Zağrayı elde tutmak istemiĢ olmalarına haml iderek, Eski Zağrada hiçbir „asker 
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 Tulû‟-ı fecr: Tan atması, güneĢin doğması. 
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bırakmamak ve kuvve-i külliye-i mevcûdem ile düĢmana çarpmak içün, o gün 

Eski Zağrayı tahliye ile ahâlisini ve mecrûhîn-i „askeriyeyi Edirneye doğru 

gönderdim.  

Yirmi iki Temmuzda Yeni Zağrayı istirdâd itmek üzere ileri doğru hareket 

ve o geceyi Hızır Bey Karyesinde geçirdim. Yolda AĢağı Karapınarda yirmi bin 

Rus ilerlediğinin esassızlığı ve bu Ģâyi‟a, Yeni Zağradan münhezimen firâr 

edegelen Yeni Zağra Mustahfız taburlarının bakiyyetü‟s-süyûf
18

 efrâdı ile, etrâf 

köylülerin Ģemâtet ve gulgulesinden mütehaddis erâcîf oldığını tahkîk eyledim. Ne 

çâre ki böyle dehĢetli erâcîf ile ona intizâm iden Rauf PaĢanın hezîmet-i fâhiĢesi 

bizi ġıpka „aleyhine olan hatt-ı hareketimizden tahavvül ve insırâfa mecbûr iderek 

Yeni Zağranın istirdâdına Ģitâb ve isti‟hâle sevk itdiği gibi merkez-i saltanatı da 

dehĢete düĢürerek, derhal AĢağı Karapınarın muhâfazasına Dersa‟âdetden bir 

batarya top ile birkaç tabur ve Edirneden dahî birkaç taburla Mirliva Hacı Hüseyin 

PaĢa ve Filibeden bir taburla MüĢir Safvet PaĢa sevk idildi. 

Ve‟l-hâsıl bu sû-i Ģâyi‟a üzerine merkez-i saltanat Karapınarda yirmi iki 

taburla yirmi beĢ sahrâ topundan „ibâret bir kuvvet cem‟ eyledi bugün sa‟at sekize 

doğru Yeni Zağraya dâhil oldum ki Arabacı Kazaklar da Yeni Zağradan 

çekilmekde idiler. 

Ceneral Gurko yirmi Temmuzda Dalbukaya geldi. Maksadı orada 

kendisine bir çeki düzen virüb bizim kolorduya bir ta‟arruz icrâsı idi. Lâkin, 

ma‟iyyeti ümerâ kendisine cebhânenin kifâyetsizliği haberini virmeleri üzerine bu 

tasmîminden ferâğate mecbûr oldı.   

(Sayfa 11)  

Yirmi bir Temmuzda öncüsünü Han Köyüne göndererek mevcûd 

ma‟iyyeti ile EĢkici Karyesinde tahaĢĢüd itdi ve Han Boğazı medhalini tahkîm 

itmeğe baĢladı. Yirmi iki Temmuzda, ġıpka Boğazındaki „askeriyle irtibâtını 

muhâfaza ve Eski Zağranın Tunca Vâdisindeki ağzına nezâret içün Sofular 

Karyesini iĢgâl itdi. Yirmi üç Temmuzda ma‟iyyetinde mevcûd olan süvârileri bir 

takım müfrezelere taksîm iderek Ferdiç Boğazındaki Ġslimye Caddesinden gelen 

Karacadağ Balkanı medhallerinden Takalüfer cihetine kadar, bütün Tunca Ovasını 

taht-ı tarassud ve muhâfazaya aldı.  
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 Bakiyyetü‟s-süyûf: Kılıçtan kurtulanlar. Mecaz: Arta kalanlar.  
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Yirmi dört Temmuzda yine bu hal üzere geçdi. Yirmi beĢ Temmuzda 

Ceneral Gurko, süvârileriyle Han Boğazından Tırnovaya doğru çekilmeğe baĢladı. 

Yirmi altı Temmuzda Han Köyünde ardcısına terk itdiği dokuzuncu piyâde 

fırkasının birinci livâsı ile, dördüncü Ģasur livası dahî terk-i mevâki‟ ile içeriye 

çekildiler. Gurkonun mevcûd ma‟iyyeti dört bin süvâri on iki bin piyâdeden „ibâret 

oldığı elsine-i ecnebiyeden
19

 mervîdir. Bunlar yirmi dokuz Temmuzda Tırnovada 

ictimâ‟ itdiler. Ceneral Gurko refâkatindeki iki piyâde livâsından birini Eleneye 

gönderdi ve birini de Tırnovada alıkoydu. Yirmi üç Temmuzda sekizinci ve on 

birinci fırkaların da Ceneral Gurko refâkatine me‟mûr oldığına ve Rusların 

Edirneye doğru ciddî tecâvüz teĢebbüsâtında bulunduklarına dâir Viyana 

Sefâretinden rivâyeten merkez-i saltanatdan bir telgraf aldım. Ve on altı Temmuz 

târihine kadar merkez-i saltanatın bu me‟alde, yekdiğerini mütevâlî telgrafları 

vürûd eyledi ki neĢriyât-ı mezkûrenin Ceneral Gurkonun harekât-ı ric‟iyesinin 

setri ve bizi iğfâl içün Rusların muhteri‟âtından oldığını ba‟de‟lleti ve elletâ 

anladık. AĢağı Karapınardan hîn-i hareketimde gerek vesâit-i nakliyenin 

kifâyetsizliğinden ve gerek Ġstanbulun peksimet irsâlâtının vaktiyle 

yetiĢememesinden ma‟iyyetim livâları ancak sekizer günlük peksimet alabilmiĢler 

ve Yeni Zağra hareketi münâsebetiyle o dahî tükenmek üzere idi binâen‟aleyh 

taburlara daha bir sekizer veya daha ziyâde günlük peksimet tedârik itmeksizin 

Han ve ġıpka Boğazları „aleyhine hareket mümkün değil idi.  

Bunun için yirmi üç Temmuzda Karapınarda ġâkir PaĢaya serî‟an 

peksimet yetiĢdirilmesini ve bervech-i ma‟rûz merkez-i saltanata virilen telaĢ 

üzerine, Karapınarda bir hayli „asker tecemmu‟ itmiĢ oldığından ânın bir livâsı ile 

iki batarya sahrâ topunun dahî, ġıpka hareketinde birlikde bulunmak üzere 

Temmuzun yirmi beĢinci gününe kadar behemehâl Yeni Zağrada bize iltihâk 

itmek üzere sevklerini emr itdim. Toplar içün dahî yüzer atım cebhâne ile ġnayder 

tüfeklerinin  

(Sayfa 12)  

noksan cebhânelerini dahî istedim. Bunların vürûduna kadar Yeni Zağrada 

iki veya üç gün bekleyebileceğimden sür‟at-i irsâlini te‟kîd eyledim. Yirmi dört 

Temmuzda peksimet ve mühimmâtın vürûduna muntazıran Yeni Zağrada 
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 Elsine-i ecnebiye: Yabancı diller.  
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bekledim. Yirmi beĢ Temmuzda bir katar tren geldi ise de, mühimmât-ı nâriyeden 

kat‟-ı nazar, peksimet ihtiyâcını dahî kâmilen nakli demedi. 

Peksimet ihtiyâcının bir mikdârı, Karapınardan öküz arabalarıyla yola 

çıkarılmıĢ idi ki, bu arabalar Yeni Zağraya ancak üç dört günde vâsıl olabilirler idi. 

Yirmi altı Temmuzda tren ile bir mikdar peksimet ve cebhâne geldi ise de 

asıl benim ile birlikde Karadağdan gelen taburların müsellah oldukları ġnayder 

tüfeği cebhânesi gelmemiĢ idi. Peksimet mahmûl arabalardan birazı da bugün 

Karapınardan yola çıkarıldı. 

Yirmi yedi Temmuzda taburlar ve toplar ve Martini Hanri cebhânesi vürûd 

itmiĢ idi. Yirmi sekiz Temmuzda „an asl intizârında oldığım ġnayder cebhânesiyle 

bâkî taburlar geldi. Yirmi dokuz Temmuzda AĢağı Karapınardan arabalar ile 

çıkarılan peksimetler vâsıl oldu ki iĢte Ģiddetle muntazır olduğum Ģey de bunların 

vürûdu idi. Hemen arabalarıyla livâlara bi‟t-taksîm ileri harekete hazırlık emrini 

virdim. Otuz Temmuz 93‟de Ferdiç Boğazına doğru hareket ve mezkûr boğaz 

medhalini bilâ harb iĢgâl itdim. Otuz bir Temmuzda Ferdiç Boğazının ilerisini ve 

Han Boğazı cihetini keĢf itdirdim. Ve Elene cihetinden gelecek düĢman kuvvetine 

karĢı koymak üzere mezkûr boğazın tahkîmine mübâĢeret itdim. Ferdîççe terk 

edeceğim taburların bir aylık zahîresini idhâr içün, ordunun peksimet arabalarını 

Yeni Zağraya ircâ‟ ile bi‟t-tahmîl, yine Ferdiçe yetiĢmeleri emrini virdim. 1 – 

Ağustos – 93‟de istihkâmât inĢâsına devâm itdim. Ġki Ağustosda Ferdiçin 

muhâfazasına üç tabur piyâde, iki sahrâ topu, üç dağ topu ve bir mikdâr baĢı bozuk 

süvârisi terk ile Han boğazına hareket ve o gün mezkûr boğazı iĢgâl eyledim. Üç 

Ağustosda Han Boğazı dâhilinden istikbâlde zuhûru melhûz olan düĢmana 

mukâvemet itmek üzere istihkâmât inĢâsına baĢlatdım ve Han Boğazının dâhili ile 

Kızanlık cihetini keĢf itdirdim. 

4 – Ağustos – 93‟de yine istihkâm inĢââtı ve keĢfiyât ile iĢtigâl itdim. BeĢ 

Ağustosda yine istihkâmât inĢââtına devâm itdim ve buraya terk ideceğim 

taburların da bir aylık 

(Sayfa 13) 

zahiresini idhâr itdim. Altı Ağustosda Han Boğazı istihkâmâtına dört tabur 

piyâde, iki sahrâ ve dört dağ topu ile bir makineli tüfek ve yüz kadar baĢı bozuk 
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süvârisi terk ile Mefles Karyesine hareket ve yevm-i mezkûr akĢamı karye-i 

mezkûreye muvâsalat itdim. 

Benim gerek Ferdiç ve gerk Han Boğazlarını tahkîm ile muhâfaza ve top 

ta‟biyesinden ve zahîre idhârinden maksadım Balkanın mezkûr medhallerini 

düĢmanın mürûruna sedd itmek ve vukû‟ât-ı muhtemele-i müstakbele içün ânları 

emniyetli bir vaz‟iyetde bulundurmak idi. Bundan baĢka ġıpkayı istirdâd 

ideceğime zâten hiç Ģübhe itmemekle ba‟de‟l-istirdâd Gabrova ve Selviye doğru 

ilerleyerek Plevne ordusuyla kesb-i irtibât eylemek idi. Hayf ki teĢebbüsât-ı 

fi‟iliyenin zuhûr-ı netâyicine muvaffak olamadığımdan mübâĢir oldığım bu 

hareket-i ihtiyâtkârâne „abesle iĢtigâl hukmünü kesb itdi. ġurasını der-hâtır idelim 

ki bu târihlerde merkez-i saltanatın e‟âzım-ı iĢtigâlâtı dahî Balkan mevâridinin 

Seddi için bize teblîğ-i vesâyâdan „ibâret idi.  

Yedi Ağustosda Kızanlık tepelerinde orduyu tahĢîd, Kızanlığı iĢgâl ve 

ġıpka karyesine kadar süvâri sevk itdim. 

ĠĢte bervech-i meĢrûh
20

 Ceneral Gurkonun Tırnovaya ric‟atine ve benim 

Kızanlığa vusûlüme kadar icrâ itdiğimiz harekâtı eyyâm ve esbâbıyla zikr-ü ta‟dâd 

itdim. 

Gelelim bunların muhâkeme-i hatîâtıyla her iki tarafın „adem-i 

muvaffakiyeti esbâbının teftîĢine:  

Evvel emirde Ceneral Gurkonun öyle bir kuvve-i kalîle ile Balkanları 

tecâvüze cür‟etinin esbâbı ne idi? Burasını teftîĢ itmek lâzım gelir. Eğer Ceneral 

ma‟iyyetindeki kuvve-i gayr-ı kâfiye ile Edirne ve havâlisini istîlâ tasavvurunda 

ise, bu tasavvuru bâtıl idi. Yok, eğer ġıpka ve Han Boğazı gibi Balkan Geçidlerini 

alde etmek ise, yine bu kadar kuvvet, mertebe-i kifâyede değil idi; çünki, Ceneral 

Gurkonun Han Boğazına târih-i vusûlü olan – 2 Temmuz – 93 târihinde Balkan 

Kumandanı Rauf PaĢanın ma‟iyyetinde, gerek ġıpka ve gerek Ġslimye cihetlerinde, 

otuzı mütecâviz tabur var idi.  

Ceneral Gurkonun mevcûd-ı ma‟iyyeti, mu‟ahharan on iki bin piyâde ve 

dört bin süvâriye bâliğ idiyse de bidâyet-i hareketde dokuzuncı fırkanın birinci 

livâsı henüz yetiĢmemiĢ oldığından piyâde mevcûdı, sekiz bin kiĢi idi. Bunlar Han 
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 Ber-vech-i meĢrûh: Anlatıldığı üzere.  
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Boğazı yolunu „asker mürûruna elveriĢli bir hale getirmek için 28 – Haziran – 

93‟de „ameliyâta baĢladılar ve Ceneral  

(Sayfa 14)  

Gurko, ma‟iyyetine 30 Haziranda hareket emrini virdi. Bu müddet içinde 

Rauf PaĢa üç tabur piyâde ile Ferdiç Balkanları üzerinde dolaĢmakda ve Rusların 

kazmacı bölükleri bir kurĢun menzili mesâfede iĢlemekde iken gâfil bulundular.  

Eğer Rauf PaĢa, Gurkonun bu hareket-i cür‟etkârânesini kırmak için 

Ġslimye ve Kızanlıkdaki taburları celb ile sür‟at ve mahâretle davransa idi Han 

Boğazı gibi sa‟be‟l-mürûr bir geçidden Gurkonun böyle bir kuvve-i gayr-ı kâfiye
21

 

ile mürûr idebilmesi kâbil-i tasavvur bile değil idi. Ne hâcet, Ceneral Gurko dahî 

resmî raporunda “Eğer Han Boğazındaki üç yüz mevcûdlu redif taburu sebât etmiĢ 

olsa idi, yine bize hayli müĢkilât gösterir idi” diyor. Rusların Balkanları mürûr 

itmesi, Tunayı „ubûrlarından
22

 daha kolay oldı… dinebilir. 

Fi‟l-hakîka o sırada gerek merkez-i saltanatça ve gerek Balkan Kumandanı 

Rauf PaĢaca, Rusların Temir Kapu ve Ġslimye geçidlerinden tecâvüzü ihtimâlâtı 

üzerine binâ-yı maslahat kılınmakda ve o yolda icrâ-yı neĢriyât idilmekde idi; 

lâkin Ruslar, hareketlerini setr itmek uğurunda böyle hılâf-ı vâki‟ neĢriyât icrâsı 

için, pek çok ve mütenevvi‟-i vesâita mâlik olduklarından, kumandan olan zât 

intibâh ve teyakkuz üzere bulunmalıdır. 

Ve‟l-hâsıl Ceneral Gurkonun Han Boğazı gibi sa‟bü‟l-mürûr
23

 ve dar bir 

geçidden böyle kuvve-i gayr-ı kâfiye ile geçmek „azminde bulunması cür‟et-i 

„askeriyesine delâlet ider ise de ihtiyâtkârâne bir hareket sayılmaz. Husûsa ki 

Balkanın cenûb yüzünde, Rauf PaĢa kumandasında otuzu mütecâviz tabur var idi. 

Ruslar, iki Temmuzda Han Boğazına vâsıl olub Haziranın yirmi sekizinci 

günü de tevsî‟-i tarîk „ameliyâtına giriĢdiklerinden, tecâvüz-i mebhûs öyle 

vehleten de vukûh bulmadı; dört gün imtidâd itmiĢ idi. Binâen‟aleyh Ceneral 

Gurkonun Balkan tecâvüzündeki muvaffakiyeti husn-i tâli‟inin ve etvâr-ı 

cür‟etkârânesinin misâl-i evvelidir. 
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 Kuvve-i Gayr-i Kâfiye: Yetersiz kuvvet. 
22

 „Ubur: Bir suyun öte yakasına geçme. 
23

 Sa‟bü‟l-mürûr: Geçilmesi güç olan.  
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Ceneral Gurko, Han Boğazına „askerini tahĢîd itdikden sonra Kızanlığa 

doğru tevcîh-i istikâmet itdi. Halbu ki o sırada Yeni Zağradan dört taburla Ferik 

Selim PaĢa ve Ġslimye cihetinde on iki taburla Rauf PaĢa bulunuyor idi. Ceneralin 

bunlara arkasını virerek bî-mehâbâ Kızanlık ve ġıpka istîlâsına müsâra‟ati de bir 

hareket-i basîretkârâne sayılamaz. 

(Sayfa 15)  

Rauf PaĢa, Ceneral Gurkonun arkasından yetiĢüb urmağı ve Kızanlık ve 

ġıpka muhâfızlarına mu‟âvenet-i mümkine icrâsını derûhde itmedi; lâkin, onların 

imkân-ı taârruzunı dâhil-i hisâb itmek Ceneral için lazım idi. Binâen‟aleyh, 

Ceneralin bu muvaffakiyeti dahî husn-i tâli‟inin ve cür‟etinin misâl-i sânîsidir.  

ġurasını söyleyelim ki Selim PaĢa, iki taburla Ferdiçdeki iki Rus taburu 

üzerine ta‟arruz iderek ba‟dehû Yeni Zağraya ric‟at itmiĢ idi. Ceneralin on iki 

tabur ile mahfûz olan Kızanlık ve ġıpkayı istîlâ itmesi kendisinin mahâret-i 

harbiye ve fezâil-i „askeriyesine kat‟â delâlet itmez. 

Herhangi bir Ceneral bulunsa idi.. ġıpkayı istîlâ idebilirdi. Ne için der 

iseniz? Evvelâ, Ceneral Gurko kendi harekâtını sekte-i te‟hîr ve ta‟tîle uğratacak 

bir kuvvetin tâ Ġstanbul kapularına kadar „adem-i mevcûdiyetini biliyor idi.  

Gerçi Rauf PaĢanın ma‟iyyetinde bir mikdâr tabur var idiyse de onun, 

arkasından ta‟arruz itmeyeceğine ve Ġslimyeye ve Ġstanbul üzerine düĢman gelecek 

kuyûd ve evhâmı ile müĢâr ileyhin mukayyed bulundığına emin idi. Balkanlardan 

tâ Ġstanbula kadar bütün saha-i harb kendi keyif ve arzusuna bir cevelângâh
24

 

dimek idi. Bir kumandan için bundan parlak husn-i tâli‟ ve daha a‟zam 

muvaffakiyet olur mu? 

Sâniyen, ġıpkadaki taburların me‟kûlâtı da yok ve cebhâneleri de 

kifâyetsiz idi. Kızanlıkda peksimet yapdırarak idâre oluyorlar idi. Gerçi Filibeden 

öküz arabalarıyla bir mikdâr peksimet gönderilmiĢ idi ise de, arabaların ġıpkaya 

vusûlü günü Ruslar Kızanlığa dâhil oldığından onu da derhal ġıpka karyesindeki 

Bulgarlar yağma itdiler. Binâen‟aleyh, fıkdân-ı me‟kûlâtdan ġıpkadaki „asker 

üçünci günü tahliye-i mevkı‟a mecbûr oldılar. 
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 Cevelângâh: DolaĢılan yer, dönüp dolaĢma yeri; koĢu, savaĢ yeri. 
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Farz idelim ki ba‟zı hayvânât boğazlayarak bir iki gün daha mukâvemet 

itsinler; lâkin, bu mukâvemet imdâd-ı vürûduna kuvvet-i kalb husûlüyle olabilir 

idi. 

Rauf PaĢadan hiçbir hareket-i mu‟âvenetkârâne görmediler. 

Benim dağdan saha-i harbe dâhil olacağıma zâten ma‟lûmâtları yok idi. 

Olsa bile benim ġıpkaya vusûlüme kadar lâbüd olan yedi sekiz gün mukâvemete 

açlık ve kıllet-i cebhâne
25

 müsâ‟id olmaz idi.  

(Sayfa 16) 

Sâlisen: ġıpka gibi Balkanın geçidi ve belki Ġstanbulun miftâhı dimek olan 

bir mevki‟-i mühime ta‟yîn idilen taburlar, hem mikdârca ve hem intihâbca pek 

kifâyetsiz idiler. Mikdârca gayr-ı kâfî idiler. Çünki Ġstanbula kadar arkalarında 

hîn-i hâcetde kendilerine imdâd ve müzâheret idecek bir kuvve-i ihtiyâtiye yok idi 

veyâhud yok hukmünü almıĢ idi. Çünki Rauf PaĢanın mevcûd-ı ma‟iyyeti Ġslimye 

ve civârından ayrılamıyor idi. Ġntihâbca pek kifâyetsiz idiler. Çünki, iki taburu 

mu‟âvene ve birkaç taburu mustahfız ve bâkîsi de efrâdı „acemî ve harb görmemiĢ 

nizâmiye taburlarından mürekkeb idi. Kumandanlarına gelince, topçu livâsı Râsim 

PaĢa, Erkân-ı Harbiye livâsı Hulûsi PaĢa ve Miralay RâĢid Bey (RâĢid PaĢa)dan 

„ibâret olub her üçü dahî böyle bir mevki‟-i mühimm-i mu‟tenânın hıdmet ve 

muhâfazasını der‟uhde itmek için lâzım gelen fezâil ve meziyât-i „askeriyeyi kat‟â 

câmi‟ değil idiler. Bu zevât ile arkadaĢlık idenler, onların ahvâl-i husûsiyesini pek 

a‟lâ bilirler. 

Bidâyet-i i‟lân-ı harbde gerçi Balkan muhâfazasında on iki tabur 

bulunduruluyor idi. Ve bu taburlar, Sırb muhârebesinde bulunmuĢ mücerreb 

efrâddan mürekkeb idiler; lâkin, mu‟ahharan onlar kaldırılarak Sohum taraflarına 

gönderildi ve Balkan hattı hâlî bırakıldı idi.  

Ruslar Tırnovaya girdiği sırada idi ki bu taburlar Ġstanbuldan serî‟an 

çıkarılarak, trenlerle ġıpka ve Kızanlığa sevk idildi ve gelir gelmez ayaklarının 

tozuyla, vezâif-i müdâfa‟ayı ikmâl ve te‟emmüle
26

 meydân kalmaksızın, Ruslar da 

arkalarından çatdı. Zâten kumandanları da mücerreb ve ahvâl-i fevka‟l-„âdede 
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 Kıllet-i cebhâne: Cephane azlığı.  
26

 Te‟emmül: Ġyice, etraflıca düĢünme. 
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hâlât-ı hâriku‟l-„âde ibrâzına hılkatleri müsâ‟id adamlar olmadığından 

cebhânelerinde kıllet ve yiyeceklerinde „adem-i kifâyet gördükleriyle, tahliye-i 

mevki‟ ile ma‟iyyetlerinin çâre-i selâmetini istihzâr itdiler. ĠĢte Ceneral Gurkonun 

ġıpka gibi bir mevki‟-i metîn ve menî‟i zahmetsizce istîsâl
27

 itmesi husn-i tâli‟inin 

misâl-i sâlisidir. 

Han ve ġıpka gibi Balkan Geçidlerini elde itdikden sonra Ceneral 

Gurkonun Eski Zağrayı iĢgâl itmesine, fenn-i harb nokta-i nazarından hiçbir ma‟nâ 

virilemez. 

Vâkı‟a, Eski Zağra, Karacadağ Balkanının mümri üzerinde ve tahkîm ve 

tersîni kâbil bir mevki‟dedir ve ġıpka „aleyhine ta‟arruz idecek „askerimizin 

hattu‟l-harekâtı üzerindedir. Onun için Eski Zağra tahkîm olunursa, ġıpka 

istihkâmâtının bir ileri karakolı hukmüni alır. Lâkin vukû‟ât gösteriyor ki, Ceneral 

Gurko bu fikirde değildi. Eğer bu fikirde olsaydı  

(Sayfa 17)  

ve yalnız ġıpkanın muhâfazasıyla iktifâ teĢebbüsâtına kıyâm itmez idi. 

Vâkı‟â Yeni Zağrayı istîlâ fikri benim Karapınara geldiğimden sonra ve icrââtı da, 

hatta benim Eski Zağraya ta‟arruz itdiğim güni vukû‟bulmuĢ idi. Lâkin bizim 

kolordunun meydân-ı harbe duhûlünden sonra Ceneral Gurkonun Yeni Zağrayı 

tutmağa kalkıĢması, hangi fikre müstenid idi? Eğer demir yolı hattını zabt itmek 

için ise, refâkatindeki kuvve-i kalîle ile demir yolunı zabt itmekden ne istifâde 

idebilecek idi? Eğer maksadı Eski ve Yeni Zağraları bi‟t-tahkîm Karacadağın iki 

büyük geçidini elde bulundurmak idi ise, kuvvetini dört yere, ya‟ni Eski ve Yeni 

Zağralarla ġıpka ve Han Geçidlerine taksîm itmiĢ olacağından, o halde bütün 

bütün za‟îf bir vaz‟iyet almıĢ olacak idi ki bu da hılâf-ı kâ‟ide idi. Ceneral diyebilir 

ki, ben Kızanlığı karargâh ittihâz itdim; onun için Yeni Zağrada bir tarassud 

karakolı bulundırmağa mecbûr idim. 

Vâkı‟a Ceneralin bu mecbûriyet-i fenniyesini biz de teslîm ideriz. Pek 

a‟lâ, mu‟ahharan Kızanlığı bi‟t-tahliye, Yeni Zağrayı istîlâya gitmekde ne 

mecbûriyet var idi? Veyahud ne fâide melhûz ve mütesavver idi? Ya Rauf PaĢanın 

Çoranlı hezîmeti vukû‟ bulmayub da bizim ordu ile birleĢerek Kızanlığa doğru 

yürüse idik o halde hem ġıpkayı bilâ müdâfa‟a teslîm itmiĢ ve hem de Balkanın 
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 Ġstîsâl: Kökünden koparıp çıkarma, çıkarılma, kökünü kurutma. 



30 

cenûbunda hatt-ı ric‟atini düĢman yedine virerek bir tehlike-i „uzmâya
28

 düĢman 

bulunacak idi.  

Ceneral Gurko, eğer Çoranlıda Rauf PaĢaya galebe itmemiĢ olsa idi 

veyahud Rauf PaĢa daha evvelce benim ile birleĢmiĢ buluna idi o halde benim 

mevcûd-ı refâkatime nisbetle pek kifâyetsiz kalacak olan Gurko, ya harb iderek bir 

tecrübe-i tâli‟ itmek zu‟muyla bir hezimet görecek veyahud kuvvetinin 

kifâyetsizliğini tahattur ile geri çekilecek idi. Her iki sûretde de Yeni Zağrayı bi‟t-

tahliye, Han Boğazına çekilmek mecbûriyetinde idi. Ya ben daha evvel davranır 

da Han ve Ferdiç Boğazlarını bir fırka „asker göndererek iĢgâl ider ve boğazı 

Cenerale sedd idersem zâten ġıpkaya da müstevlî bulunmuĢ olacağımdan, o halde 

Ceneral nereye gidebilir idi? 

Ġslimye tarafına ve Demir Kapu Geçidinden geçmeğe mecbûriyet tabî‟î 

idi. Orada da dört beĢ tabur „asker zâten mevcûd idi. Arkasından bir fırka da 

ta‟kîbe gönderilebilir idi. Ve‟l-hâsıl öyle bir halde, Ceneral hatâsının 

büyüklüğünün derecesini lâyıkıyla teĢhîs ider idi. Bize kalırsa, Ceneral Gurko 

ġıpkayı istîlâdan sonra ġıpka karyesinin önünü karargâh ittihâz  

(Sayfa 18)  

itmeli ve Han ve Ferdiç Boğazlarına da kuvvetinden bir mikdârını 

gönderüb, kendisine kuvve-i zuhuriye gelinceye kadar bir vaz‟-ı tedâfü‟i
29

 almalı 

idi. Ama meydân-ı harb hâlî imiĢ… Meriç vâdisini tehdîd itmek isteyor imiĢ… 

Tunca vâdisinde oturdığı halde yine bu vazîfeyi husn-i îfâ idebilir idi. Yanında 

dört bin süvâri var idi. Onları, o zamanın hukmünce, Meriç vâdisine ve Hasköye 

değil ister ise Edirneye doğru da sevk idebilir idi. Önünde hiçbir mâni‟ ve 

mezâhim
30

 yok idi. Han Boğazı ile ġıpka Geçidi gibi mevâki‟-i menî‟aya 

müsteniden vürûduma intizâr itse ve benimle harbi bu geçidlerin önünde kabul itse 

idi, sonra mu‟terizün fîh olan ric‟at-i kahkarîye
31

 belki mecbûr olmaz veyahud ben 

zâten Gurkoyu Balkanın cenûb ve resânından çıkarmakla mükellef ve me‟mûr 

oldığımdan vazîfemizi icrâ içün bizi bir hayli müĢkilâta uğratır idi.  
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 Tehlike-i „Uzmâ: Çok büyük tehlike. 
29

 Vaz‟-ı Tedâfü‟i: Savunma vaziyeti, konumu alma.  
30

 Mezâhim: Eziyetler, sıkıntılar.  
31

 Ric‟ât-i Kahkarî: Acele olarak geri geri çekilme.  
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Benim AĢağı Karapınardan ve Yeni Zağradan ve Çırpandan üç kol ile ve 

kuvve-i cesîme ile Eski Zağra „aleyhine bir ta‟arruz planı tertîb ve Temmuzun 

yedinci güni o planın tatbik-i icrâsına  teĢebbüs itdiğimi Ceneral Gurko haber 

alamamıĢ idi. Garâbet-i ittifâkdan olarak Ceneral Gurkonun Kızanlıkdan, Eski 

Zağradan ve Han Köyünden üç kol ile Eski Zağra „aleyhine bir ta‟arruz planı tertî 

ve „aynı günde o planın icrâsına teĢebbüs itdiğini de ben haber alamamıĢ idim. 

Eğer Ceneral Gurko haber alaydı Eski Zağrada sebâtı ve müdâfa‟a-i mahalliyeyi 

Prens Nikola ve Ojen Luhtenberge emreder ve kendisi de Kızanlık ile Eski Zağra 

arasında bulunarak Karacadağ üzerindeki ġıpka tarîk-i „askerîsini müdâfa‟aya 

müsâra‟at eyler idi.  

Halbuki Ceneral, bi‟l-akis Eski Zağranın kuvvetini bi‟t-tenkîs, Yeni Zağra 

„aleyhine sevk itdi. Ve eğer ben haber alaydım ya Yeni Zağrayı kâmilen tahliye ile 

Eski Zağra üzerine yürür veyahud kuvve-i mevcûdemle Yeni Zağranın 

müdâfa‟asına müsâra‟at iderek Ceneral Gurkonun sademât
32

-ı ta‟arruziyesine bir 

kuvve-i dâfi‟a istihzâr ider idim. Te‟essüf olunur ki her ikimiz „aynı hatâda 

bulunarak me‟mûl ve tasmîm itdiğimiz muvaffakiyetden mahrûm kaldık. 

Ceneral Gurkonun ma‟iyyetinde dört bin süvari olmasına nazaran da 

benim on yedi Temmuz hareketimi pek suhûletle keĢf-ü tahkîk idebilir idi: lâkin o 

gün Ceneral, mevcûd süvârilerini üç kola bi‟t-taksîm, Yeni Zağra hareketine 

mübâĢeret ve ibtidâr itdiğinden düĢmanın hâl-ü harekâtını keĢf vazîfesinden gaflet 

eyledi.  

(Sayfa 19) 

Bize gelince, Gurkonun ahvâlinden haber alamamakdan dolayı kendimi 

ma‟zûr tanıtdırabilirim: çünki evvelâ dârü‟l-harbe henüz dâhil olmuĢ ve düĢmanın 

ahvâl ve mevâki‟inden ve mikdârından ……… selefim Balkan Kumandanı Rauf 

PaĢanın sehv-ü hatâ-âmiz
33

 virdiği haberlerden baĢka ma‟lûmât idinememiĢ idim.  

Sâniyen, düĢmanın hâlini keĢf içün yanımda süvâri yok idi. Rauf PaĢa 

refâkatinden aldığım yüz elli nizâmiye süvârisi, öncü ve yancı hıdemâtını îfâya 

bile gayr-ı kâfî ve piyâdenin mevcûduyla pek nisbetsiz idi. Lâkin, bir üçünci 

kumandan var idi ki hem Ceneral Gurkonun yeni Zağraya ta‟arruz ideceğini haber 
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 Sademât: ÇarpıĢmalar, tokuĢmalar, çatmalar. 
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 Sehv-ü hatâ-âmiz: YanlıĢ ve hatayla karıĢık. 
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almıĢ ve hem de Eski Zağra „aleyhine tasmîm itdiğim ta‟arruz planını birlikde 

kabûl ve imzâ eylemiĢ idi.. 

O Ceneral veya kumandan kim idi dir iseniz, o da Rauf PaĢa idi.  

Yukarıda da söylediğimiz vech ile Temmuzun on altıncı güni akĢamı, 

Ġslimye Mutasarrıf Vekîli Nâfiz Bey, Ceneral Gurkonun kuvve-i mevcûdesiyle 

Yeni Zağra „aleyhine ferdâsi güni ta‟arruz ideceğini bi‟l-istihbâr bâ telgraf 

kendisine yazmıĢ idi.  

Temmuzun on beĢinci güni de Radinede beni, Rusların külliyeti Eski 

Zağradadır diye bi‟l-iknâ‟ Eski Zağranın istirdâdına kendisi tergîb itmiĢ ve 

olbâbda merkez-i saltanata yazdığımız müĢterek bir kıt‟a telgrafı her ikimiz dahî 

bi‟l-imzâ, on yedinci günki hareket beynimizde kararlaĢmıĢ idi.  

Hayf ki müĢâr ileyh Rauf PaĢa, ne Nâfiz Beyin virdiği ma‟lûmâtı bize 

bildirerek Yeni Zağrayı müdâfa‟a esbâbına teĢebbüs itdi ve ne de Eski Zağraya 

geleceğim ma‟lûmı oldığı halde benim ile nokta-i ma‟lûme-i mülâkâtda birleĢerek 

Kızanlık ve ġıpkayı istirdâd ve planımıza halel-i tadarruk
34

 itmemek için lâzım 

gelen harekât-ı basîretkârâneyi derpîĢ eyledi. 

ĠĢte Ceneral Gurkonun benim planımdan ve icrââtımdan ve vezâif-i 

istikĢâfiyeden gafleti ve Rauf PaĢanın merci‟ine „arz-ı ma‟lûmât gibi en mühim bir 

vazîfeyi mühimsememesi, hatta Yeni Zağranın düĢman eline geçdiğini haber 

aldığı halde yine bildirmemesi ve ma‟iyyeti taburlarının da merkez kolordusuna 

iltihâk lüzûmunı hiss itmemesi ve benim de sağ cenâhda Rauf PaĢanın 

mevcûdiyetinden dolayı cenâh-ı mezkûrı düĢman ta‟arruzundan me‟mûn zann 

itmekliğim ve Rauf PaĢanın haber göndermesini vazîfe-i ihbâra „adem-i 

mecbûriyetine ve selâmet ahvâline haml eylemesi her iki tarafı ilâ âhiri‟l-ömr
35

 

nâdim idecek bir takım yanlıĢlıklarda bulundurdu. 
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 Tadarruk: Yol bulmak, yol bulup gitme. 
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 Ġlâ Âhiri‟l-„ömr: Ömrün sonuna kadar.  
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(Sayfa 20) 

Ceneral Gurkonun Yeni Zağrayı istîlâ ve üç müstahfız taburunı 

Bulgarların iğrâz-ı intikâmcûyânesine fedâ itmesi, kendisi için Ģan değil, „âdetâ bir 

büyük Ģeyndir
36

. 

Yeni Zağra gibi açık ve müdâfa‟asız bir yerde yirmiĢer, otuzar kapsülden 

„ibâret cüz‟î bir cebhâne ile ve kapsüllü tüfek ile terk idilmiĢ üç müstahfız taburunı 

koğub memleketi zabt itmek teshîlâtına zafer bulmak, Ceneralin  husn-i tâli‟inin 

misâl-i râbi‟idir. 

Bizce Ceneralin en parlak ve mâhirâne bir hareketi var ise, o da Yeni 

Zağrayı istîlâ itdiği gün, „askerine hiç ârâm virmeksizin, Yukarı Karapınara kadar 

gelmesi ve ferdâsi güni „ale‟s-seher Çoranlıya yetiĢerek Rauf PaĢanın arkasından 

çarpmasıdır. ĠĢte bu bir hareket-i cür‟etkârâne ve mâhirâne idi. Lâkin Cenerale 

gelen bu cür‟et, en ziyâde Rauf PaĢa ile kendisini Karacadağ eteklerinde yalnız 

zann itmesinden ve benim meydan-ı harbe dâhil oldığımı haber alamamasından 

ileri gelmiĢ idi. 

Vaktâ ki Eski Zağraya bir kuvve-i vâfiye ile benim girdiğimi ve 

kendisinden daha kuvvetli bir düĢmanın bî-ihtiyâr karĢısında bulundığını gördi, 

ânın üzerine derhal sağdan geri iderek Han Boğazı sûrâhına
37

 kadar çekilmek 

mecbûriyetini hiss eyledi. Ceneral Gurko Dedeağacına çıkdığımın dokuzuncı güni 

beni meydân-ı harbde karĢısında göreceğini ve benim bu kadar serî‟ 

davranabileceğimi kat‟â tahattur itmemiĢ idi. O, hâlâ beni Karapınara toplanıyor 

za‟mında idi. Ve‟l-hâsıl Ceneral Gurkonun Rauf PaĢa fırkasına galebesi „âmiyâne 

giriĢdiği bir mu‟âmele-i harbiyenin tesâdüf kabîlinden olarak kendisine 

kazandırdığı bir husn-i netîce idi.  

Eğer Rauf PaĢa Çoranlı ormanında tevakkuf ideceğine benim bulunduğum 

Arabacı Köyüne gitse idi veya Temmuzun on sekizinci güni harekât-ı 

tekaddümiyesini Eski Zağraya kadar îsâl itse idi veyahud tutdığı mevki‟in kesb 

itdiği hâl-i hatırı bana bildirse idi, Ceneral mûmâ ileyhin „adem-i muvaffakiyeti 

tabî‟i idi. Binâen‟aleyh müdâfa‟adan mahrûm olan Yeni Zağraya duhûli husn-i 

tâli‟inin misâli râbi‟i ve Rauf PaĢa fırkasına galebesi misâl-i hâmisidir. 
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 ġeyn: Leke, ayıp kusur.  
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 Sûrâh: Delik, gedik. 
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Temmuzun yirminci güni Ceneral Gurko kable‟l-fecr Dalbukaya doğru 

çekilmiĢ ve yevm-i mezkûrda tarafımdan dahî ta‟kîb olunmamıĢ idi. Fi‟l-hakîka 

refâkatimde Ceneral Gurkoyı ta‟kîb idecek süvâri yok idi; lâkin, Eski Zağradaki 

Bulgar „usâtının terbiyesini bir livâs „askere havâle iderek Gurkonun fırkası 

arkasına düĢüb ânı ta‟kîb ider ve Karacadağ üzerinde bir harb kabûlüne icbâr 

idebilir idim.  

(Sayfa 21) 

Husûsiyle Ceneralin cebhânesi de kifâyetsiz bulundığından Rauf PaĢa 

fırkasının uğradığı „aynı periĢanlığa Ceneralin mevcûd refâkati de uğrayabilir idi. 

Lakin bu fırsatı elden kaçırdım. Vâkı‟â Balkanın cenûb ve resânında düĢmanın ne 

mikdar oldığını ve nerelerde bulundığını kat‟â bilmeyor ve bana külliyen mechûl 

olan bir arâzi ve düĢman içinde hareket idiyor idim.  

Husûsan, selefim Rauf PaĢa, Rusları pek külliyetli bir mikdar olarak haber 

virmiĢ idi. Binâen‟aleyh ben de kendimi bir külliyetli düĢman karĢısında 

bulunuyorum kıyâsıyla mevcûd ma‟iyyetimi parçalamakdan muhteriz
38

 ve gâyet 

müte‟enniyâne
39

 ve ihtiyâtkârâne hareket itmeği elzem „add ve kıyâs idiyor idim. 

Benim 20 – Temmuz günündeki ma‟lûmâtım Rauf PaĢa bozulmuĢ, Karapınara 

gitmiĢ.. Karapınarda da yirmi bin kiĢilik bir Rus kuvveti ilerlemiĢ.. Yeni Zağra, 

Han Boğazı ve ġıpkada Ruslar var.. ve ândan mâ „adâ 19 – Temmuzda kendi 

karĢıma gelen bir fırka Rus da her ne sebebe mebnî ise Yeni Zağraya çekilmiĢ 

olmasından „ibâret idi. ĠĢte bu muğâlatalı
40

 ma‟lûmât ilcââtıyla, 20 – Temmuz güni 

Rusların arkasından ta‟kîb itmeği tahattura ve Kızanlık ve ġıpkayı istirdâda bedel, 

Yeni Zağrayı tutmayı, Karapınara ilerlediği rivâyet olunan düĢmanın arkasını 

almayı ve demir yolun cebhâne ve mühimmât iskelesi olan Yeni Zağrayı istirdâd 

için bir sûret-i mükemmelede hareket eylemeği tasavvur itmiĢ idim. O günlerde 

karĢıma çıkacak Ruslar ile kavga edecek olmakdan ve ânları Balkanın ortasına 

tarda me‟mûriyetimden baĢka bir Ģey bilmeyüb mikdâr-ı hakîkilerini ve nerede 

olduklarını ve kumandanları kim oldığını öğrenememiĢ idim. 

Merkez-i saltanat dahî, Dedeağacına ve Edirneye geldiğim sırada bana o 

yolda bir ma‟lûmât viremeyüb Edirne Vâlisi „Ali PaĢa ile komiser „Âsım ve 
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 Muhteriz: Ġhtiraz eden, sakınan, çekinen. 
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 Müte‟enniyâne: Temkinli olarak, sakınarak, çekinerek. 
40

 Mugâlata: 1. Yanıltmak için, yanıltacak yolda söz söyleme. 2. Ağız kalabalığı. 
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istihkâm me‟mûrı Hâlit PaĢalardan ve Balkan Kumandan-ı sâbıkı Rauf PaĢadan 

ahz-i ma‟lûmâtı tavsiye itmiĢ idiyse de ânlar da mikdâr-ı düĢmanı i‟zâm itmekden 

ve Edirneyi bile terk ile geri çekilmek teĢebbüsâtından ve Filibe ile Edirne 

arasındaki kasabât ve kurâ ahâli-i Ġslâmiyesinin ilcâ-yı dehĢetle akın akın Edirneye 

hicret itmekde olmasından baĢka ma‟lûmât virmemiĢler idi. 

Hatta Rauf PaĢa dahî, Yeni Zağrayı terk ve tahliye ile Karapınara 

çekilmek fikrinde ısrâr itmekde oldığı halde, merkez-i saltanat muvâfakat itmemiĢ 

idi. 

Velhâsıl, öyle bir dehĢet-i „umûmiye ve ürküntülük zamânında kendimi 

mikdâr ve mevâki‟ini haber alamadığım ve „adedi i‟zâm olunmuĢ bir düĢmanın 

içinde „add itmekliğim ve kâ‟ideten istikĢâfât  

(Sayfa 22) 

icrâsına lâbüd olan süvâri „askerinin de „adem-i vücûdı bervech-i 

mebhûs
41

 fevt-i fırsat itmeğe sebebiyet virdi. Garibi bu ki, Eski Zağradan Yeni 

Zağraya müteveccihen hareket itdiğim sırada, yirmi Temmuzda önümden çekilen 

Rus fırkasını Yeni Zağrada böleceğimi zann idiyor ve o mikdar üzerine hareket 

idiyor idim. 

22 – Temmuzda gerçi Dalbuka karyesine geldiğim zaman, oradan 

Karacadağın Tunca vâdisine imtidâd iden bir patikadan Rus „askerinin geçmiĢ 

oldığını izlerinden keĢf itdim ise de, cümlesi mi geçdiler, yoksa bir mikdârı mı 

Tunca vâdisine aĢdı ve bir mikdârı da Yeni Zağraya mı çekildi? Yine burasını 

ta‟yîn idememiĢ idim. 

23 – Temmuzda Yeni Zağraya hîn-i duhûlümde hakîkat-i hâl bir dereceye 

kadar anlaĢıldı. Ya‟ni Karapınara Rusların ilerlemediği ve Eski Zağra önünden 

çekilen Rus fırkasının Yeni Zağraya gelmediği ve Yeni Zağranın muhâfazasında 

cüz‟î Rus „askeri bulundığı tahakkuk itdi.  

ġimdi tevârih-i vukû‟ât gösteriyor ki Temmuzun yirminci güni Yeni 

Zağraya doğru çekildiği zannında bulundığım Gurko fırkasına ehemmiyet 

virmeyerek ve Rauf PaĢa hezîmeti ile Karapınara yirmi bin Rus gelir dağdağasını
42
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 Bervech-i mebhûs: Bahsolunduğu, söylendiği üzere.  
42

 Dağdağa: Gürültü, patırtı, beyhude telaĢ ve ızdırab. 
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mühimsemeyerek doğruca Kızanlığa ve ġıpkaya ilerlese idim zâten cebhâne 

kılletinden dolayı muhârebeyi kabûlden müctenib olan Ceneral Gurko, Tırnovadan 

celb-i mühimmât idinceye kadar ciddi bir muhârebeye giriĢmez idi; Ģıpka 

muhâfızlarının kılleti ve Eski Zağra muhârebesinin dehĢeti ilcââtıyla ġıpka Geçidi 

kolaylıkla elde edilebilir idi. Vâkı‟â o halde benim hatt-ı ric‟atim, Gurkonun 

külliyetli süvârisinin tahı tehdîdinde kalır ve husûsen erzak ve mühimmât hatt-ı 

muvâsalasıyla Tunca ve Meriç vâdîleri yolları munkatı‟ olur idi; lâkin, ben 

piyâdenin kesreti kuvvetiyle ( Eski Zağra – Kızanlık – ġıpka) hattını müfevviz 

bulundırabilir ve üç beĢ günlük me‟kûlât da Kızanlık Bulgar ahâlisinin zehâyir-i 

metrûkelerinden tedârik itdirirdim zâten Plevne hezîmeti de o sırada vukû‟a 

geldiğinden Ceneral Gurko bi‟t-tabi‟ Balkanın cenûb ve resânını yine terk ider ve 

bunca zâyi‟âta sebebiyet viren ġıpka Geçidi, suhûletle ele geçmiĢ olur idi. 

DüĢmanın hâlinden haber alamamak ve cehl üzerine „âmiyâne sâha-i harbde 

bulunmak azîm bir hatâdır. ġu kadar ki bu hatâ, benim mahsûl-i seyyi‟âtım değil 

idi. Ben, dâru‟l-harekât olan Meriç vâdisine ayak basdığım günden i‟tibâren, dâire-

i hukûmetinin bir kısm-ı mühimi Ruslar tarafından istilâ gören Edirne Vâlisi „Ali 

PaĢa, düĢmanın mevâki‟ine, cihât-ı sevkiyesine  

(Sayfa 23)  

mikdâr-ı sunûf-ı „askeriyesine velhâsıl hiçbir Ģey‟e dâir ma‟lûmât 

alamamıĢ ve hatta, hîn-i hâcetde herkesden evvel Ġstanbula can atmak için bir 

vagon hazırlatarak öylece Rusların vürûdına müterakkıben
43

 firâra müheyyâ 

bulunmuĢ idi. 

Kumandan Rauf PaĢa, yirmi günü mütecâvizdir o havâlide ve husûsen 

Rusların mukaddemât-ı istîlâsında kumandan iken Radineye geldiğim sırada bana 

düĢman çokdur sözünden baĢka hiçbir Ģey devr-ü teslîm itmedi. Gerek hukûmet-i 

mülkiye ve gerek selefimden ma‟lûmât-ı lâzıme-i ibtidâiyeyi alamadığım gibi 

Ġslamlar kâmilen köyleri bi‟t-tahliye hicret itmiĢ ve Bulgarlar silah bedest-i „ısyân 

olması dolayısıyla câsus da tedârik idemedim. Cebren istikĢâfât icrâsı için de 

ma‟iyyetimde süvâri yokdı. Ânın için hatâ-yı mezkûrun vukû‟ı zarûret hukmünü 

aldı. Beni kırk dört tabur ile Rum iliye me‟mûr iden merkez-i saltanat o taburlara 

kâ‟idesi nisbetinde süvâri lüzûm-ı terfîkini de düĢünerek, Tuna Ģark ordusundan 

hiç olmaz ise iki alay olsun süvâri getirtmeli idi. Ve bizim kolordunun vusûlünden 
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 Müterakkıben: Bekleyerek, gözleyerek, umarak. 
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evvel düĢmanın ahvâline ve mikdârına dâir îcâb iden ma‟lûmâtı, her ne vâsıta ile 

olursa olsun bi‟t-tedârik bize virmeli idi. Yoksa bir fırka veya kolordu, nisbeti 

derecesinde süvâri ve topçudan terakküb itmez ve husûsen vesâit-i nakliyeden de 

mahrûm olursa, ânın me‟mûr olacağı iĢdeki muvaffakiyâtı, iĢte böyle sektedâr 

olur. Binâen‟aleyh bir mevki‟a, bir cihete, bir veya birkaç piyade fırkası sevk 

idilecek oldığı halde, vesâit-i nakliyesini ma‟a‟l-istihzâr, arâzisinin hâline ve 

hıdemât-ı me‟mûresine göre bir veya birkaç livâda süvâri ve lüzûmı nisbetinde top 

bataryaları terfîk itmelidir. Kavâ‟id-i harbiyenin farz gösterdiği ve bütün düvel-i 

„askeriyenin ri‟âyet idegeldiği bu kânun-ı „umûmîden inhırâf ve „udûl, bilâhare 

birtakım mesâib hudûsüne sebebiyet virir. Rauf PaĢanın refâkatinde dört bölük 

mikdârı nizâmiye süvârisi ile, „adedi nâ ma‟lûm bir hayli Çerkes ve baĢı bozuk 

atlısı var idi. 

Radinede vukû‟-ı mülâkâtımızda o dört bölük nizâmiyeyi münâsafeten
44

 

beynimizde taksîm itdik. Yüz elli neferden mürekkeb iki bölük Karapınara, bizzat 

benim refâkatime geçdi. Çerkes atlılarını taksîm itmek istedim ise de, Çerkesler, 

biz birbirimizden ayrılmayız ve husûsen Yeni Zağrada edevât ve iĢlerimiz var, 

gitmeyiz didiler. Velhâsıl benim emrime muhâlefet itdiler. Ânın üzerine diğer iki 

bölük nizâmiye süvârisini de Rauf PaĢadan almak istedimse de, müĢâr ileyh önci  

(Sayfa 24) 

 ve yancı vezâifini bunlara icrâ itdireceğim, Çerkesler hem o vezâifi îfâ 

itmezler ve hem de ânların hâline emniyet idilmez diyerek i‟tizâr ve a‟dâdan 

imtinâ‟ itdi. Bu Çerkeslerin mevcûd mikdârını o tarihdeki ba‟zı evrâk-ı resmiye üç 

bin atlı mikdârında göstermiĢ ise de, Rauf PaĢa ve ma‟iyyeti ümerâsı beĢ altı yüz 

kiĢiden ziyâde değil idi; didiler. Allâhü a‟lem bi-hakîkati‟l-hâl. 

ĠĢte Ģimdiye kadar virdiğimiz ma‟lûmâtdan anlaĢılacağı vechile, mü‟ellif 

Mösyönün didiği gibi, Yeni Zağra „Osmanlılar tarafından bilâ mukâvemet terk ve 

tahliye idilmemiĢdir.  

Oradaki üç tabur müstahfız ile süvâriler demir yolı istasyonunda 

yanlarındaki yirmiĢer otuzar kapsüllü cebhâneyi sarf idinceya kadar eser-i 

mukâvemet gösterüb ândan sonra Bulgar ve Kazak engizisyonuna kurbân ve fedâ 
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 Münâsafeten: Yarı yarıya bölüĢmek suretiyle, yarı yarıya olarak. 
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olmuĢlar ve bir takımları vagonların demir yol istasyonunun içinde ihrâk bi‟n-nâr
45

 

idilmiĢdir. Ben de Gurkonun iki kolı arasından hareket itmedim. AĢağı 

Karapınardan doğruca „Azâblı ve Arabacı Köyü tarîkiyle Eski Zağraya gitdim. Ve 

didiği gibi Ruslar, hem Eski ve hem de Yeni Zağrada mağlûb olmayub nefs-i Eski 

Zağrada mağlûb ve Eski Zağra kurbündeki Çoranlı ormanında Rauf PaĢa fırkasıyla 

nefs-i Yeni Zağradaki ma‟hûd cebhânesiz üç tabur mustahfıza gâlib oldılar. Ve 

mu‟ahharan benim Yeni Zağraya gitdiğimde harb itmeksizin terk-ü tahliye-i 

mevki‟ ile çekilüb yalnız bizim öncü ile Yeni Zağra Rus muhâfızları olub 

çekilmeğe devâm iden müfrezenin ardcısı beyninde bir ufak karakol kavgası 

vukû‟buldı. Rusların ġıpkaya yalnız Bulgar alayı ile bir mikdar süvârisi ric‟at 

idüb, bâkîleri Han Boğazı tarîkiyle bervech-i meĢrûh Tırnovaya çekildiler. 

Mösyönün, orman kenarında didiği ba‟zı „ameliyât-ı müstahkeme-i muvakkate, 

Han Köyünün yanında ve Han Boğazının ağzında Rusların yapdıkları 

istihkâmâtdır ki suver-i inĢâiyeleri bihakkın Ģâyân-ı takdîr olub Rus „askerinin 

kuvve-i fâ‟iliyelerinin âsâr-ı müftehiresinden sayılabilir. 

Doğrusu Ceneral Gurko „askerini Eski Zağralara dağıtarak muhârebenin 

birtakım serseri mu‟âmelâtını ihtiyâr ve tercih ideceğine, önünü o külliyetli 

süvârisi ile setr-ü tarassud itse ve kuvve-i mevcûdesini da Han Boğazında yapdığı 

o istihkâmât-ı rasîne ve metînesiyle ġıpkaya bi‟t-ta‟biye benim ile harbi oralarda 

kabûl eylese idi, daha mâhirâne ve üstâdâne hareket itmiĢ ve fünûn-ı harbiyeye 

intisâbını bir sûretde meydân-ı „alâniyete koymuĢ olur idi.  

(Sayfa 25)  

Mü‟ellif : “Rusların çevirme hareketini icrâ ile ġıpkayı zabt itmek üzere 

Süleyman PaĢaya güzel bir fırsat elvermiĢ idi. Zîrâ henüz müdâfa‟a olunmayan 

Han Boğazından bi‟l-mürûr, Ceneral Gurkonun arkasından bir hareket-i 

ta‟arruziyede bulunabilir ve bu bâbda nâil-i muvaffakiyet dahî olabilir idi.” Diyor. 

Ceneral Gurko 26 – Temmuzda, Han Boğazını terk ile Tırnovaya doğru çekilmiĢ 

idi. Bize de Karapınardan trenle bir mikdar cebhâne ve peksimet gelmiĢ idi. 

Binâen‟aleyh ben, „askeri silah baĢına iderek ve bulabileceğim üç günlük kadar 

peksimeti neferâtın sırtına yüklederek Rusların arkasından Han Boğazına girebilir 

idim. 

Ben, o sırada Karacadağ sırtlarında idim. 
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 Ġhrâk bi‟n-nâr: AteĢte yakma, yangın. 
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Ruslar 29 – Temmuzda Tırnovada ictimâ‟ itmiĢ olmalarına nazaran Han 

Boğazı ric‟ati üç gün devam itmiĢ oluyor. Lâkin Ceneral Gurko, boğaz dâhilinde 

muhârebeyi kabul ideceği pek de ümid olunmadığından eğer ânların harekât-ı 

ric‟iyesini ta‟kîbe kalkıĢsa idim Ceneral mûmâ ileyh bi‟t-tabi‟ daha sür‟atle 

çekilerek, Tırnovada bana mukâbele için hazırlanır idi. Bundan mâ „adâ, Plevne 

hezîmetinden sonra Ruslar, Balkanın Ģimâlini muhâfaza için merkezi Tırnova 

olmak üzere bir kolordu ta‟yîn itmiĢler idi ki mezkûr kolordu, Selviden Eleneye 

kadar yayılmıĢ idi. Gerek Gurkonun ma‟iyyetindeki „asâkir ve gerek mezkûr 

kolordu, öyle sellemehü‟s-selâm
46

 ġıpkanın çevirme hareketini icrâya elbette bana 

müsâ‟ade itmezler idi. Benim Ferdiç ve Han Boğazlarına ta‟biye itdiğim piyade, 

süvari ve topçı dahî dâhil oldığı halde, ma‟iyyetim efrâdının 30 – Temmuzda 

Ferdiç Boğazına doğru hîn-i hareketinde, mevcûd-ı kâffesi ancak otuz bin kiĢiye 

bâliğ olabilirdi.  

Ecnebî muhbirlerine ve ânlardan Lakerdoryan muharrirlerine intikâl iden 

elli altmıĢ bin mevcûd, sırf erâcif ve kizb-i sarîh idi. Benim ile Karadağdan kırk 

dört tabur gelmiĢ idi. Bunun otuz biri Hersekden birlikde getirdiğim taburlar ve on 

üçi ĠĢkodra fırkasından „ilâve idilen taburlar idi. Bunlardan Hersek taburlarının 

mevcûdı, tahmînen on iki bin ve ĠĢkodra taburları mevcûdı, dört bin kiĢi olabilir 

idi. Ânlardan mâ „adâ Rauf PaĢa idâresinden kalma bozgun taburlarla Ġstanbuldan 

gönderilen musthafızlar dahî, ancak on iki on üç bin mikdârında idi. Benim 

nazarımda ise, ancak Hersekden getirdiğim mezkûr on iki bin mevcûdlı 

(Sayfa 26)  

otuz bir tabur, „asker ve muhârib tanılub, gerek ĠĢkodra taburlarından ve 

gerek Rauf PaĢanın bakiye-i idâresi olan taburlar ile müstahfızlardan kat‟â emin 

değil idim. Ġ‟tikâdımca ânlar, bir galebelikden „ibâret gibi idiler. Vâkı‟â bunlardan 

birkaç tabur mu‟ahharan ġıpka muhârebesinde husn-i nazarımı kazandı ise de 

bâkîleri defa‟ât-ı „adîde
47

 ile sû-i zanna istihkâklarını, birtakım vukû‟ât-ı 

müte‟essife ile meydâna koydular. 

Benim, ĠĢkodra taburlarına olan sû-i zannım, o havâlide bulundukları 

müddetçe yekdiğerini müte‟âkib virdikleri hezîmetlerden ve Rauf PaĢa 

taburlarının dahî gördüğü yılgınlıkdan münba‟is idi. Mustahfızlara olan 
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 Sellemehü‟s-selâm: AldırıĢ etmeden, çekinmeden, uluorta, destursuz. 
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 Defa‟ât-ı „adîde: Birçok kereler.  
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i‟timâdsızlığım dahî bunların zâbitsiz ve ta‟lîmsiz bir kuru kalabalıkdan „ibâret 

olmasından ileri gelmiĢ idi. ĠĢte otuz bin kiĢilik bir ordunun iki sülüsüne karîb 

mikdârını, bozgun ve yılgın ve „acemî „askerden müterakkib
48

 gördüğümden, 

evvelâ onları bir hatt-ı harbe sokarak tecrübe itmeksizin, birdenbire Balkanın 

Ģimâline sevk itmekde mütereddid bulunuyor idim. 

Sâniyen, Balkanın Ģimâlinde düĢman ne mikdârda ve nerelerde kuvvetlice 

bulunuyor?... bunlara dâir henüz ma‟lûmât-ı ciddiye alamadığımdan, gâyet mechûl 

üzere ve her nev‟i ihtimâlâtı tahattur iderek, muhterizâne a‟mâl-i harekât idiyor 

idim. 

Sâlisen, BaĢ Kumandan Mehmed „Ali PaĢa, benim Han Köyüne geldiğim 

sırada, „Osman Pazarından ilerleyerek Han Boğazının medhal-i Ģimâlîsini tutmağı 

müte‟ahhid iken ve bu hareketin icrâsı için Ferik Necib PaĢa kumandasıyla 

„Osman Pazarında on sekiz tabur piyâde ve bir alay süvâri ve dört batarya top 

hazırlatdığını ve kendisinin bizzat Han Boğazının ilerisine geleceğini hem merkez-

i saltanata ve hem de bana bildirmiĢ iken, 23 – Temmuz – 93 târihli telgrafıyla
49

 

bana Ferdiç ve Han Boğazlarını zabta muvaffakiyet husûlünden sonra mezkûr 

boğazları tahkîm ve muhâfazasına kuvve-i kâfiye terk ile, bâkî kuvvetin Tunca 

ovasından Kızanlık ve ġıpkanın zabtına sevkini emr itdi. 

25 – Temmuz târihli telgrafı ile sür‟at-i mümkine ile Ferdiç ve Han 

Geçitlerinin ve ba‟de ġıpka Boğazının zabtı emrini yine ma‟a‟t-tekrâr 

refâkatindeki Tuna ġark Ordusuyla irtibatı  

(Sayfa 27)  

tavsiye eyledi; bu bâbda lâzım gelen harekât için telgrafla icrâ-yı 

muhâbere olunacağını beyân itdi. 17 – Temmuz – 93 târihli bir telgrafıyla bize 

münferiden Balkandan aĢağı sarkmayı ve Balkanın Ģimâline geçmeyi men‟-ü 

tahzîr eyledi. 

31 – Temmuz – 93 târihli bir emr-i ahîri yine evâmir-i mezkûreyi te‟yîd ve 

te‟kîd itmiĢ idi. 
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 Müterekkib: Terekküb etmiĢ, bir Ģey baĢka Ģeyle birleĢmiĢ. 
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 Telgraf hatları henüz ta‟mîr olunamadığı cihetle 28 – Temmuz – 93ünci gününe kadar 

Yeni Zağrada bana gelen telgrafları, dâimâ ya Karapınar veya Ġslimye tarîkiyle ve 

zabtiyeler ile aldığımdan târih-i vürûdları dâimâ bir veya iki gün te‟ahhur ider idi.  



41 

Râbi‟an, benim mevcûd-ı ma‟iyyetim hemen kâmilen piyâdeden „ibâret 

olub refâkatimdeki hayvânât-ı nakliye, mezkûr taburların cebhânesini bile nakle 

gayr-ı kâfî idi. Ben, Balkanı aĢacak oldığım takdirde, sekiz günlük olsun taĢımak 

mecbûriyetinde bulunacağım peksimeti, Meriç Ovasının öküz arabalarıyla Han 

Boğazının dar ve dik ve iniĢli yokuĢlı yollarından nasıl aĢıracak idim?  

Hâmisen, ġıpkayı bir tarafa bırakarak Han Boğazından Balkanın ortasına 

geçecek oldığım halde, Tunca vâdisi kısmen Kazaklar taht-ı tehdîdinde kalacağı 

gibi bizim orduda süvâri olmadığı hasebiyle, belki Meriç Vâdisi dahî bir dereceye 

kadar me‟mûn kalamayacak ve binâen‟aleyh Yeni Zağra ve Karacadağ ve Han 

Köy mevâki‟inde, birkaçar tabur terkiyle hatt-ı ric‟atimi te‟mîne ve Kazakların 

ta‟arruzât-ı muhtemelesinden muhâfazaya mecbûr olacak idim. Lâkin Balkanın 

ötesine sarkıvirmekle ġıpkaya çevirme hareketi icrâ itmiĢ olamayacakdım ya.. 

Balkanın ötesinden Tırnovada Gurkonun ric‟at iden mezkûru‟l-mikdâr piyâde ve 

süvârisi ve Balkan muhâfazasına me‟mûr mezkûr kolordu, biz Tırnova önünden 

veya kurbünden geçer iken nereye gidiyorsun? Diye su‟al edecekler idi ve 

Ģübhesiz bizi Kilgarda karĢılayarak, Tırnova pîĢgâhına celb idecekler idi; o halde 

Tırnova ġıpkaya bedel olacak idi. 

Farz olunsun ki ben Tırnovanın karĢısına bir mikdar „asker bırakarak ve o 

„asker ile düĢmanın gözüni oyalayarak, Kilgardaki düĢmanı da bozub Gabrovaya 

doğru ilerlemek isteyeyim. O târihde Selvide bulunan bir fırka Rus ordusı, 

Dranova ve Gabrova imdâdına müsâra‟at itmeyecek mi idi? 

Farz idelim ki bizim mübâlağa idilen kuvve-i külliyemiz, ânı da mahv-ü 

perîĢân itsin ve Gabrovadan ġıpka yolunu tutdırarak ġıpka Geçidine Balkanın öte 

yüzünden bir ta‟arruz eylesin… „Acabâ hatt-ı ric‟atimiz üzerinde vâki‟ Dranova ve 

Gabrovada hiç „asker bırakmayacak mı idim?  

(Sayfa 28) 

Yâhud bırakmadığım halde, Plevne havâlisinden bir düĢman fırkası gelüb 

de arkamızı kesmeyeceğinden emin olabilir mi idim? 

O tarihde ġıpkada on tabur Rus ile yirmi iki top, birkaç bölük süvâri 

mevcûd idi. Ben ise mütâla‟ât-ı mesrûde üzerine „askeri Yeni Zağra, Karacadağ, 

Han Köy, Kilgar, Tırnova, Gabrova, Dranova, Gabrova mevâki‟ine dağıtmıĢ ve 
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belki birkaç da harb itmiĢ olacağımdan ġıpka ta‟arruzunı icrâ için yanımda elbette 

az bir kuvvet kalacak idi. 

Ya Ruslar birkaç gün ġıpka istihkâmâtında müdâfa‟a idecek olurlar ve 

Çaroviç ordusuyla Plevne etrâfındaki Rus ordusu da o vakte kadar birer fırka 

„askerle kendi Balkan Kolordularına imdâd idüb de bizim hatt-ı ric‟atimiz 

üzerindeki mezkûr Kilgar, Dranova, Gabrova mevâki‟ine ta‟arruz iderler ve orada 

bırakdığım müfrezeleri periĢan eylerler ise, ġıpkayı çevirmek sevdâsına çıkıĢan 

ordumuzun arkasını çevirmiĢ bulunmazlar mı idi? 

Sâdisen, Dedeağacına çıkdığım vakitde bir vazîfe-i resmiye ile mükellef 

idildim. Ve yedime gerek Mâbeyn-i Hümâyûndan ve gerek Makâm-ı 

Ser‟askerîden bir ta‟lîmât virildi idi ki esbâb-ı sitte-i meĢrûha mevcûd iken, hod-

be-hod
50

 o ta‟lîmât hâricine çıkmak mes‟ûliyetini der‟uhde idemez idim. O 

ta‟lîmât da nedir, dir iseniz?: 

Evvel emirde, Balkanın cenûb ve resânıyla üstündeki Rusları, Balkanın 

Ģimâl tarafına tard-ü teb‟îd itmek idi. 

ġimdi hulâsa idelim: 

Benim refâkatimdeki „asker gerek mikdârca ve gerek terbiye-i „askeriyece 

Balkanın ötesine atmak ve bir çevirme hareketi icrâ eylemek için pek kifâyetsiz 

idi. Çünki 26 – Temmuz – 93de bâlâda mezkûru‟l-mikdâr henüz otuz bin kiĢi de 

Yeni Zağrada tahaĢĢüd etmiĢ olmayub târih-i mezkûrda Yeni Zağradaki kuvvet 

yirmi bin küsur kiĢiden; üç batarya sahrâ ve üç batarya dağ topundan „ibâret olub 

bataryaları daha Karapınarda bulunarak tren ile nakl olunmak üzere idiler ki, 

ânların naklinin ardı da 29 – Temmuz – 93de alındı ve târih-i mezkûrda 

peksimetim pek cüz‟î idi. Husûsen Hersekden getirdiğim ve kendisinden hıdmet 

me‟mûl itdiğim Hersek taburlarının hâmil oldığı ġnayder tüfeklerinin cebhânesi 

pek cüz‟î ve Balkanın ötesine ya‟ni Ģimâline aĢmak  
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 Hod-be-hod: Kendi kendine, kendi baĢına, kendiliğinden.  
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(Sayfa 29)  

ve bir büyük muhârebeye giriĢmek için kifâyetsiz olub Ġstanbuldan 

cebhâne-i mezkûr vürûduna muntazır idim ki
51

 29 – Temmuzda  ancak gelebilmiĢ 

idi. 

„Asâkir-i mevcûdemizin erzâk ve mühimmâtını taĢımak için vâsıta-i 

nakliyemiz de yok idi; çünki mevcûd öküz arabaları da 29 – Temmuzda Yeni 

Zağraya vâsıl olabilmiĢler ve Eski Zağraya hareketinde refâkatimdeki öküz 

arabalarının bir kısmı yolda kırılmıĢ ve bir kısmı ile Eski Zağra mecrûhîni ile 

muhâcirîn-i memleket nakl idilmiĢ oldığından taburlarda o mevcûddan pek cüz‟î 

araba kalmıĢ idi. 

BaĢ Kumandan Mehmed „Ali PaĢa, Balkanın ötesine aĢmak hareketinde 

birlikde bulunacağını bildirdiği halde mu‟ahharan karârından nükûl ve bize de 

Tunca vâdisiyle Kızanlık ve ġıpkaya gitmeği emr-u tavsiye iderek münferiden 

Balkandan sarkmağı men‟-u tahzîr itmiĢ idi. Ġstanbuldan aldığım mezkûr 

ta‟lîmâtda da Tunca vâdisini ve Balkanın bu yüzünü düĢmandan tathîr itmek esas 

vazîfe idi.  

ġimdi „askerimizin kısm-ı a‟zamı bozgun ve yılgın ve „acemî efrâddan 

„ibâret oldığı, me‟kûlât ve cebhânemiz kalîl, vesâit-i nakliyemiz mefkûd, BaĢ 

Kumandan tarafından Tunca vâdisinden harekete me‟mûr ve Balkanın Ģimâline 

sarkmakdan memnû‟, merkez-i saltanatın virdiği ta‟lîmât-ı esâsiyede muhâlif 

oldığı ve düĢmanın mikdar ve ahvâli de kâmilen mechûlümüz bulundığı halde 

nasıl olur da Balkanın ortasına tecâvüz idebilir idim? Eğer tecâvüz itse idim, 

Balkanın Ģimâlindeki Rus Kolorduları, mâdem ki Mehmed „Ali PaĢa ve „Osman 

PaĢa „atâlet hâlindedirler.. icrâ-yı merâm için bana müsâ‟ade iderler mi idi? 

Bu çevirme hareketi olabilir idi ve hakîkaten de ufak harekât idi; lâkin, 

karâr-ı evvel mûcibince, Mehmed „Ali PaĢa bir kuvve-i münâsebe ile „Osman 

Pazarından Tırnova üzerine yürümeli ve „Osman PaĢa da Lofça ve Selviye doğru 

bir nümâyiĢ-i „askerî icrâ itmeli ve o sırada da bizim ordu, Balkanın öte yüzüne 

aĢarak ve sağ ve sol cenâhdan bunlara kesb-i irtibât ile mu‟âmelât-ı harbiyeye 
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Çünki o târihde Ġstanbulda dahî hazır ġnayder cebhânesi bulunmadığından tedârikiyle 

meĢgûl idiler ve benim iĢ‟ârât-ı mükerrereme “birkaç güne kadar gönderiliyor” cevâbları 

virilmekde idi.  
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giriĢerek ta‟arruz itmeli idi. Öyle bir planın icrâsına kıyâm olunsa idi veya o yolda 

tertîb idilen evvelki planı BaĢ Kumandan Mehmed „Ali PaĢa bi‟t-tebdîl kırk bin 

kiĢiden „ibâret olan kuvve-i külliyesini Hezargrada merkezlendirmese  

(Sayfa 30) 

ve Tuna ġark ve Garb Orduları vaz‟-ı tedâfü‟i ve hâl-i „atâlete girmeyüb 

de benim harekâtıma iĢtirâk itseler idi, vakt-ü mevsiminde icrâ olunacak dimek 

olan böyle „umûmî bir ta‟arruz planından husn-i muvaffakiyet ağleb-i me‟mûl
52

 

idi. Mehmed „Ali PaĢa ise bilakis, hem kendisi „Osman Pazarından Han Boğazının 

ilerisine gelmek manevrasından ferâğat ve hem de beni Balkanın Ģimâl ve 

resânında sarkmakdan men‟ eyledi. Binâen‟aleyh mü‟ellifin tavsiye itdiği çevirme 

hareketini icrâ itmemekden dolayı esbâb-ı meĢrûha ilcâatıyla ma‟zûr va gayr-ı 

mes‟ûlüm. 

Mü‟ellif: “Lâkin sebeb-i ma‟lûm olmayarak Süleyman PaĢa tamâm on beĢ 

gün hareketsiz kalmıĢ ve yalnız Ağustosun on altıncı güni iki tabur „asker irsâliyle 

Han Boğazını keĢf itdirmiĢ idi ki, bu iki tabur mahall-i mezkûrda istihkâm 

inĢâsıyla meĢgûl olan Ruslarla çarpıĢdılar.” Diyor.  

Mü‟ellifin, “Süleyman PaĢa on beĢ gün hareketsiz kaldı” dimesi Eski 

Zağra Muhârebesinin târih-i vukû‟ı i‟tibârıyladır. 

Fi‟l-hakîka 19 – Temmuz – 93 gününden 4 – Ağustos – 93 gününe kadar 

bizimle Ruslar beyninde büyük ve küçük bir muhârebe vukû‟ bulmamıĢ idi. Gerçi 

Yeni Zağraya girdiğim esnâda çekilegelen Rus ardçıları ile bizim öncümüz 

arasında ve Kızanlık Ġslamlarının tahlîsi sırasında baĢı bozuk süvârileriyle 

Kazaklar arasında ve Ferdiç Boğazının keĢfinde ufak tefek karakol kavgaları 

olmuĢ idiyse de ânlar zikre Ģâyân Ģeyler değildir. Mü‟ellifin, burada “hareketsiz 

kaldı” dimekden maksadı “Eski Zağrada oturdı” ma‟nâsına mahmûl olamaz; 

“Ruslar ile bir mu‟âmele-i hasmânede bulunmadı” dimek olacakdır ki bunun 

esbâb-ı ciddiye ve hakîkiyesi yukarıda zirk olundı. 

Han Boğazı dâhilini ve ilerisini keĢf itdirmek için iki tabur piyâde ile 

Erkân-ı Harbiye BinbaĢısı Mazhar Beyi ve yâverim Hayri Beyi göndermiĢ idim. 

Bunlar, “Ġzlatıra” nâm karyenin sırtına kadar düĢmana rast gelmeyüb orada 
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 Ağleb-i me‟mûl: En çok beklenilen, ümit olunan, umulan.  
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istihkâm inĢâsıyla meĢgûl dört beĢ tabur kadar Rusa tesâdüf iderek istikĢâfın îcâb 

itdirdiği mertebe bir karakol kavgası iderek „avdet eylediler ve benim istikĢâfât-ı 

mezkûreden maksadım Boğaz dâhilinin hangi kısmı düĢman tarafından tutuldığını 

ve Han Boğazı muhâfazasına terk ideceğim „askerin karĢısında ne mikdâr düĢman 

kuvve-i tarassudiyesi bulundığını anlamak için idi. Yoksa keĢf-i mezkûrı boğazı 

geçerek Balkanın Ģimâline sarkmak için emr itmiĢ değil idim.  

(Sayfa 31) 

Mü‟ellif : “Balkanların dâmenlerinde birtakım anlaĢılmaz harekât 

icrâsından sonra Süleyman PaĢa elli bin kiĢi cem‟ ile ve kırk kıt‟a top dahî beraber 

oldığı halde, mâh-ı mezkûrun on dokuzuncı akĢamı ġıpka Boğazına vâsıl oldı ki, 

daha on beĢ gün evvel buraya vâsıl olub kabza-i teshîre geçirmesi îcâb ider idi.” 

Diyor. 

Balkanların dâmenlerinde
53

 anlaĢılmaz „add itdiği harekât Ferdiç ve Han 

Boğazlarına istihkâmlar inĢâ ve „asâkir-i muhâfaza ta‟biyesi olacakdır ki, bunların 

tafsîlâtı ile esbâbını yukarıda zikr eylemiĢ idik. Benim ġıpkanın karĢısına 

getirdiğim „asâkir, mikdarca yirmi dört bin ve küsur neferden ve tabur i‟tibâriyle 

Râsim PaĢa ma‟iyyetiyle Karlovadan gelen iki tabur dahî dâhil oldığı halde kırk 

altı taburdan „ibâret idi. Beraberimdeki efvâh-ı nâriye, fi‟l-hakîka kırk „adedine 

bâliğ idiyse de, bunun on altısı ġıpka Muhârebesinde hiçbir iĢe yaramayacağı 

tabî‟î olan dağ toplarından „ibâret olub yalnız yirmi dört kıt‟a sahrâ topu 

bulunuyor idi. Ma‟mâfîh muhârebenin evâil-i eyyâmında bu sahrâ toplarının re‟s-i 

cibâle
54

 hezar zahmetle çıkarabildiğimiz birkaç „adedinden istifâde idebildik. 

Bâkîleri ġıpka ovasında mu‟attal durmakda idi. Çünki ġıpkanın top çeker tarafı 

Rusların yedd-i zabtında idi. „Asâkir-i „Osmâniyenin iĢgâl itdiği dağlar, dağ topı 

mürûruna bile müsâ‟id değil idi. Ağustos-ı Rûmînin yedinci güni - ki alafranga 

Ağustosun on dokuzına tesâdüf ider – ġıpka karyesi önüne vâsıl oldum. 

Mü‟ellif : “Süleyman PaĢa daha on beĢ gün evvel buraya vâsıl olmalı idi.” 

Diyor.  

Nefsü‟l-emirde mü‟ellif mûmâ ileyhin bu i‟tirâzı becâdır; fi‟l-hakîka Eski 

Zağra istirdâdı „akabinde hiçbir Ģeye bakmaksızın doğruca yürüse idim ġıpkayı 
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 Dâmen: Etek (elbisenin, dağın). 
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 Re‟s-i cibal: Dağ doruğu, zirve. 
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daha suhûletle istirdâd idebilirdim. Lâkin Rauf PaĢa hezîmeti, Mûsâ Kâzım Beyin 

ma‟hûd Karapınar jurnali, Gurkonun Yeni Zağraya doğru çekilmiĢ zann olunması, 

fıkdân-ı vesâit-i nakliye, kıllet-i me‟kûlât ve mühimmât beni tereddüde düĢürerek 

ġıpkayı istirdâd manevrasından fâriğ kıldı. Eğer ben düĢmanın hâlini ve târîh 

nazarında mu‟ahharan görülen hakâyıkı o vakit keĢf idebilse idim, esbâb-ı mûcibe-

i tereddüdüm olan mevâd-ı mezkûreyi kat‟â mühimsemeyerek ġıpkaya gider ve 

eğer Gurko, Han Boğazı içine çekilmek hareketini icrâ idecek olsaydı ben Filibe 

ve civârından beĢ on günlük peksimet ile biraz cebhâne tedârik itdiğimle Selvi ve 

Lofçaya doğru ilerleyerek „Osman PaĢa ordusuyla birleĢir idim. Ve benim de aksâ-

yı maksadım bu idi.   

(Sayfa 32) 

Hayf ki düĢmanın hâlinden haber alamamaklığım beni birtakım müĢkilâta 

uğratdı. Böyle dâru‟l-harbe henüz gelmiĢ ve vesâit-i istihbârdan maddeten 

mahrûm kumandanlara îsâl-i ma‟lûmât için devlet her dürlü fedâkarlığını der‟uhde 

iderek, mâhir ve muktedir câsuslar tedârik eylemelidir ki encâmı böyle bâ‟is-i 

nedâmet olmasın. 

Mü‟ellif : “Balkanları müdâfa‟aya me‟mûr olan Rusyalılar, Yanbolı, 

Ġslimye ve ġıpka mevki‟lerine taksîm idilmiĢ olarak on bin kiĢiden „ibâret idi.” 

Diyor.  

Mü‟ellifin bu ifâdesinde birkaç galat ve hatâ vardır. Evvelen, Yanbolı ve 

Ġslimye mevki‟leri, Rusların elinde değil ki hatta oralarda taksîm idilmiĢ „askerleri 

bulunsun. Gurkonun refâkatinde on iki bin piyâde ve dört bin süvâri olub 29 – 

Temmuz târihinde bunların Tırnovaya vâsıl oldığını söylemiĢ idik. Bununla 

beraber Plevne hezîmetinden sonra, Rusyanın sekizinci kolordusu Balkan 

muhâfazasına me‟mûr idilmiĢ idi. BaĢ kumandan Mehmed „Ali PaĢanın 21 – 

Ağustos – 93 târihli bize virdiği bir kıt‟a telgrafnâme-i resmîsi, Balkan karĢısında 

bulunan Rusyanın kuvveti, iki piyâde ve iki süvâri fırkasından müretteb sekizinci 

kolordusuyla, sekiz talî‟a taburundan müretteb bir livâ, altı tabur Bulgar, altmıĢ 

sekiz kıt‟a top ve mikdâr cihetiyle kırk bin neferden „ibâret oldığını bildiriyor idi. 

ġimdi elde bu kadar ma‟lûmât var iken, Rusyalının Balkan karĢısındaki mecmû‟-ı 

kuvvetini on bin kiĢi göstermek, ne garaza müstenid oldığını artık bunları 

okuyanlar anlayabilir. 
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Mü‟ellif : “Bunların ġıpka Geçidini tahkîm ve tersîn için son derece 

gayretle çalıĢdıkları kâbil-i inkâr değildir. Hele “Sen Nikola” Dağının aĢağısında 

vâki‟ küçük bir ovayı, istihkâmât ile çevirerek bir müstahkem ordugâh Ģekl-ü 

sûretine getirüb emr-i müdâfa‟ası zımnında üç bin „asker ile otuz kıt‟a top ta‟biye 

eylemiĢlerdi.” Diyor. 

ġıpkanın tersîn ve tahkîmi için Rusların sarf itdikleri mesâ‟î bedîhîdir. 

Lâkin Rusyalının ġıpkada on tabur piyâdesi ile iki bölük süvârisi ve mezkûru‟l-

mikdâr topları var idi. „aded-i neferât hasebiyle, bunun üç bin kiĢiden mürekkeb 

olmasını me‟mûl itmeyiz. 

Mü‟ellif : “Rusyalının otuz topu var idi” diyor.  

Burası doğrudur. Rusların bu otuz topunun cümlesi büyük çelik toplar idi. 

Ve kâffesi bizim ordu „aleyhine isti‟mâl olunuyor idi. Biz de ânlara karĢı bâlâ-yı 

cibâle
55

 ancak 

(Sayfa 33) 

altı kıt‟a büyük top ile, dört kıt‟a küçük dağ topı çıkarabilmiĢ idik. Bâkî 

topları isti‟mâl ve sevke mahal ve tarîk ve zaman ve imkân bulamamıĢ idik. 

Mü‟ellif : “Süleyman PaĢa Ağustosun yirmi birinde tahmînen kırk tabur 

„askerle ġıpka Geçidine hücûm eyledi.” Diyor. 

Mü‟ellif mûmâ ileyh bundan evvel elli bin kiĢi ile ġıpka Boğazına vâsıl 

oldığımı bildiriyor idi. „Acabâ murâdı, kırk taburı mevcûd i‟tibâriyle elli bin kiĢi 

mi „add itmekdir? Yoksa o elli bin kiĢinin içinden kırk taburı bi‟l-ifrâz, hücûm 

itdirdi mi dimek isteyor? Burası lâyıkıyla anlaĢılamıyor. 

ġıpka Muhârebâtı: 

Mü‟ellif : “‟Osmanlılar daha sabahın sâ‟at yedisinde “Malı Buruk” 

tepelerini kabza-i teshîre geçirüb burada dört toplu bir batarya te‟sîs eylemiĢlerdi. 

Ruslar bu „ameliyâtı görünce „Osmanlı avcıları üzerine ateĢ itmeğe baĢlamıĢlarsa 

da bunları „ameliyâta devâmdan men‟ idememiĢler ve bunlar dahî sâ‟at onda 

„ameliyâtlarını ikmâle muvaffak olmuĢlardır. „askerin bir kısmı bu „ameliyât ile 
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meĢgul oldığı sırada diğer kısmı kemâl-i Ģecâ‟at ve merdânegi
56

 ile Sen Nikola 

tepesi üzerine saldırmıĢ ve dağın sülüsân mesâfesini kemâl-i sür‟atle tırmandıkdan 

sonra o vakte kadar yamaçların kayalarıyla tahaffuz iden muhâceme kolları açık 

bir ovaya vâsıl olduklarından, burada Rusların üç redvetiyle bir çok siperlerinin ve 

Malı Buruk Tepesinin tâbiyesinden icrâ eyledikleri Ģiddetli ateĢin altında 

bulunmuĢ oldılar. Bu mevâki‟in cebhe-i cenûbiyesinde saf açmıĢ olan „Osmanlı 

piyâdesi boĢu boĢuna bir Ģiddetli tüfek ateĢi icrâ idiyor idi. Zîrâ Rus istihkâmâtına 

karĢı atılan kurĢunların hiçbir te‟sîri olamayor idi. Süleyman PaĢa cebhe-i 

cenûbiyede püskürdülünce Sen Nikola mevki‟inin nukât-ı muhtelifesini tecessüs 

ile bulabileceği bir nokta-i za‟îfesinden mevki‟i zabt idebilmek efkârına düĢerek 

bu def‟a dahî Garb sath-ı mâilinden bir hücum icrâ eyledi; lâkin istihkâmâtıyla 

siperler sâyesinde, „Osmanlılar, mündemic
57

 tıynet-i kahramâneleri olan ölüme 

tavtîn-i nefs gayretinin sâikasıyla tekrâr tekrâr itdikleri hücûmların hiçbirisinde 

Ruslarla yaka yakaya gelmeğe muvaffak olamamıĢlar ve nihâyet kendileri üç bin 

telefât birakub Ruslara ancak iki yüz telefât bırakdırdıkları halde ric‟ate mecbûr 

olmuĢlardır.  

(Sayfa 34) 

telefâtça olan bu „azîm fark ve tefâvüt güzel bir mevki‟a tahassun itmiĢ 

olan düĢmanı yalnız bir cephe hücûmuyla tutdığı mevki‟den çıkarmak üzere icrâ 

olunan hücumların kâffesinde meĢhûd oldığı cihetle fevkalâde bir Ģey „add 

idilemez.  

ġu muhârebenin netîcesi olarak „Osmanlılar yeĢil bataryanın ateĢde devam 

etmesiyle beraber Malı Buruk bataryası arasında “Aykırıcabel” tepelerine iki kıt‟a 

top yerleĢdirmeğe ve düĢmanlarının mevki‟i mukâbilinde yüz metre ileride 

muhâfazalı siperler inĢâsına muvaffak oldılar. Ve bu günün gecesi dahî Sen Nikola 

karĢısında Vasıl civârında yirmi kıt‟a top isti‟âbına kâfî olacak iki batarya dahî 

inĢâ eylediler. Diğer tarafdan Rusyalılar dahî batarya ve siperlerini ta‟mîr ve yeni 

batarya ve siperler te‟sîs eylemek üzere geceden istifâde eylediler.  

Bütün gece devam iden bir ateĢden sonra ayın yirmi ikinci güni dahî 

yalnız top muhârebesiyle geçirildi ve bu top muhârebesinde „Osmanlılar kazandı. 

Zira Rusyalıların mukâbelede bulunacak kadar cebhâneleri yok idi.” Diyor. 
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 Mündemic: Ġçine yerleĢen. 
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Mü‟ellifin bast
58

 itdiği bu ma‟lûmât galat-âmiz olmasıyla beraber düĢman 

tarafında bulunmuĢ bir zâtın nazar-ı sathî ile görebileceği husûsâtı tasvîr idiyor. 

Benim ġıpka mevki‟i „aleyhine tertîb itdiğim hücûm planı mü‟ellifçe ma‟lûm 

olmadığından „Osmanlı ordusunda gördiği ahvâl-i zâhireyi benim harekât-ı 

harbiyem olmak üzere telakkî idiyor. Ânın için evvel emirde hücûm planını ve bu 

planın hangi aksâmının icrâ olunub olunmadığını ve harbin kesb itdiği hâl-ü eĢkâli 

ve tafsîlât-ı müteferri‟asını îzâh ve tefsîr idelim de ândan sonra mü‟ellifin galatâtı 

erbâb-ı mütâla‟aca anlaĢılsın: 

Ağustosun yedinci günü ordu ile Kızanlığa gelmiĢ ve Kızanlık tepelerini 

ordugâh ittihâz eylemiĢ idim. Ve o gün süvâriler ve Çerkesler ġıpka karyesine 

kadar ilerleyerek hatta karye-i mezkûrenin bir mikdârını da yakmıĢlardı. Yevm-i 

mezkûr akĢamı ordunun erkân ve ümerâsından mürekkeb bir meclis-i harb „akd ile 

ġıpkaya nasıl ta‟arruz olunmak lâzım geleceğini taht-ı tezekküre aldım. Vaktiyle 

ġıpkada bulunmuĢ olan Erkân-ı Harbiye Mirlivâsı Hulûsi ve Topçu Mirlivâsı 

Râsim PaĢalarla Erkân-ı Harbiye YüzbaĢısı Mehmed „Ali Efendi “Yerdek” 

cihetinden ta‟arruzun sehl oldığını dermiyân ve kendileri ġıpka Muhâfızı 

bulundukları hengâmda Ceneral Gurkonun o cihetden hücûm itmiĢ olmasıyla da 

re‟ylerinin isâbeti için istiĢhâd itdiler. Ânın üzerine 

(Sayfa 35)  

Erkân-ı Harb Re‟isi Miralay „Ömer Beye o gece sabaha karĢı iki tabur 

„askerle gidib Yerdek cihetinin hücûma müsâ‟id olub olmadığının keĢf idilmesini 

emr itdim. Ve „Ömer Bey sabaha karĢı taburlarıyla keĢfe me‟mûren hareket itdiği 

gibi biz dahî yevm-i mezkûrda Kızanlık kasabasına üç tabur terk iderek ordunun 

mahallini tebdîl ve ġıpka karyesi arasını ordugâh ittihâz iderek ve „Ömer Bey dahî 

keĢifden „avdet iderek düĢmanın sol cenâhından ve Yerdek cihetinden hücûmun 

enseb
59

 ve muvâfık oldığını ve Hulûsi ve Râsim PaĢaların ifâdât-ı meĢrûhasını 

tasdîk ve te‟yîd eyledi. 

Ânın üzerine sekizinci güni ba‟de‟l-mağrib erkân ve ümerâdan mürekkeb 

bir meclis-i harb „akd iderek sûret-i hücûm ve ta‟arruzı kararlaĢdırdım. ġöyle ki: 
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 Enseb: Daha münasib, uygun, çok yerinde. 
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Veysel PaĢa, kable‟l-fecr, livâsıyla birlikde ġıpka karyesinin yanındaki bir 

yoldan dört kıt‟a dağ topı dahî beraberinde oldığı halde Yerdek Tepelerine hareket 

ve Recep PaĢa dahî Keçi Dere tarîkiyle yine Yerdek Tepelerine müteveccihen 

hareket idecek ve her iki livâ birleĢdikden sonra teĢekkül idecek fırkanın 

kumandanlığını Recep PaĢa der‟uhde iderek refâkatlerinde mevcûd on altı tabûr 

„askerin lüzûmı mikdârını hücûma me‟mûr idecek idi.  

DüĢmanın sol cenâhından ve bulabileceği medâhilden bi‟t-ta‟arruz 

düĢmanı tard-u teb‟îd ile zabt-ı mevâki‟e sarf-ı tüvân eyleyecek ve bu ta‟arruz-ı 

hakîkiye me‟mûr olan fırkanın hareketini teshîl için, birinci livâ dahî cebheden 

Esveti Nikolanın berisindeki hana kadar, sahte bir ta‟arruz nümâyiĢi icrâ iderek 

düĢmanın nazar-ı dikkatini tefrîk eyleyecek idi. ġu kadar ki handan öteye harekât-ı 

tecâvüziyesini ilerletmeyüb düĢmana da ileriye harekete ke‟en kudretyâb 

olamıyorlar imiĢ gibi bir vaz‟ gösterecekler idi. DüĢmanın bunlarla meĢgûl oldığı 

bir sırada, Receb PaĢanın ma‟iyyetindeki „asker de hücûm-ı hakîki ile düĢman 

tabya ve istihkâmâtını zabt-u teshîre çalıĢacak idi. Sahte hücûm icrâsına me‟mûr 

olan livânın hareketi, düĢmanın nazar-ı dikkati önünde icrâ olunacak bir hareket-i 

harbiye-i mâhirâne olmak lâzım geldiğinden bu vazîfenin husn-i icrâsına, livâ-yı 

mezkûr kumandanı Sâlih PaĢanın iktidârını kâfî göremeyerek Ferîk ġâkir PaĢayı 

da sahte hücum kolıyla harekete me‟mûr itdim. En ziyâde mu‟temedim olan 

Erkân-ı Harbiye BinbaĢısı Hamdi Beyi dahî bu hareket için virilen ta‟lîmâtın husn-

i icrâsına nezâret itmek üzere birinci livâ refâkatine ta‟yîn eyledim. Benim 

virdiğim ta‟lîmât mûcibince ġıpka Caddesi üzeri ile sağ  

(Sayfa 36)  

cenâhdaki “Yassı” Tepeden Kâimmakâm Hasan Bey kumandasıyla Hassa 

Birinci Talî‟a, Balıkesir ve Beyrut Taburları ve ġıpka Caddesinin sol tarafındaki 

Kılıç Tepeden dahî, Hassa Altıncı Talî‟a taburlarıyla Karaman ve AkĢehir taburları 

sevk olunacak ve hanın altındaki hat mu‟ayyen hizâlarına kadar ilerlenerek han ve 

karakoldan düĢman teb‟îd olundukdan sonra oradan ileri gidilmeyecek idi. 

Hayf ki benim bu kadar i‟tinâ ile virdiğim ta‟lîmât-ı mezkûre, ya‟ni 

evâmir-i müveccihe, dikkatsizlik ve rehâvet eseri olarak hiç hukmüne girdi; Ģöyle 

ki: 
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ġâkir PaĢa ġıpka Ovasıyla Esveti Nikola Tepesini teĢkîl iden sırtın hatt-ı 

fâsılı arasındaki dâmen-i cibâlde gülle ve kurĢundan mestûr bir yerde ve 

kumandasına mevdû‟ „askerin der‟uhde itdiği harekât-ı mühimme-i harbiyeye 

nezâret itmesi hâric-i imkân olan bir çalılık arasında kalarak Mirlivâ Sâlih PaĢa ile 

mezkûr taburları ileri sevk eyledi. Ve sevkçe dahî yine benim virdiğim evâmir 

hâricine çıkarak tarafeynden ilerleyecek olan Kâimmakâm Hasan ve 

„Abdurrahman Beyleri ġıpka Caddesini teĢkîl iden Çıplak Tepeden ilerletdi. Ya‟ni 

düzcesi kâ‟ide-i harbe tevfîkan sevklerinden sarf-ı nazar iderek “haydi cadde 

yoldan ileri gidiveriniz”, didi ve her iki alayın böyle baĢıbozukçasına cadde bir 

yoldan hareketi ileride vukû‟bulacak intizâmsızlığı bidâyeten tehiye itmiĢ oldı. 

Benim ise nazar-ı dikkatim hakîkî hücum tarafına masrûf ve ma‟tûf olub ânlarla 

meĢgûl ve sahte hücûmun yapacağı hareket-i mu‟ayyen ve kumandası dahî erkân-ı 

harbden yetiĢme bir ferîk „uhdesine virilmiĢ olmasıyla o tarafça virdiğim evâmirin 

harfiyen icrâ kılınacağına emîn idim. 

Mûmâ ileyhimâ Hasan ve „Abdurrahman Beyler kumandasına mevdû‟
60

 

taburlar iĢte böyle karıĢık sevk-ü idâre ile ilerledikleri sırada, Mirlivâ Sâlih PaĢa 

dahî ġâkir PaĢadan az ileri bir çalılık içinde kendisine bir tahaffuzgâh intihâb ile 

orada kalır ve taburlar, kâimmakâmlar kumandasıyla mu‟ayyen olan hanın 

gerisine kadar gelmiĢdir. Oradan ötesi ki, han ile Esveti Nikola beyninde vâki‟ 

olan mesâfeden „ibâretdir, Rus mermiyâtının en ziyâde te‟sîr ideceği bir meydanlık 

ve açıklıkdır. Ve benim bu bâbdaki vesâyâ-yı ekîdem „askerin o saha-i hâtır-nâke 

götürülmemesi ve ânın gerisinde mahfûzan bulundurulması idi. Kâimmakâm Hacı 

Hasan Beyin refâkatindeki taburlardan Balıkesir taburunu ki – vaktiyle benim 

BinbaĢı bulundığım tabur idi – 

(Sayfa 37)  

hatt-ı mu‟ayyenin ilerisindeki sırta alarak ve acılar dağıtarak tutması lâzım 

gelen sırtın esbâb-ı muhâfazasına teĢebbüs ider. Birinci Talî‟a Taburuyla Beyrut 

Taburını, Erkân-ı Harb BinbaĢısı Hamdi Bey, „an asl mu‟ayyen olan sırt üzerinde 

terk eyler. ĠĢte bu sırada „aynı tarîkden sevk idilen „Abdurrahman Bey 

refâkatindeki üç taburdan ikisi, bunların sol tarafından ve birisi sağlarından 

ilerlerler ve hatt-ı mu‟ayyeni tecâvüz iderler. 
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 Mevdû‟: Tevdî‟ olunan, emanet edilmiĢ, üstüne verilmiĢ. 
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Hacı Hasan Beyin ileri karakol ta‟yîn itmekde oldığı hizâya çıkdıklarıyla 

kâimmakâmlar bulundukları nukât ile Esveti Nikola beyninde birkaç yüz adımlık 

mesâfe görüb, husûsiyle düĢmanın o sırada ateĢ itmemekde olmasını da ihtimâl ki 

yılgınlığına haml iderek, aldıkları evâmir ve plan hılâfına ileri bir hücum borusu 

çaldırırlar. Bâri bu hücûmu dağınık bir nizamda icrâ itselerdi, bunda dahî gaflet 

iderek bulundukları vaz‟iyetle ve karmakarıĢık, mecnûnâne bir tavır ile ileri 

saldırırlar. Ruslar ise bunların o açık sahaya çıkdıklarını görünce, yağmur gibi 

gülle ve kurĢun yağdırmağa baĢladıklarından ve taburlar ise evvelki hız ile biraz 

ilerlemiĢ bulundukları cihete geri dönmeleri dahî imkansız göründüğünden, 

düĢmanın ateĢinden mahfûz olmak üzere, Esveti Nikola Kayalığının altına ya‟ni 

düĢmanın ateĢ hattının altına girerler.  

DüĢmanın ateĢ hattı altına girdiklerinden sonra, Esveti Nikola Kayalığına 

tırmanmak ve orayı zabt ile düĢmanı püskürtmek kendilerine sehîl görünür, artık 

„aklına gelen orada bir hücum borusu çaldırır ve „asker kayalığa tırmanmağa 

baĢlar. 

ġurasını da söyleyelim ki, hücumları bir hareket-i muntazama üzere 

olmadığından, taburlar, bölükler, birbirine karıĢub alay kumandanları alaylarına ve 

tabur kumandanları taburlarına kumanda iktidârından kaldıklarından, „asâkir-i 

mühâcemenin mu‟âmelât-ı harbiyesi bir hareket-i keyfiyeden „ibâret olur.  

„Asâkir-i ġâhâne mücerred Ģecâ‟at-i fıtriyeleri sevkiyle Esveti Nikola 

Kayalığını kısmen zabt dahî iderler; hayf ki iĢ intizâr ve me‟mûlleri gibi zuhûr 

itmez; çünki gerek hücûm deliliğini iden mûmâ ileyhimâ kâimmakâmlar ve gerek 

„asâkir, düĢmanın Esveti Nikola istihkâmı gerisinde ve istihkâm-ı mezkûra hâkim 

ve ândan daha metin ve mehîb üç dört istihkâmı bulunmasından ve müte‟addid 

siperler bulundığından gâfil olduklarından, ânlar Nikolanın zabtıyla iĢin  

(Sayfa 38)  

neticeleneceğini mu‟tekid iken me‟mûlleri hılâfının zuhûrı ve Esveti 

Nikola Kayalığı içine gülle ve kurĢun dânelerinin yağmur gibi nüzûli orada 

barınmak iktidârını dahî kendilerinden selb iderek ric‟at-i ızdırârı içinde „asker 

kayadan aĢağıya inmeğe baĢlar. 

ĠĢte bu sırada Ruslar ta‟kîblerine bir mikdar „asker ta‟yîn ider ve hayli 

tüfek ateĢ iderek külliyetli hasârat virir. Bize gelince, „askerin daha evvelce ġıpka 
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Caddesinden sevkince ihtiyâr idilen yanlıĢlığı görmekliğim üzerine ġâkir PaĢaya 

tekdîrâmiz bir tezkire ile bir yaver gönderdim ve ber-mûceb-i ta‟lîmât, ma‟iyyeti 

„asâkirînin sevkini emr-u te‟kîd eyledim. Ve bu hatânın ma‟a‟t-tashîh cevâbını 

ġâkir PaĢadan almak intizârında iken bir de „askerin “Han”ın ilerisine tecâvüz ve 

hatt-ı mu‟ayyeni mürûr itdiğini görmekliğim üzerine iĢdeki vehâmeti hiss iderek 

fevka‟l-hadd
61

 muzdarib oldum. Harekât-ı „umûmiye-i harbiyeye nezâret itmek 

üzere intihâb itdiğim tepeyi terk iderek hayvanı dört na‟l ile ġâkir PaĢaya doğru 

sürdüm ki henüz ġakir PaĢaya gönderdiğim yaver dahî paĢa-yı müĢâr ileyhden 

aldığı cevâbnâmeyi getirmekde idi. Cevabnâme-i mezkûrede – ki sûreti zîrde zikr 

olunacakdır – hatânın fâ‟il-i müstakili ġâkir PaĢa oldığını anladığımdan ve 

husûsiyle kendisi bu iĢ için bi‟l-hâssa kumandan ta‟yîn kılındığından fevka‟l-hadd 

hiddetlendim. ġâkir PaĢayı dağ eteğinde bularak, ağır bir lisan ile tevbîh ve tekdîr 

eyledim. Erkân-ı Harb BinbaĢısı Hamdi Beye dahî, Ģedîdü‟l-me‟al bir tekdîrnâme 

yazdım. O sırada taburlar “Han” pîĢgâhındaki saha-i hatarnâkde
62

, düĢman 

kurĢununa hedef olmakda idi. 

Belki geri alınmaları mümkün olur i‟tikâdıyla yâverlerimden birini ve 

mu‟ahharan Erkân-ı Harb Miralayı „Ömer Beyi gönderdim ise de dağ eteğinden 

Han piĢgâhına haber gidinceye kadar, bervech-i ma‟rûz „asâkir-i Ģâhâne kayalığa 

tırmanmağa baĢladılar. Bu cihetle bende bu hareket-i mecnûnânenin def‟-i 

mazarrâtına kudretyâb-ı tedbîr olamadım. Ânların vukû‟bulacağında iĢtibâh 

itmediğim harekât-ı ric‟iyelerini li‟ecli‟t-te‟mîn, Kılıçtepenin sol tarafından Urfa 

Mukaddem Taburını sevk itdirdim; mu‟ahharan Kula Taburını dahî li‟ecli‟l-

müzâhere gönderdim. 

Ric‟atlerinin vukû‟ı üzerine, iki tabur daha sevk ile evvelki altı mühâcim 

taburun geri alınmasını emr eyledim. Lâkin bu altı taburun gündüzün geri 

alınmasında Erkân-ı Harbiye Re‟isi Miralay „Ömer Bey mahzûr-ı beyân itmekle, 

bi‟z-zarûre mühâcim taburlar o gün kayalığın altında siperler yaparak tahassun 

mecbûriyetinde bulundılar. Erkân-ı Harb Re‟isi Miralay „Ömer Bey de 

tarafımızdan  
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 Fevka‟l-hadd: Hadden aĢkın, haddinden fazla, pek çok. 
62

 Saha-i hatarnâk: Tehlikeli, korkulu, korkunç alan, meydan. 
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(Sayfa 39)  

virilen emir üzerine o geceyi birinci livâ taburlarıyla birlikde kayalığın 

altında geçirdi. Bugün düĢmanın toplarına mehmâ emken
63

 mukâbele olmak üzere 

“Han”ın gerisine münâsib bir noktaya iki kıt‟a sahrâ topı çıkartdım ve bu toplar ile 

„askerin kulûbüne bahĢ-i metânet itmiĢ oldum. ġâkir PaĢanın esas me‟mûriyeti 

sahte hücûm manevrasını bir sûret-i mâhirânede icrâdan „ibâret iken 

becerememesi, artık birinci livâ kumandasınca vücûdundan zât-ı maslahat 

müstağnî bulundığından ve hücûm-ı hakîkiye me‟mûr olan iki livânın kumandası, 

gerçi Receb PaĢaya muhavvel idiyse de, bu sâ‟ate kadar o da îfâ-yı lâzıme-i vezâif 

idemediğinden Ferik ġâkir PaĢayı Receb ve Veysel PaĢa livâlarında kumanda 

itmek üzere “Yerdek” cihetindeki „askerin kumandasına ta‟yîn ve i‟zâm itdim.  

ĠĢte birinci livâdan birkaç tabur kayalıkdan ric‟atden sonra kayalığın sağ 

cenâhında ve Esveti Nikoladaki düĢmanın sol cihetinde vâki‟ taĢlığı tutmuĢlar idi 

ki, hücum-ı hakîkiye me‟mûr olan Yerdek ciheti taburlarından müfrez ve yedi 

taburdan mürekkeb hücum kolunun sol ciheti, bu taburlara pek karîb idi. Yerdek 

cihetinden vukû‟bulacak hücûm-ı hakîkiyi teshîl için birinci livânın taĢlıkdaki 

taburlarının lüzûm-ı mu‟âvenetleri bildirilmesi üzerine livâ kumandanı Sâlih PaĢa 

ve Erkân-ı Harb Re‟isi Miralay „Ömer Bey ileriye hücûma „askeri tahrîk ve icbâr 

itdilerse de, daha az evvelce ihtiyâr itdikleri cinnetin acı tecârübü „askerin 

gayretini kırmıĢ oldığından siperlerden fırlayarak iki baĢdan bir hücûm îkâ‟ına 

cesâret idemediler. ĠĢte bu vukû‟âtdaki hatâyânın esbâb-ı mûcibesine lâyıkıyla 

vuzûh hâsıl olmak üzere, ġakir PaĢa ile Erkân-ı Harb BinbaĢısı Hamdi Beyin ve 

Mirlivâ Sâlih PaĢa ve Erkân-ı Harb Re‟isi „Ömer Beyin Esveti Nikola Kayalığı 

hücûm-ı mecnûnânesi hakkında bize takdîm itdikleri vukû‟ât jurnallerinin birer 

sûretini dahî zikr idelim: 

Huzûr-ı MüĢîrîlerine 

Toplarımızı ta‟biye idüb, her ne kadar uzak ise de Yassıtepeye yerleĢdirüb 

aĢağıki karakol mevki‟ine top atacağız ve biraz top ateĢi iderek sol tarafdan 

„Abdurrahman Bey kumandasıyla Karaman ve AkĢehir gönderiliyor. Köyün 

içinden dahî Veysel PaĢanın çıkdığı tepeye doğru hücum gösterilecekdir. 

Yukarıdan atılan toplar bizim midir, değil midir?  
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 Mehmâ emken: Mümkün olduğu kadar, olabildiği kadar. 
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(Sayfa 40)  

fark olmuyor. Ancak Esveti Nikola Tepesinden bir iki top atıldı. Birkaç süvâri 

yukarı doğru gitdiler; Esveti Nikola istihkâmında biraz düĢman görünüyor. 

Fermân   

9 – Ağustos – 93     ġâkir 

Ma’rûzdur ki 

Oradan dahî müĢâhede olunacağı üzere sırtın üzerinde dün „asker bulunan, 

ya‟ni ileri karakol bulunan aĢağıki tepeyi düĢman ihrâk iderek iki üç bölük kadar 

düĢman bize nazaran sol tarafda bulunan tepeden firâr itmiĢ ve Esveti Nikola 

Tepesi dahî ateĢ kesmiĢ oldığından her ne kadar ileri karakolun firârı cümlesinin 

firârına delâlet itmez ise de, artık „Abdurrahman Beyin öyle uzakdan dolaĢmasına 

hâcet görünmemekle diğer hücum kolı dahî, Yassıtepenin yanından yola doğru 

hücûma gönderildi. Fakat topları ta‟biye idecek hiçbir mevki‟ bulunamadı. Biz de 

biraz toplarla beraber ileri gidiyoruz. Fermân. 

 9 – Ağustos – 93     ġâkir 

Huzûr-ı ‘Âli-i Veliyyü’n-Ni’me-i
64

 Kumandânîye 

Ma’rûz-ı çâkerleridir ki  

KeĢke bugünki din kardaĢlarımı sağımda, solumda Ģehîd iden dâne ve 

kurĢunlardan bir dânesi de bendenize isâbet ideydi de efendimden bi-gayr-i 

hakkın
65

 bu misilli tekdîri iĢitmeye idim! 

Bu hücumdan kulunuzun aslâ haberim olmadığını ve bendeniz ile sevk 

olunan Beyrut Birinci Talî‟a ve Balıkesir Taburlarından Balıkesir Taburunu Hacı 

Hasan Bey baĢında oldığı halde Balıkesir avcısı en ileride bulunan sırtın üzerinde 

ve ihtiyâtları dahî mezkûr sırtın vasatında durmasını hem kâimmakâm beye ve 

hem de binbaĢısına ekîden
66

 söyledim. Ve Beyrut ile birinci talî‟ayı dahî sırtların 
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 Veliyyü‟n-ni‟me: Nimet sahibi, velinimet, besleyen; birine yaĢadığı müddetçe, tesiri 

devam edecek olan iyilik ve bağıĢlarda bulunan kimse. 
65

 Bi-gayr-i hakkın: Haksızlıkla, haksız yere. 
66

 Ekîden: 1. Te‟kidli, kuvvetli olarak, muhakkak,sarih ve kat‟î olarak. 2. Mükerreren, 

tekrar olarak.  
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eteklerinde oturtdum. Ve bu harekâtımı livâ ve ferîk paĢalara da yazdım. Ba‟dehû 

bu esnâda „Abdurrahman Bey dahî iki tabur ile bizim solumuzdan ve altıncı 

talî‟a
67

 dahî sağımızdan çıkmıĢlar ve o aralık yukarıda bir hücûm borusu çalındı. 

„Akabinde bendeniz “dur” borusunu  

(Sayfa 41)  

çaldırdım. Kendim dahî derhal yukarıya çıkdım. Bir de görünen mahallere 

kadar çıkdıklarını gördüm. Ve imdâd istediklerinden birinci talî‟a ve Beyrut 

taburlarını alub yukarıya çıkdım efendim. 

9 – Ağustos – 93      Hamdi 

Huzûr-ı ‘Âli-i MüĢîr Efhamîye 

Yüksek taĢlı tepenin önünde gördüğünüz bizim „asker, siper mahallere 

yarım kurĢun menzili takarrüb itmiĢ ise de ve Ģiddetli hücum boruları çaldırıldığı 

halde düĢmanın piyâde ve peĢrev ateĢi pek Ģiddetli oldığı için pek çok fedâkarlık 

olunuyor ise de „asker bir dürlü ilerlemiyor. Geride dahî henüz gelmekde olan 

Urfa Taburundan mâ „adâ ihtiyât yokdur. Bunun için cebhânesi ile beraber hiç 

olmazsa dört taburun gönderilmesi elzemdir. 

9 – Ağustos – 93     Mirlivâ 

Sâlih 

Huzûr-ı Hazret-i MüĢîr-i Ekremîye  

Devletlü efendim hazretleri 

Süvâri ile irsâl buyurulan emirnâme-i devletlerinizi aldım. Bu cihetden 

cebheten hücûm olunmak pek müĢkil oldığını evvelce de hâkipây-ı „arz itmiĢ idim. 

Her ne hâl ise alay kumandanları „askeri yanlıĢlıklarla ileriye götürmüĢler. Emr-i 

devletleri vech ile gurûb-ı Ģemsde
68

 sessizce kademe ile „askeri biraz geriye 

alacağız. Fakat on taburunun ikâmetine kâfî barınacak mahal olmadığından lüzûmı 
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 Talî‟a: (Askerlikte) Öncü 
68

 Gurub-ı Ģems: GüneĢin batıĢı. 
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mikdârını alıkoyub bâkîsini göndermek efkârımız idi. Yine her halde irâde 

efendimizindir. 

Pek çok hücum borusu çaldırdım ve hatta müĢir ile birlikde çaldırdım. 

Yine gidemediler. Çünki pek sarpdır. Bir top tâbiyesi yapdırdım. Üç beĢ top 

atdırdım ise de düĢmanın mevki‟i yüksek oldığından, Ģarapnel yağdırıyor. Hatta 

bir parçası dahî bendenizin yüzüme isâbet itdi. Fakat hamd olsun cüz‟îdir. 

ĠnĢâAllah lutf-ı Hakk ile muzaffer oluruz. 

9 – Ağustos – 93    Erkân-ı Harb Miralayı 

„Ömer 

Esveti Nikola Kayalığı cihetindeki Ruslara gelince, bunların mezkûr 

kayalık ilerisinde  

(Sayfa 42) 

ve Han kurbünde iki bölük kadar ileri karakolları var idi. Birinci livâ 

taburları bervech-i ma‟rûz mezkûr kayalığı teĢkîl iden sırta tırmanmağa 

baĢladıkları sırada Rus bölükleri karakolhânelerini bi‟l-ihrâk kayalığın cânib-i 

yemîninden geriye çekildiler ve kayalıkda bulunan Rus piyâdeleri topçuları dahî 

ateĢden fâriğ oldular; „Asâkir-i ġâhâne hadd-i mu‟ayyeni tecâvüzle mezkûr saha-i 

hatırnâke duhûl idinceye kadar ateĢ itmediler; ondan sonra Ģiddetli bir ateĢe 

baĢladılar. Rusların bu hareketi pek müdbirâne ve basîretkârâne idi. 

„Asâkir-i ġâhâne kayalığa tırmandıkdan sonra dahî Ruslar, gerideki 

istihkâmlarından Ģiddetli top, tüfek, Ģarapnel ve peĢrev ateĢleriyle „askerimizin 

takarrübüni men‟ ve muhâfaza-i mevkı‟a son derecede cehd-ü gayret eylediler. 

Kayalığı kısmen terke mecbûr oldukları sırada dahî bitekrâr kayalığı tutub iĢgâl 

iderek, Esveti Nikolada barınmakda ve ġıpka istihkâmâtını istirdâddan me‟yûsen 

çekilen „askerimizi, tüfek kurĢunuyla ve taĢlarla, kayalar fırlatarak bi‟t-teĢyî‟
69

 

doğrusı vezâif-i müdâfa‟ayı ikmâl itdiler.  

Bu cihetde muhârebe, sabahleyin sâ‟at on ikide ibtidâr itdi. Top ve tüfek 

Ģamatası, gecenin sâ‟at ikisine kadar ya‟ni on dört sâ‟at devâm eyledi. 
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 Bi‟t-teĢyî‟: Uğurlayarak, selametle göndererek. 
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Hücûm-ı hakÎkiye me‟mûr olan sağ cenâhın ya‟ni Yerdek cihetinin 

harekâtına gelince, bunların hatîâtı dahî birinci livânın hatîâtından pek aĢağı değil 

idi. Hücûm-ı hakîkiye me‟mûr olan mezkûr iki livâdan Veysel PaĢa livâsının kat‟ 

ideceği tarîk daha kısa oldığından, Yerdek cihetinin yüksek noktalarını sabahleyin 

sâ‟at birde Veysel PaĢa livâsı iĢgâl itdi ve sâ‟at-i mezkûrda o cihetde dahî top 

muhârebesine baĢlandı. Mu‟ahharan Receb PaĢa dahî livâsıyla Veysel PaĢanın 

bulundığı noktaya geldi; yedi tabur bi‟l-ifrâz düĢmanın Yerdek cihetindeki 

istihkâmâtına hücûm itdirdi. Lâkin hücûm iden mezkûr yedi tabur ile birlikde 

Receb ve Veysel PaĢalardan biri bulunmak zarûrî ve tabî‟î iken bunların her ikisi 

dahî gerideki noktalarda kalarak taburları baĢlı baĢlarına sevk itmiĢ olduklarından 

her taburun kendi keyfine hareket itmiĢ olması hücûmun semeredâr olmamasına 

sebebiyet virdiği gibi düĢman dahî muhâfaza mevâkı‟a bihakkın sa‟y-ü gayret 

eyledi. Mûmâ ileyhimânın taburlar ile bulunmadıklarına ve ne vech ile îfâ-yı 

vazîfe idegeldiklerine delâlet iden jurnallerinden birinin sûreti bervech-i âtîdir: 

Ma’rûz-ı ‘âcizîdir; 

(Sayfa 43)  

ġimdiye kadar yedi tabur hücûm itdirildi ve bunlar da düĢmanın epey 

istihkâmına takarrüb itdiler. Fakat topun ziyâde çokluğuyla piyâdesi de buna 

müstenid bulunmasından daha istihkâm içine giremiyorlar ve üç yüz, dört yüz 

hıtve uzağında kaldıkları görülüyor. ġimdi bunları cesâretlendirmek ve asıl 

noktayı da elde etmek cehtinde bulunan birinci livâ biraz ilerlese biminnehi‟l-

kerîm harbin netîcesi me‟mûl-i kavîdir. Fakat bu da yerinde ateĢle meĢgûl 

olamamasına tevakkuf ider fermân. 

Mirlivâ 

Receb Veysel 

„Asâkir-i ġâhânenin üç dört yüz hatve düĢman istihkâmâtından uzakda 

oldığı Receb ve Veysel PaĢaları bu tezkireleri münderecâtından anlaĢılıyor. ĠĢte 

düĢman ile „Asâkir-i ġâhâne beynindeki bu‟d bu mesâfeden „ibâret oldığı bir 

zamanda dahî Receb ve Veysel PaĢaların kendilerinin hücûm kolı dimek olan yedi 

tabur – ki bir livâdan bile ziyâde „add olunabilir – kumandasında bulunmadığını ve 
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taburları ile saldırub kendileri geride seyirci bulunduklarını isbât idiyor ve çünki 

„askerin üç yüz, dört yüz hatve
70

 uzakda oldukları görülüyor diye yazıyorlar. 

Altı veya sekiz taburun bir livâ i‟tibâr idilmesi veyahud ta‟bîr-i âhirle altı 

veya sekiz taburun bir livâ kumandasına virilmesi, böyle bir vakitde ânlara 

kumanda itmek için olmasına nazaran bu livâ paĢaların Ģu vazîfe-i mukaddeseden 

tecâhülleri, taburların keyfe mâ yeĢâ‟ hareketlerine ve o da hücûmun 

netîcesizliğine sebebiyet virdi denilebilir.  

Birinci livânın vazîfesi sahte hücûm icrâsından „ibâret iken muvaffakiyeti, 

ânların ilerlemesine ta‟lîk itmek, livâ-yı mezkûrı bir hatar-ı „azîme ilkâ arzûsunda 

bulunmak, beklenilmez bir hareketdir. Ba‟zılarının rivâyetine göre, birinci livâyı 

hatt-ı mu‟ayyen hâricine tahrîs iden Ģey, Receb PaĢa tarafından çaldırılmıĢ “Birinci 

Livâ, ileri hücûm” borusu idi; diyorlar. Lâkin o vakit bize îsâl itdikleri haber, ileri 

hücûm borusunun Kâimmakâm „Abdurrahman Bey tarafından çaldırılmıĢ olması 

idi. Hayf ki, birinci livânın icrâsına me‟mûr oldığı sahte hücûmun hücûm-ı 

hakîkiye kalbine sebebiyet virmekle maznûn bulunan mûmâ ileyhimâ 

Kâimmakâm „Abdurrahman Bey ve Hacı Hasan Beyler o gün Ģehîden vefât etmiĢ 

olduklarından ileri hücûm borusu fi‟l-hakîka Kâimmakâm „Abdurrahman Bey 

tarafından mı çalındı? Yoksa ânlara mevki‟an yakın olan Receb PaĢa tarafından  

(Sayfa 44) 

 kendi cihet-i hücûmunı teshîl için, öyle bir münâsebetsizlik idilerek 

“Birinci Livâ ileri hücûm” borusu çaldırıldı da, „Abdurrahman ve Hacı Hasan 

Beyler bu boruyu kendi kumandanları tarafından bir lüzûm üzerine çaldırılmıĢ 

boru kıyâs ile tekrâr itdirerek, ma‟iyyetlerini ileri mi sevk itdiler? 

Bu hakîkat mechûl ve mestûr kaldı. Çünki Receb PaĢa benim emrime karĢı 

ve hılâf-ı vazîfe öyle bir boru çaldırdığını münekkir oldığı „Abdurrahman ve Hacı 

Hasan Beyler dahî Ģehîd düĢdüklerinden, ileri borusuyla Esveti Nikola Kayalığına 

ve hatar-ı meĢhûda
71

 „askeri sevk itmek hatâsı bi‟z-zarûre mûmâ ileyhimâ 

Ģehîdlerin üzerine muhavvel kaldı. 

                                                           
70

 Hatve: Adım. 
71

 Hatar-ı meĢhûd: ġahit olunan, görülen tehlike. 
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Veysel PaĢa, Receb PaĢa livâsının vusûlünden mukaddem dahî bana bir 

tezkire yazmıĢ idi. Bu tezkirenin hulâsa-i ifâdâtı, hücûm için lâzım gelen hasâil-i 

fedâkârînin kendisinde bulunmadığını mu‟arrefdir ki sûret-i tezkire ber-vech-i 

âtidir: 

Devletlü efendim hazretleri  

Lâzım olan en yüksek nokta ve ânın ilerisinde diğer bir ki, iki nokta 

tutuldı. Mezkûr noktalar, tamâmen düĢmanın istihkâmlarına karĢı tüfek 

menzilinden uzakça ise de top muhârebesine mübâĢeret olundı. Gerçi ikinci livâ 

daha yetiĢmedi ise de bulundığımız noktanın bir sîret-i âĢirîdeki sîretde toplandı ve 

bu tarafa sarkmak üzeredir. DüĢmanın kuvveti pek çok değil ise de, istihkâmda 

bulundığı cihetle, kusur elde kalan taburlar ile istihkâmdan çıkarmak, biraz müĢkil 

gibi görünüyor. 

Binâen‟aleyh, Çerkes süvârisi, bizim çıkdığımız yoldan çıkabilecek 

derecede de ve ba‟zı oldukça süvârinin hareket idecek mahalleri de vardır ve 

arkasını alacak sûretde dahî hareket idebilir. Mezkûr süvâriden birkaç bölük i‟zâm 

olunsa, fâideden hâlî değildir ve düĢman ise ikinci beklemenin ya‟ni aĢağıdan 

gözüken Kayalı Tepenin üstünde olub, aĢağılarda yokdur. Bu sûretde cebheden bir 

gösteriĢ ve yolun sol tarafındaki bıçak gibi sırtdan dahî gösteriĢ olsa, büyük medâr 

olacakdır ve tensîb buyurıldığı halde, ileride bize ihtiyât olmak üzere bu livâ 

gönderilmesi münâsib-i mütâla‟a kılınmıĢ ise de icrâ-yı îcâbı re‟y-i sâmi-i 

devletlerine menût olmakla olbâbda fermân hazret-i men-lehü‟l-emrindir. 

9 – Ağustos – 93      Livâ-yı Sâlis 

Sâ‟at Dakîka      Veysel 

1 …….. 

(Sayfa 45)  

PaĢa-yı mûmâ ileyh gerçi düĢmanın kuvvetini istiksâr
72

 itmeyor ise de 

kılletini ma‟a‟l-i‟tirâf, üzerlerine hücûm ideceğini dermiyân idiyor ki, kalîlü‟l-

mikdâr olan düĢmanın hücum hazırlığında bulunan kesîru‟l-mikdâr hasmına, 

istihkâmâtından çıkarak hücûm itmesi müsteb‟id ve mahzurlu ve hılâf-ı kâ‟ide-i 
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 Ġstiksâr: Çok görme, çok görülme, çoğumsama, çoğumsanma.  
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harbdir. Ândan sonra PaĢa-yı mûmâ ileyh, bir iki bölük Çerkes süvârisi ile 

düĢmanın arkasını almak ümîdini dermiyân idiyor. 

Halbuki öyle dağlık bir mahalde süvâri ile düĢmanın arkasını almak kâbil 

tasavvur değildir. Eğer arkasını almak imkânı var idiyse, o halde taburları isti‟mâli 

lâzım idi. Yine PaĢa-yı mûmâ ileyh birinci livânın gösteriĢ itmesi lüzûmını ihtâr 

idiyor ki, benim virdiğim evâmir-i müveccihenin ve planın hukmi dahî zâten bu 

idi. Hayf ki ber-vech-i meĢrûh
73

 bu da „aks-i netîce virdi. 

Veysel PaĢa bu tezkireyi yazdığı sırada yalnız hanın berisindeki 

„askerimizle düĢman bir mikdar top ve tüfek ateĢi ta‟âti itmekde idi; henüz hatt-ı 

mu‟ayyen ma‟hûd hâricine çıkmamıĢlar idi. Bunlardan sonra PaĢa-yı mûmâ ileyh 

bir livâ dahî „asâkir-i ihtiyâtiye taleb idiyor idi ki, bu taleb de henüz vakitsiz idi. 

Binâen‟aleyh cihet-i mezkûreden daha beklediğim kâr güzarlıkdan bir dereceye 

kadar Ģübheye düĢdüm. Belki iĢe yararlar mutâla‟asıyla doğrusı Veysel PaĢanın 

arzusuna fütûr gelmemek için, taleb itdiği iki bölük Çerkes süvârisini gönderdim. 

Veysel PaĢanın maksadı bunları dere içinden sevk itmek olmalıdır.  

Virilen evâmir-i müveccihe ve müretteb plan mûcibince birinci livânın 

gösteriĢ ideceğini ve Receb PaĢanın vürûdunda, bilâ te‟ahhur düĢmanın za‟îf 

cihetinden hücûm olunması lüzûmunı ve iĢ‟ârı vechile düĢmanın arkasını alacak, 

sûretde harekete sarf-ı i‟tinâ ehemmiyetini ihtâr eyledim. ĠĢte Yerdek cihetinde 

dahî, vazîfeleri olan hücûm-ı hakîkiyi matlûb vech ile icrâ idemedikleri gibi bize 

de hâl ve mevki‟lerinden haber virmediklerinden Erkân-ı Harb Re‟isi „Ömer Beyi 

birinci livânın mevcûd hat‟iyâtını tashîh içün Esveti Nikola Kayalığı pîĢgâhına 

gönderdiğim sırada hücûm-ı hakîki kolunun da ne yapmıĢ ve ne yapmakda 

oldığının bildirilmesini emr itmiĢ idim. Mîr mûmâ ileyh dahî Receb ve Veysel 

PaĢalara iĢ‟âr-ı keyfiyet itmesi üzerine, mûmâ ileyhimâ „adem-i muvaffakiyetlerini 

ve a‟zâr-ı mesrûdelerini
74

 bervech-i âtî beyân eylediler: 
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 Ber-vech-i meĢrûh: Anlatıldığı üzere.  
74

 A‟zâr-ı mesrûde:  SerdedilmiĢ, söylenmiĢ, bildirilmiĢ, bahaneler, özürler.  
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(Sayfa 46) 

Sa’âdetlü Receb ve Veysel PaĢalar Hazerâtına  

Bulundığınız cihetde muhârebe ne vech ile devâm idiyor? Ya‟ni ne hal 

kesb itmiĢdir ve Ģimdiye kadar nelere muvaffak olunmuĢdur? Kısacık olsun bir 

tezkirenin MüĢîr PaĢa Hazretlerine irsâl buyurulmasını, taraf-ı sa‟âdetlerine „arz 

itmekliğimi, irâde buyurduklarından „arza cür‟et eyledim fermân. 

9 – Ağustos – 39     Miralay-ı Erkân-ı Harb 

„Ömer 

‘Ġzzetlü Efendim 

Muhârebe daha devâmdadır. Daha kat‟î netîce bellisizdir. Livâlarımızdan 

yedi tabur düĢmana takarrüb itdi. Fakat topların çokluğı ve istihkâmların iki üç kat 

hatlı olarak müte‟addiden bulunıĢı, bizim hücum kollarını pek serbest yanına 

sokmuyor. Ma‟mâfîh, bu muhâceme iden taburlardan birkaçı gâyetle sokuldı. 

Belki de ânlarla düĢman istihkâmâtı meyânında yüz hatveden ziyâde mesâfe 

yokdur. Birinci livâ kayalıklı taĢa karîbdir. Fakat yerinde kaldı. Ne sağa yürüdi ve 

ne de yerinde, bu gice barınmak için istihkâm yapdı ve ne de bizi teshîlen sağa 

ufacık bir ormana girdi. Ne ise ne! Elbette anca da bir hâl me‟mûldür! ġu kadar ki, 

bizim büyük topları isti‟mâle muvaffak olamadığımızdan, iĢ burayı buldı efendim. 

9 – Ağustos – 93    Receb Veysel 

Bu tezkirenin münderecâtından „adem-i muvaffakiyete üç nev‟i sebebiyet 

isnâd idilmek isteniyor ki birincisi düĢman istihkâmâtının kesretiyle beraber 

toplarının çokluğı ve iki üç katlı olması, ikincisi bir livânın ilerlemesi ve üçüncisi 

büyük top isti‟mâline „adem-i muvaffakiyetimizdir. Birinci sebeb o kadar kâbil-i 

i‟tirâz olmamakla beraber, bizce de umûr-ı ma‟lûmeden idi. Ġstihkâmâtın vücûdını 

erkân-ı harbiye re‟isi keĢf itmiĢ ve ihbâr-ı keyfiyet eylemiĢ idi. Ma‟mâfîh, 

hücumla zabıtları kâbil-i imkân oldığı, mün‟akd olan meclis-i harbde müttefikan 

kabûl idilmiĢ idi. Fi‟l-hakîka buradan icrâ olunacak hücûm netîce virmeyecek ise 

„askeri almak tabî‟î ve hücûm kumandânının muktezâ-yı vezâifinden idi. Halbuki 

aĢağıda göreceğiz ki bu tezkire münderecâtını mütenâkız olarak hücûm ile imkân-ı 
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zabtı, yine mûmâ ileyhimâ Mirlivâ PaĢalar bize „arz-u tervîc itmiĢlerdir. Ġkinci 

sebeb ise, virilen evâmir-i müveccihe ve tutılan plan hâricine tecâvüzi talebden  

(Sayfa 47) 

„ibâret idi. Gerçi birinci livâ bu tecâvüzkârâne hareketde bulundı ise de 

gördiği bir acı tecrübe kendisini hatâlarının tashîhine icbâr itdi.  

Üçünci sebeb ki, büyük toplarımızın „adem-i isti‟mâlidir. Bu, hukm-i arâzî 

muktezâsından idi. Ânın için Receb PaĢanın göstermek istediği mehâzir ve esbâb 

sonradan zuhûr ve hudûs itmiĢ ve vazîfe-i hücûmı sektelendirmiĢ „avârız 

kabîlinden olmadığından böyle mehâzir ta‟dâdına kıyâm, mücerred redd-i 

mes‟ûliyet için bahânecülükden „ibâret idi.  

Yukarıda dahî zikr olundığı vech ile sahte hücûm manevrasının 

becerilememesi ve hakîki hücûmdan da muntazır olan netîce alınamaması üzerine, 

birinci livânın uygunsuz olan hâl-i hâzırını ıslâh ile mümkün mertebe tashîh-i 

hatiyâtına
75

 bizzat kendim nasb-ı nefs-i ihtimâm
76

 eyledim.  

Hücûm-ı hakîkiyi „uhdedâr olan Receb ve Veysel PaĢa livâlarının 

kumandasına ve hücûm-ı hakîkinin becerilememesi esbâbıyla olbâbda iktizâ iden 

teĢebbüsâtın iĢ‟ârına Ferik ġâkir PaĢayı me‟mûr ve irsâl itmiĢ idim. ġâkir PaĢa 

yedi taburdan „ibâret olan hücûm koluna iki tabur daha „ilâvesiyle tecdîd-i hücûm 

itdi ise de Receb ve Veysel PaĢalardan hiçbirini, yine bu dokuz taburun 

kumandasında bulundıramadığı gibi, kendisi de onlarla birlikde ve geride kalub 

„asâkir-i muhâceme, binbaĢılarla alay kumandanlarının refâkatlerinde bulunuyor 

idi. Gerçi bu muhâcimîn takımı fevkalâde savlet ve Ģecâ‟at ibrâz itdilerse de, 

kumanda-i vâhid üzere hareket itmiĢ olmadıklarından, aralarında huküm süren 

intizâmsızlık, telefât mikdârını teksîr ve maksada vusûli de iĢgâl itdi. Husûsiyle 

sahte hücûma me‟mûr olan birinci livânın sehven der‟uhde itdiği hücûm-ı hakîkî 

hatâsı ba‟de‟t-tecrübe tashîh olunarak geriye aldırılması üzerine, hücûm-ı hakîkîye 

me‟mûr olan Receb PaĢa ma‟iyyeti dahî, ânları taklîden hücûmı terk ve te‟hîr 

itdikleri sırada vaz‟ifelerine ircâ‟ı PaĢa-yı mûmâ ileyh aslâ „uhdedâr olmayarak 
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 Tashîh-i hatîyât: Hataların tashihi, düzeltilmesi. 
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 Nasb-ı nefs-i ihtimâm: Bizzat, kendisi alakadar olma, ilgilenme, takip etme, yardımcı 

olma. 
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birinci livânın te‟hîr-i hücûm itmesini kendisine bir „özr-i meĢrû‟ „add-ü zu‟m
77

 

eyledi. 

ġâkir PaĢanın Yerdek cihetine ta‟yîninden sonra gönderdiği raporun 

sûretidir ki bundan cihet-i mezkûrenin ne halde bulundığı anlaĢılıyor: 

Huzûr-ı Hazret-i MüĢîrîye 

Devletlü Efendim Hazretleri; 

AĢağıda iken gelen ihbâr, pek „aynı vâki‟ değildir. Ġkinci; üçünci livâların 

karĢısında  

(Sayfa 48) 

bulunan düĢman, yalnız ma‟hûd tepeyi terk itmiĢ ve birinci livânın 

hücûmunda gerçi biraz karıĢıklık olub ve ba‟zı mühimmât arabası kaçırılmıĢ ise de 

birinci livâ, hücûmunı te‟hîr itmesiyle, diğer mevâki‟ hâliyle kalmıĢdır. Esveti-i 

Nikola Tepesinin altından bu tarafa top atılan noktada düĢmanın bir iki kat 

istihkâmı ve hayli piyâde „askeri vardır. Hücûma mukâbil, istihkâmlardan çıkub 

piyâdelere mukâbele idiyor. Gerçi o istihkâmın yüz elli adımına kadar bizim 

piyâdeler ateĢ itmekle beraber ikinci hat olarak geriye yapdığı istihkâmlardan dahî 

gülle yağdırub hücûma mümânet itmekdedir. DüĢman, yerinde kuvvetli ve 

istihkâmları metin ve topları külliyetlidir. Bizim dağ topları ancak vâsıl olabiliyor. 

ġu hal ile, bu iĢin öyle kolaylıkla müyesser olamayacağı derkâr ise de ma‟mâfîh 

hücûm kolları iki tabur daha „ilâve idilerek bir daha tecrübe olunmak derkârdır. 

Birinci livâ taburlarının önünde hendek yokdur. Esveti Nikola Tepesinin kayalığı 

gerçi sarp ise de, sağ tarafdan mâni‟ yokdur; fakat bilmem ama herhalde büyük 

topların bir sûretle isti‟mâlî lâbüdd görünüyor. Fermân. 

9 – Ağustos – 93     ġâkir 

ġâkir PaĢanın bu tezkiresinde düĢmanın kuvvetce biraz mübâlağalı 

davranmıĢ oldığı görülüyor ve hücûm-ı hakîkî kolunun îfâ-yı vazîfeyi 

beceremediklerini tezkire-i mezkûre me‟ali ifhâm idiyor. ĠĢte yevm-i mezkûrun 

akĢamından sonra gice sâ‟at ikiye kadar, bu cihetde dahî iki tarafın top ve tüfekin 

ateĢi devâm itdi. „Asâkir-i ġâhâne ba‟zı noktalarda düĢman siperlerine yüz yüz elli 
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 „Add-ü zu‟m: Batıl zan, sanı, boĢ inanç sayma. 
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ve hatta altmıĢ hatve kadar yaklaĢdı ise de, hayf ki hücûm manevrası mâhirâne 

isti‟mâl olunamadığından, bu kadar takarrüb, telefâtı tevfîrden
78

 baĢka bir netîce 

virmedi. Halbuki muhâcimlere nazaran düĢman kuvvetli değil idi. 

Nihâyet on tabur düĢman var idi. Gerçi Receb PaĢa bizim hücûm-ı 

hakîkîye me‟mûr olan on altı taburun ancak yedi taburını isti‟mâl itmiĢ ve birinci 

livâdan yanlıĢlıkla altı tabur dahî bervech-i ma‟rûz harbe giriĢmiĢ olmakla 

Ağustosun dokuzuncı güni doğrudan doğruya ġıpkaya ta‟arruz iden mikdâr-ı 

„Asâkir-i ġâhâne on üç taburdan „ibâret dimek olur.  

Mu‟ahharan Yerdek cihetine iki ve Esveti Nikola Kayalığı cihetine de iki 

tabur daha inzımâm itmiĢ olmakla cem‟an on yedi tabur bugün harb-i ta‟arruzîye 

dâhil oldı, dinebilir. Lâkin  

(Sayfa 49) 

bu on yedi tabur, benim tertîbim vech ile Yerdek cihetinden ta‟arruz itse 

ya‟ni hücûm-ı hakîkîye me‟mûr ve Receb PaĢa kumandasına mevdû‟ taburların 

hamele de ve kumandanları da baĢlarında olarak ve îfâ-yı vazîfeye bezl-i gayretle 

Rusların cânib-i yesârında vâki‟ dere içinden düĢmanın arka tarafına doğru 

ta‟arruz eyleseler idi, düĢman kıllet-i mikdârı hasebiyle her noktayı müdâfa‟aya 

kudretyâb olamayacağından bir netîce-i Hayriye zuhûr idebilir idi. Hayf ki hücûm-

ı hakîkî kumandanı sahte hücûma me‟mûr birinci livânın hayâli olan 

muvaffakiyetini kendisine delîl ittihâz itmek gibi vâhimelerle vakit geçirerek kendi 

vazîfesinde ihmâl ve tegâfül itdi. 

Bana gelince virdiğim evâmir ve ta‟lîmâtın ve ta‟arruz planının 

becerilememesinden fevka‟l-hadd müte‟essir oldığım gibi, birinci livânın tutdığı 

mevki‟-i hatırnâk dahî nazar-ı dikkatimi o tarafa sarfa icbâr itdiğinden ve Receb 

PaĢadan aldığım haberler ise “muvaffak olduk idi”, “olacak idik” gibi mâlâya‟ni 

kelâmlardan „ibâret olub gerçi ġâkir PaĢanın Yerdek cihetine vusûlünden sonra 

hakîkât-i hâli, sûret-i mezkûr tezkiresiyle anlatmıĢ ise de ândan sonra bir tedbîr-i 

cedîd ittihâzına da akĢamın takarrübü hasebiyle vakit nâmüsâ‟id oldığından ve her 

iki tarafda da „asâkir-i Ģâhâne düĢmana yüz yüz elli hatve bir bu‟dd
79

a bulunub 

bunca Ģühedâ ve mecrûhîn virerek hâsıl itdikleri bu mertebe-i takarrübü boĢ 
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 Tevfîr: Çoğaltma, artırma. 
79

 Bu‟d: Uzaklık. 
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boĢuna fedâ itmek „abes görüneceğinden gurub-ı Ģemse muntazıran her iki tarafın 

„alâ hâlihî ibkâsından baĢka bir çâre-i diğer düĢünemedim. ġâkir PaĢa yevm-i 

mezkûrun netîce-i harekâtıyla ma‟lûmât-ı mahalliyeyi bâhis, gice sâ‟at üçde 

tezkire-i âtiyü‟z-zikri yazarak irsâl itdi.  

Ma’rûzdur ki; 

DüĢmanın vaz‟iyeti kuvvetli olub, bugün hücûm iden gönderilen taburlar 

ise daha ileri hareket iderken, düĢmanın top ateĢine uğrayub birbirine girmiĢ 

olmakla, bunların dâire-i intizâmına alınmasına, zâbitânı tarafından gayret 

olunmakda ise de biraz müĢkilce oldığını Ģimdi, Mazhar Bey geldi haberi virdi.  

Bunların karĢısına büyük top konmadıkça, istihkâmlardan piyâdemiz 

„aleyhine kullanılan on beĢ kadar top göz açdırmamakda olmasına nazaran, bu 

gice bel gibi olan sırtın münâsib noktalarına istihkâm yapdırılmak üzere Mazhar 

Bey i‟âde olunacakdır. Benâbirîn, birinci bulundığı ve üzerinde siyah bir Ģey 

bulunan geriki yeĢil tepenin üzerine, mümkün ise bu gice, münâsib istihkâm 

yapılub, bir batarya top yerleĢdirmek ve buraya dahî yarın erkenden kezâlik yollar 

(Sayfa 50)  

tesviye itdirilerek ve buraya va‟ad buyurılan dört tabur piyâdeye 

çekdirilerek buraya gönderilmek, düĢman mevâki‟ine hücûmı teshîl idebilecek 

tedâbirden idüğü tahattur kılındı. DüĢman gereği gibi kuvvetlidir. Pek kolaylıkla 

yerinden kımıldamayacak gibi görünüyor. Burada külliyetli yaralı ve bir hayli de 

Ģehîd oldığı söylenmekde ise de, henüz mikdârı mu‟ayyen değildir. Elhâsıl bu iĢin 

tesviyesi pek suhûletle olamayacağı heriflerin gösterdikleri sebâtdan anlaĢılıyor. 

ġu kadar ki „askerin gayretine henüz fütûr gelmediğini Mazhar Bey söylüyor. 

Fermân 

Leyl : Sâ‟at – 3     Veysel Receb 

ġâkir 

ĠĢbu tezkirenin me‟alinden anlaĢılacağı vech ile hücûm-ı mukarrerin 

becerilememesinden sonra dahî, ġâkir, Receb ve Veysel PaĢalardan hiçbiri 

„Asâkir-i ġâhânenin yanına gitmeyüb, „asâkir-i mezkûre ile birlikde bulunan 

Erkân-ı Harb BinbaĢı Mazhar Bey, kendilerine ma‟lûmât îsâl itmiĢ ise bize de ânı 
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„arz idiyorlar. Gerek bu ve gerek bundan mukaddemki jurnaller de, „asâkir-i 

muhâceme refâkatlerinde büyük top bulunamaması mâni‟a-i muvaffakiyet olarak 

gösterilmiĢ idi. Halbuki oralara sahrâ topı çıkarmak hemen muhâl hukmünde 

bulunmuĢ oldığı halde taburlara çekdirerek leyle-i mezkûrede altı kıt‟a sahrâ topı 

çıkarmağa teĢebbüs itdim. ġakir PaĢanın bu tezkiresinde dahî, düĢmanın kuvvetli 

olarak gösterilmesi beni tereddüde düĢürmekle, Ruslar Ģayed kuvve-i imdâdiye 

almıĢdırlar mütâla‟asıyla tecdîd-i tedâbîre kendimi mecbûr gördüm. 

ĠĢte Ağustosun dokuzuncı güni, en ziyâde mu‟terizün fîh
80

 olan Esveti 

Nikola Kayalığı hücûmı, virmiĢ oldığım evâmir-i müveccihe hılâfında oldığı gibi 

hücûm-ı hakîkiye me‟mûr olan Receb PaĢa kumandasındaki taburların da, 

kumandan mûmâ ileyhin takayyüdsüzlüği seyyiesiyle, bunca Ģehîd ve mecrûh 

virmekle beraber vazîfelerinde kâsır kalmaları, ġıpka muhâcimlerini bir sû-i tedbîr 

Ģâibe-i ta‟yîbi altında bırakdı ve hakîkat-i hâle gayr-ı vâkıf inzâr-ı sathiye ashâbı 

dahî, bu ta‟yîbâtı, benim zâtıma hasr-u kasr ile bir büyük haksızlıkda bulundılar. 

Hücûm-ı hakîkîye me‟mûr cihetden gelen raporların hulâsa-i ifâdâtında, „adem-i 

muvaffakiyet esbâbından biri ve belki baĢlıcası büyük sahrâ toplarının isti‟mâl 

olunamaması ve düĢman topçılarını iĢgâl idecek ve ânlarla mukâbele eyleyecek 

elde büyük top bulunmaması, düĢman top ateĢlerinin piyâdelerimiz üzerine hasr-u 

Ģiddet itmelerini mûcib ve bu da hücûmun kemâ yelîk icrâ olunamamasını ve 

„Asâkir-i ġâhânenin top ateĢlerinden ve husûsiyle peĢrev ve Ģarapnellerden 

baĢlarını çıkaramamalarını münettic bulundığını göstermekle, buna  

(Sayfa 51)  

çâresâzlık olmak üzere, Ağustosun onuncı gicesi, dört tabur „askere altı 

kıt‟a sahrâ topı bi‟t-terfîk, hem yolları top mürûrına sâlih olacak sûretde tesviye ve 

hem de topları ipler ile çekdirmeğe mübâĢeret itdim. Lâkin ġıpka karyesinden 

Yerdek Sivri Tepesine kadar olan dağ yolı hem gâyet dik ve hem de bir sâ‟atden 

mütecâviz bir mesâfeyi muhît olmakla topları çekmeğe me‟mûr olan taburlar 

ancak Ağustosun onuncı güni akĢamı ikmâl-i vazîfe idebildiler ve topların en 

yüksek olan sivri tepeciğe kâmilen ta‟biyesi ise on birinci güni sabâhı ancak 

mümkin olabildi. 

Ma‟mâfîh benim Yerdek cihetinden bir iĢ görülebileceğindeki ümîdim bir 

dereceye kadar kesb-i za‟af eylemiĢ idi. Gerçi vârid olan raporlarda kat‟-ı ümîdi 
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 Mu‟terizün fîh: Ġtiraz olunan, hüküm karar, Ģey. 
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câlib iĢ‟ârât yok idiyse de virdiğim emrin harfen icrâsında görülen rehâvet bir 

mertebe infi‟âl ve fütûrumu da‟vet itmiĢdi ve Yerdek ciheti muvaffakiyetinden o 

kadar ümidvâr olamamakla beraber, Ağustosun on birinci güni için tasarladığım 

ta‟arruz hareketine cihet-i mezkûrenin ve husûsiyle o cihete sahrâ topları 

ta‟biyesinin hayli dahli olabileceğini hesablamıĢ idim. Binâen‟aleyh mezkûr 

topları raporlar münderecâtının te‟sîr-i ihtârâtı olmakdan ziyâde, on birinci güni 

icrâ ideceğim ta‟arruzı teshîl için göndermiĢ idim. 

ĠĢte Ağustosun onuncı gicesi, bir tarafdan topları sevk itdiğim sırada, 

Yerdek ve Esveti Nikola cihetindeki taburlara da, düĢman mermisinden 

mahfûziyetleri için oldukları yerlere siperler inĢâsını emr itmiĢ idim. Binâen‟aleyh, 

bu gice taburlar oldukları mahallerde siperler inĢâsıyla iĢtiğâl eylediler. 

Erkân-ı Harb Miralayı „Ömer Bey, Ağustosun onuncı güni „ale‟s-seher 

düĢman istihkâmına pek yakın bulunmakdan cesâretlenerek, bir iĢ görürüm 

hevesiyle, Esveti Nikola Kayalığına bir hücûm tecrübesi icrâ itmek istediyse de, 

düĢmanın yağdırdığı Ģiddetli ateĢden dolayı, „askeri siperlerden bir hatve bile ileri 

götüremediğinden, bu teĢebbüsünden mecbûren ferâğat itdi. Gerçi bu tecrübe de 

Ģehîd ve mecrûh virmediyse de, artık Esveti Nikola Kayalığından hücûm 

ihtimâlinin imkânsızlığına bu vesîle ile o da kanâ‟at-i tâmme hâsıl itmiĢ oldı.  

„Ömer Beyin bu hareketi, benim rızam ve muvâfakatim munzam olmadığı 

için yolsuz idi. Çünki benim bugün için gönderdiğim emir, herkesin oldığı yerde 

kalmasından ve bulundukları siperlerden düĢman ateĢlerine mukâbele itmelerinden 

ve husûsiyle düĢman ateĢine en yakın bulunan Esveti Nikola  

(Sayfa 52)  

Kayalığı yanındaki taburların biraz daha geri alınmasından ve düĢman 

ateĢinden mahfûz olacak mevkı‟a çekdirilmesinden „ibâret idi. Mezkûr taburların, 

geri aldırılması mahzûrundan bâhis „Ömer Beyin gönderdiği âtiyü‟z-zikr jurnal 

üzerine, yerlerinde kalmasına muvâfakat itmiĢ idim. 
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Huzûr-ı Hazret-i MüĢîr-i Ekramîye 

Ma’rûz-ı Kemterleridir ki 

Esveti Nikola istihkâmına pek yakın olan birinci ve altıncı talî‟a ile 

Karaman, AkĢehir, Balıkesir ve Beyrut taburlarının geriye çekileceği emirnâme-i 

devletlerine cevâben „arz olunmuĢ ise de, mu‟ahharan birçok mahzûr ve mâni‟ler 

görüldüğünden, Sâlih PaĢa ile bi‟l-istiĢâre, oldukları mahalde bırakdık. Çünki, 

birinci mahzûr, „askeri geriye alsak, on taburun muhâfazası için geride münâsib 

mahal yokdur. AĢağı ovaya indirsek, ma‟âzAllâhi Te‟âlâ „askeri kendimiz ric‟ate 

alıĢdırmıĢ olacağız ve hem de „askerin göğsü kaçacak ve düĢmana gurur gelecek 

ve yarınki iĢimiz su‟ûbetli; olacak bunun için ve mezkûr taburların bulundukları 

mevki‟ler gerisinden daha muhâfazalıca oldığı için geriye almak fenâlığı ihtiyâr 

itmedik. Fakat cebhânelerini ziyâdesiyle gönderdim ve bir tabur da imdâd olarak 

Kavala taburlarını gönderdik ve bu gice dikkat ve basîret üzere bulunmalarını ve 

karakollar çıkarub etrâflarına siperler yapmalarını, binbaĢılarına yazdım, tenbih 

itdim. 

Yarınki gün Ģafakla beraber, bizim taburların ideceği hücûmı, ikinci ve 

üçünci livâlar dahî himmet idüb; ilerleyüb teshîl iderler ise, „avn-i Hakkla düĢman 

bir sâ‟at dayanamaz; bir de bizim solumuzda, bıçak sırtı Ģeklindeki silsilede, bir 

yol var; Ġkriceble çıkıyor, oradan Çerkesler gönderildiği halde düĢmanın arkasına 

çıkar ve tehdîd ider. ĠĢte „arz olundığı vechile bizim taburlar „ale‟s-sabâh Ģafakla 

hücûma müheyyâ kılınmıĢ ise de ikinci ve üçünci livâların dahî bizim gibi Ģafakla 

hücûm itmeleri için emr-i devletleriniz lâzımdır. Yaralıların gönderiĢlmesi için 

bozukdur mekâri irsâli müsterhamdır. Olbâbda emr-u fermân hazret-i men lehü‟l-

emrindir. 

10 – Ağustos – 93   Erkân-ı Harb Miralayı 

„Ömer 

(Sayfa 53)  

bunun üzerine, yevm-i mezkûr için hiçbir hareketde bulunmamasını 

mü‟ekked emr-i ahîr gönderilmekle mîr mûmâ ileyh dahî akĢam üstü iĢbu jurnali 

takdîm itdi:  
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Devletlü efendim hazretleri; 

Bugünki muhârebemiz, istihkâmlar içinde devâm idiyor. Bizimkilere 

yapdırdığım siperler arkasında seyrekçe niĢan alarak, düĢmanın istihkâmı içine 

ateĢ itdiriyorum. DüĢman ise bizim „askerin bir neferini bile göremiyor; ezbere 

tüfek atıyor. Bizim „asker, bu cihetden yalnız ilerleyemediği gibi düĢmanın dahî 

istihkâmı dıĢarısına hücûmı ihtimâlden ba‟îddir; zîrâ gâib ider fermân 

10 – Ağustos – 93     „Ömer 

Erkân-ı Harb Miralayı „Ömer Bey, mezkûr jurnaliyle taburların geri 

aldırılmasını „arz-u ihtâr eyledi ise de, taburlar düĢman ateĢinin taht-ı te‟sîrinde 

bulunmasından dolayı merak iderek, bulundukları nukâtdan ihtiyâta kadar onuncı 

güni akĢamından sonra râh-ı mestûr
81

 inĢâ itdirilmesi ve telefâta sebebiyet 

virilmemesi husûsını mîr mûmâ ileyhe emr itdim. Fakat, âtiyü‟z-zikr rapor ile 

mûmâ ileyh benim fikrimi icrâca da müĢkilât göstererek ve irtesi on birinci güni 

hücûm ile Esveti Nikola Kayalığının zabtı i‟tikâdına kuvvet virerek, mevâzîler 

hafrı gibi o taĢlıkda icrâsı gayr-ı kâbil-i mutâla‟ât sarf eyledi. „Ömer beyin olbâbda 

yazdığı jurnalin sûreti budur: 

Huzûr Hazret-i MüĢîr-i Ekremîye 

Ma’rûz-ı Kemterîleridir ki; 

Süvâri ile irsâl buyurılan diğer bir kıt‟a emirnâme-i devletlerinizi aldım. 

Bir „amele taburuyla iki cebel topunı Rasim PaĢa için taraf-ı devletlerine 

gönderdim. „Askerimiz siperlerde pek güzel barınıyor. Râh-ı mestûr inĢâsına pek 

lüzûm yokdur. Çünki, „asker-i ihtiyâtiye gelmek için yol buluyor.  

Ġhtiyâta kadar râh-ı mestûr inĢâsı pek uzun ve müte‟assirdir. Siperler ise 

birbirine muttasıl bulundığından, râh-ı mestûr iktizâ itmiyor. Ġkinci ve üçünci 

livâlar, hücûmundan biraz evvelce  

(Sayfa 54) 

 bize de haber gönderseler de biz de bu tarafdan bir anda hücûm itsek, 

düĢman ĢaĢırmıĢ olur ve zabtı suhûletli bulunur. Bu da irâdenize muhtâcdır. 
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 Râh-ı mestûr: Örtülü, kapalı, gizli yol. 
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Mümkün olur ise, bu gice hücûm için istihkâma mevâzîler hafr itdireceğim. 

Fermân hazret-i men lehü‟l-emrindir.   

10 – Ağustos – 93     Miralay-ı Erkân-ı Harb 

„Ömer 

Ağustosun onuncı güni, tarafeyn, yalnız siperler arkasından tüfek ateĢi ve 

top endahti ile ve mermi tecrübeleriyle vakit geçirdiler ve bunun gicesi dahî yine 

seyrek seyrek tüfek ateĢ devâm itdi ve ara sıra her iki taraf top dahî atdılar. 

Ağustosun on birinci güni için tasavvurunda bulunduğum ta‟arruz planına 

gelince, Yerdek ciheti kuvvetine bir mikdar daha kuvvet zamm iderek cihet-i 

mezkûre taburlarını düĢmanın sol cihetine doğru daha bir mikdâr yayılmakla 

beraber, Bozluca Tepe ile Esveti Nikola silsilesini fâsıl olan dereden bir kuvvetli 

ta‟arruz kolı sevk ile, düĢmanın sol cenâh gerisini almağa çalıĢmaları ve düĢmanın 

sağ cenâhına müsâdif olan Aykırıca Bel tarafından ilerletilmesi mukarrer bir livâ 

„askerin dahî, Gabrova Caddesini zabt ile Esveti Nikola istihkâmâtında „askerin 

hatt-ı ric‟atini kat‟a ve sularını zabta çalıĢması ve bu iki cihetin melhûz olan 

muvaffakiyeti irâe-i âsâr idüb de düĢmanda bir periĢânî ve ric‟at emârâtı hiss 

olununca, düĢmana en yakın bulunan Esveti Nikola Kayalığı altında bulunan 

„Asâkir-i ġâhânenin dahî hemen kayalığa tırmanarak, düĢman siperlerini zabta ve 

düĢmana ĢaĢkınlık virmeğe müsâra‟at eylemesi ve düĢmanda sebât emârâtı 

anlaĢılacak olursa, o halde muhâsara tahtına alınması mevâd-ı esâsiyesinden 

„ibâret idi. 

Bu tasavvur ve planın icrâsı için, Ağustosun onuncı güni Veysel PaĢa, 

Bozluca Tepe silsilesiyle Esveti Nikola silsilesini fâsıl olan dere içine ve sağ tarafa 

ya‟ni düĢmanın sol cenâhı gerisine on tabur ile sevk idilerek, on birinci günki 

ta‟arruz planı için iktizâ iden mevâki‟ tutdırıldı. Ve Yerdek ciheti kuvvetine dahî 

beĢ tabur daha „ilâve edildi. Bugün ve bu gice, Yerdek cihetine gönderilen altı 

kıt‟a sahrâ topunun çekdirilmesi ve ta‟biyesiyle cihet-i mezkûr taburları iĢtigâl 

itdiler ve bu cihetin hücûm planını noksansızca tatbîk ve icrâ için, Ferik ġâkir 

PaĢaya emr-i ekîd virdim. Esveti Nikola Kayalığı cihetinde Erkân-ı Harb Re‟isi 

„Ömer Bey tarafından intihâb olunan noktalara dahî dört kıt‟a sahrâ topı  
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(Sayfa 55)  

gönderilüb Aykırıcabel silsilesiyle Esveti Nikola silsilesinin arasını fâsıl 

olan dereden, Aykırıcabelden sevki mukarrer olan taburların sağ cenâhı ilerisini 

muhâfaza itmek üzere bir tabur sevk olunması ve kayalığın altına da irtesi günki 

hücûmda intizâr olunan fırsatdan sür‟at ve suhûletle istifâde için, o gice sâ‟at 

beĢde vukû‟bulacak husûf külli-i kamerde kayalığın altına da iki tabur „asker 

sevkiyle yatırılması emrini, o gün birinci livâ cihetinde bulunan erkân-ı harb re‟isi 

„Ömer Bey ile livâ kumandanı Sâlih PaĢaya virdim ve bugün mîr mûmâ ileyh, 

Aykırıbel tarafından düĢmanın sağ cenâhını ihâta imkânını anlamak için keĢfe 

me‟mûr idildi. On birinci günki ta‟arruzdan maksadım dokuzuncı güni idilen 

hatânın tashîhiyle nukât-ı lâzımeyi elde itmek ve telefât-ı külliye vukû‟una 

meydân virmeksizin ġıpka nukâdına hâkim olacak yerleri elde idüb ġıpkadaki 

Rusları taht-ı muhâsarada bulundurarak açlık ve mühimmatsızlık sevkiyle teslîme 

icbâr itmek idi. Gerçi, ġâkir, Receb ve Veysel PaĢalar iĢbu âtiyü‟z-zikr jurnal 

mûcibince on birinci günki hücûmun yine bir Ģiddetli hücûm olması re‟yinde 

bulundılar ise de, bu kadar telefât virmekden ise, düĢmanın etrâfını hasr ile 

matlaba vusûl imkânı elde bulundığından ben o imkândan istifâde itmek 

i‟tikâdında idim. Binâen‟aleyh ġâkir, Receb ve Veysel PaĢaların olbâbda 

yazdıkları raporı leffen erkân-ı harbiye re‟isi „Ömer Beye gönderdim ve kendim de 

zîrine rapor-ı mezkûr hukmüni bir mertebe ta‟dîl ider mutâla‟ât yazarak muhâsara 

tedâbiriyle iĢtigâliyle tavsiye itdim ki mîr mûmâ ileyh dahî re‟y-i mezkûrı tasdîkan 

varaka-i âtiyeyi yazdı: 

Ağustosun on birinci güni icrâsını tasmîm eylediğim ta‟arruz için ġakir, 

Receb ve Veysel PaĢaların gönderdikleri rapor sûretidir. 

Ma’rûz-ı kullarıdır ki; 

DüĢmanın gerisinde bulunan ve bugün virdiğimiz karar vechile bu taraf 

hattının sağ cenâhı karĢısına düĢen ma‟hûd Siyah Tepeye hücûm için yollarını ve 

geçeceği mahalli görmek üzere Veysel PaĢa bizzat keĢfe gitmiĢdi.. Ģimdi geldi. O 

tarafdan münâsib bir yol bulub ve hücûm mahallini ve tarîkini harekete müsâ‟id 

görmüĢ ve hatt-ı ric‟ati muhâfaza idecek mahalli dahî kararlaĢdırmıĢ olmakla 

inĢâAllâhü Te‟âlâ yarın sâ‟at onda evvel emirde Veysel PaĢa tarafından, ya‟ni 

bizim hatt-ı harbin sağ baĢından hücûma ibtidâr olunacak ve bunlar hücûma 
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baĢladığı gibi harekâtın ittihâdı için Ģimdi önümüzde bulunan on tabur ve birinci 

livânın dahî artık düĢene kalkana bakmayarak behemehâl  

(Sayfa 56)  

hücûm itmeleri lâzım gelir. Ma‟âzAllâhi Te‟âlâ bu ittihâda halel gelüb de 

düĢman ferce bularak sağ baĢdaki taburları ric‟at itdirir ve Esveti Nikola Tepesi 

dahî ele geçirilmez ise, artık vaz‟iyetimizi dahî muhâfaza itmek müĢkil olabileceği 

nezd-i müĢîrîlerinde müstağni-i tafsîldir
82

. Benâbirîn sabahleyin livâ-yı mezkûrun 

behemehâl hücûm ile mezkûr tepeyi zabt eylemesi, ya‟ni sağ cenâhın hücûma 

baĢlamasında artık teredüd itmeyüb, fedâkarlık ihtiyârıyla hücûmı 

kuvvetlendirmesi lâzıme-i hâlden olmasıyla, ona göre emir i‟tâsı mütevakkıf emr-

u irâde-i müĢîrileridir. Burada bulunan toplar dahî, cümlesi olvakit Ģiddetli ateĢe 

baĢlayacağından, birinci livânın hücûmı dahî oldukça teshîl itdirilmek 

mukarrerdir. 

Birinci livâ hakkında her ne gûnâ tedbîr-i fermân buyurulmuĢ ise, buraya 

dahî ma‟lûmât ihsân buyurulması mutazarrı‟dır. Sâ‟at onda hücûma baĢlayacak 

dinmekden maksad o sâ‟atde tüfek atılmağa baĢlanacak dimek olub hücûm biraz 

sonra onı ta‟âkîb idecekdir. Birinci livânın hücûma baĢlaması diğer livâların 

hücûma baĢladıkları zamanda olmak lâzım geleceği îzâh olunmak üzere „arz 

olunur. Olbâbda emr-u fermân hazret-i men lehü‟l-emrindir. 

10 – Ağustos – 93 

Sâ‟at  Dakîka  

10  45   Receb Veysel ġâkir 

Erkân-ı Harb Re‟isi „Ömer Beyin yevm-i mezkûr ta‟arruzı ile, Aykırıcabel 

keĢfi ve Esveti Nikola Kayalığı ciheti için takdîm itdiği raporların sûretleridir: 
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 Müstağni-i tafsîl: Uzun uzadıya, etraflıca anlatmayı gerekli bulmayan.  
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BeĢinci Livâ Kumandanlığına 

Sa’âdetlü Efendim Hazretleri; 

MüĢîr PaĢa Hazretlerinin matlûbları olan noktaya dört topluk barbuta 

yapdırdım. Livâ-yı „âlînizde bulunan büyük sahrâ toplarından dört „adedinin, 

hâmil tezkire-i „âcizî Urfa Taburı BeĢinci Bölüğü Mülâzım-ı Evveli Mahmûd 

Efendiye teslîmen ve dört bölük dahî muhâfıza terfîkan, birinci livânın oldığı 

silsile üzerine serî‟an irsâl buyurmaları mu‟arrızında irâde efendimindir. 

10 – Ağustos – 93 

Miralay-ı Erkân-ı Harb 

„Ömer 

HâĢiye 

Muhâfız katılması lâzımdır; zîrâ yolların ba‟zı yerinde yardım ister.  

(Sayfa 57) 

Huzûr-ı Hazret-i MüĢîr-i Ekramîye 

Ma’rûz-ı Kemterâneleridir ki 

Bulundığımız silsilenin sol tarafındaki dere içinden bir hücûm kolı sevk-u 

tertîb olunabilmek imkânını müzâkere ve icrâ için, Mehmed „Ali Efendi 

bendeleriyle emirnâme-i âsafâneleri geldi. Mutâla‟a ve fermân-ı devletleri „ayn-ı 

isâbetdir. Çünki, mezkûr dereden giden patika tarîki hem mahfûz ve hem de 

Aykırı Dağına bıçak sırtı Ģeklindeki dağdan giden yol ile birleĢeceği zann 

olunuyor. Fakat dere içinden gidecek kol, Ģuna dikkat itmelidir ki, ortada derenin 

ve yolun ikiye ayrıldığı mahalden sol tarafdaki dere ve yol ile gitmelidir; çünki sağ 

tarafdaki dereden giden tarîk, düĢmanın ordugâhına giden tarîk olub, buna nâzır 

Esveti Nikola Tepesinde tabyaları vardır ve bu soldaki dere içinden gidecek olan 

kol, kuvvetlice olursa, Aykırı Dağı koluyla birleĢmeyüb, Aykırı Dağı çaylağının 

sağındaki ormanlı belin ortasına doğru gidüb orada bir mevki‟ tutmak ihtimâli dahî 

vârid-i hâtırdır. Dere içinden gidecek taburlar, kaç tabur olacak ve hangi livâdan 

gidecek, buna dâir emirnâmede sarâhat yok ise de, Ģâyed birinci livâdan gitmesi 
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irâde buyurulur ise, nihâyet bir tabur daha virebiliriz. Çünki altı tabur birinci hatda 

olub geriye çekilmesi mümkün değildir. Ġkinci hatda dahî ihtiyât iki taburumuz 

vardır. Dere içinden gidecek taburlar ile hangi zâbitin gideceğinin irâde 

buyurulması müsterhamdir. Fermân hazret-i men lehü‟l-emrindir.  

10 – Ağustos – 93    „Ömer  Sâlih 

Huzûr-ı Hazret-i MüĢîr-i Ekramîye 

Ma’rûz-ı Kemterîleridir ki 

Emirnâme-i devletleriyle melfûfi
83

 olan ġâkir PaĢanın kağıdı bugün sâ‟at 

birde vâsıl oldı. DüĢmanın kuvvetli oldığı dünki gün meydâna çıkmıĢ oldığından 

ve fermân-ı devletleri vechile muhâsara usûlünden baĢka çâre olmayub muhâceme 

fâidesiz ve telefât-ı kesîreyi beyhûde mûcib oldığını tamâmiyle anlamıĢ 

oldığından, bu sabah Ģafakla idilecek hücûmı te‟hîr ve te‟ennî eylediğimi, AkĢehir 

Kol Ağası vâsıtasıyla takdîm eylediğim bundan evvelki „arîzamda tafsîl eylemiĢ 

idim. ġâkir PaĢa Hazretlerinin buyurdukları Siyahlı Tepeden düĢmanın istihkâmı  

(Sayfa 58) 

görülmek gibi tahattur-ı „âcizî oluyorsa da, yine Ģimdi gidüb keĢf 

ideceğim; müsâ‟id ise, bir bataryalık siper yapdırub ihtiyât livâsından topları 

getirüb ta‟biye iderüm. Fakat usûl-i muhâsara için behemehâl bizim solumuzdaki 

silsileden üç dört tabur, biraz süvâri ile gidüb, Aykırıca Beli elde itmesi ehem ve 

elzemdir ve mezkûr belde, bir tâbiyesi görülmekde ise de, derûnunda ve civârında 

kimseler gözükmeyor. ġâyed oraya kadar gidemeseler de bizim hizâlarımızda 

bulunacak olsalar bile yine düĢmanı tehlikeye ilkâ ider; çünki o cihetden 

istihkâmlarının arkası açıkdır ve cebel tarîkleriyle dökülecekdir. Bu halde 

bendeniz buradan bir tabur ile iki „aded cebel topunı gidecek olan taburlara 

virebilirim. Buraya seyyar topı celb iderim ve bunların icrâsı için veya sûret-i âhar 

tertîbâtı için emr-i devletinizi beklerim. Fermân hazret-i men lehü‟l-emrindir. 

10 – Ağustos – 93    Miralay-ı Erkân-ı Harb 

„Ömer 
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Huzûr-ı MüĢîr-i Ekramîye 

DüĢman bizim solumuzda bulunan silsilenin herhangi bir noktasına ve 

husûsan Aykırıcabelde bulunan tâbiyesine bir top vaz‟ idüb bize doğru atacak 

olursa, bulundığımız silsilede bir nefer bile barınamaz. Bu cihetle, evvelce „arz 

itdiğim misillü, cihet-i mezkûra bir müfreze irsâl buyurulması tahattur-ı „âcizî 

olmakda ise de yine irâde efendimindir. Çünki düĢman, cihet-i mezkûrdan 

havfından, dünden beri dâimâ oltarafa tâbiyeler yaparak, Esveti nikola mevki‟ini 

tahkîm itmekde oldığı görülmekdedir. Bu cihetle, Aykırıcabel tutıldığı anda 

herhalde düĢman Esveti Nikola Tepesini terk idecekdir. ġâyed cihet-i ma‟rûza 

gönderilecek elde ihtiyât taburu mevcûd değil ise, Râsim PaĢanın Sofılar cihetine 

serî‟an i‟zâm buyurulmasına dâir irâde-i devletleriniz olur ise veyâhud bir iki tabur 

ile Çerkesler ve baĢıbozuklar gönderilir ise yine matlûb hâsıl olur. Fermân  

10 – Ağustos – 93     „Ömer 

(Sayfa 59)  

Ağustosun onuncı güni akĢamından sonra altı tabur „asker ve üç kıt‟a dağ 

topuyla Mirlivâ Râsim PaĢa ve Miralay Necîb Beyi Aykırıcabele sevk ve ta‟yîn 

eyledim ise de, yevm-i mezkûr gicesini Aykırıcabele çıkan sırtın yamacında ta‟yîn 

itdiğim bir noktada geçirmelerini ve „ale‟s-seher Aykırıcabeldeki Rusların 

redevvet istihkâmını zabt ile ilerlemeleri emrini virdim. Emr-i mezkûr mûcibince 

Râsim PaĢa dahî gitmeden Aykırıcabel yamacındaki ormanlıklara yerleĢdi; 

sabâhın vürûduna intizâren ve ateĢ dahî yakmaksızın o giceyi gizlice ağaçlıklar 

içinde geçirdi. 

Râsim PaĢayı bu vazîfeye ta‟yînden maksadım paĢa-yı mûmâ ileyhin 

kable‟l-istîlâ ġıpka Kumandânı bulunması hasebiyle arâzice ve sevkiyâtca 

ma‟lûmât-ı mevkî‟iyesinden istifâde „garazına müstenid idi. 

ĠĢte ġıpkanın cihât-ı selâsesinden icrâsı lâzım gelen harekâtı bervech-i 

meĢrûh tertîb itmiĢ idim. Vaktâ ki Ağustosun on birinci güni sabâhı oldı, hemen 

ortalık ağarmak râddelerinde ve daha sâ‟at sabahın onuna gelmemiĢ idi ki 

Yerdekde sağ cenâhımız karĢısında vâki‟ Rus „askeri bulundukları siperlerden 

dıĢarı atılarak „Asâkir-i ġâhâne „aleyhine bir hücûm nümâyiĢi icrâ itdiler ve 

gördükleri Ģiddetli ateĢ üzerine ric‟at iderek yine siperlerine sokuldılar.  
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Hücûm-ı hakîkî vazîfesini „uhdedâr olan Yerdek ciheti bugün iki kola 

ayrılmıĢ idi.  

Biri sağ kol nâmında ve Veysel PaĢa kumandasında olub Rusların sol 

cenâhı gerisini almağa me‟mûr idi. Merkez kolı dahî Esveti Nikola Kayalığı 

altındaki birinci livâ taburları idi ve böyle sağ, merkez ve sol cenâh kolı nâmları 

tahtında müteĢekkil bir hat harb-i müte‟arrızînin kumandasına Ferîk ġâkir PaĢa 

ta‟yîn kılınmıĢ idi. Lâkin bu cihetin hareketi, Veysel PaĢanın ta‟yîn kılınan bir 

dereyi geçüb karĢısına çıkacak sırtı tutmağa muvaffakiyetinden sonra ibtidâ 

ideceğinden ve her kolun icrâ ideceği harekât-ı harbiyeyi, zâten Ağustosun onuncı 

güni bizzat Yerdek cihetine çıkarak irâe ve tahsîs eylediğimden, virdiğim evâmir 

ve ta‟lîmâtın, sabâhın sâ‟at on ikisine kadar zuhûr ahkâmına muntazır oldığım 

halde bir eser görememekliğim üzerine Yâver-i Hazret-i ġehriyârî Kol Ağası Fâik 

Beyi Veysel PaĢa yanına göndererek tahkîk-i ahvâle ve onları teĢcî‟ ve sevke 

me‟mûr itdim. Veysel PaĢa ise beraberine alacağı topları vaktiyle celb itmediği 

gibi yamacda vâki‟ düĢmanın gizli siperleri  

(Sayfa 60)  

dahî kendisini iĢgâl itdiğinden düĢmanın sol cenâhı gerisini almağa 

maksûr olan vazîfesini husn-i îfâ idemedi ve kendisinin taraf-ı yesârında bulunan 

merkez ve „ale‟l-husûs Esveti Nikola Kayalığı altındaki sol cenâh kolı ise zâten 

bunların hâsıl idecekleri muvaffakiyetden istifâde üzerine hareket itmeleri lâzım 

iken ânlar da Veysel PaĢa taburlarıyla birlikde ta‟arruza giriĢdiklerinden ve hedef 

ta‟arruzları „amîk hendekler ile münfasıl ve mevâki‟-i sun‟iye ve tabî‟iye ile 

mahfûz siperler oldığından bi‟t-tabî‟ hücûmlarında ânlar da muvaffak olamadılar. 

Veysel PaĢanın bu bâbdaki Ferik ġâkir PaĢaya yazdığı jurnalin sûreti bervech-i 

âtidir: 

Ferîk Sa’âdetlü ġâkir PaĢa Hazretlerine 

Sa’âdetlü Efendim Hazretleri 

Taburlar, toplar ile geç vakitde geldiğinden, hareket gece kaldıysa da sevk 

olundukları nokta-i ma‟lûmeye varmaksızın, düĢmanın gizli siperleri oldığı 

cihetle, mezkû siperlerden harbe baĢlanmıĢ ve „Asâkir-i ġâhâne dilberâne hücûm 

ile siperlerden birisini zabt eylemiĢ ise de, maksad olan asıl toplı istihkâmın 

altında müte‟addid siperleri oldığından, düĢman mukâvemet ve sebât idiyor ve 
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orası açık bir mahal oldığından açıkdan açığa hücûm itmek biraz müĢkilce 

görünüyor. Bizim taraf toplarından ise, düĢmanın istihkâmına bir zarar isâbet 

itdirilemedi ve sâir livâlar da lâzım oldığı vech ile hücûma muvaffak olamadı. 

ġimdi Husni Beyden aldığım tezkireye göre, zâbitân ve efrâddan haylice Ģehîd ve 

yaralı oldığını yazıyor ve cebhâne de isteyor. Gerçi taburların ihtiyât cebhânesi 

gönderilmiĢ ise de idilen ateĢe göre, daha lüzûmı olacağı derkâr bulundığından, 

geride bulunan ihtiyât cebhâneden taburlara onbeĢer veya yirmiĢer yük cebhânenin 

yetiĢdiirlmesi bâbında takdîm-i „arîzaya ibtidâr olundı. Olbâbda emr-u fermân 

efendim hazretlerinindir. 

11 – Ağustos – 93     Livâ-yı Sânî 

Derkenâr :    Veysel 

Mirlivâ Veysel PaĢa tarafından gelen tezkireyi „aynen takdîm eyledim. 

Me‟aline nazaran ma‟iyyetinde bulunan „UĢak ve Yalvaç ve „Ayıntab ve Bolı ve 

Ankara taburlarının ihtiyât cebhânelerinden yirmiĢer  

(Sayfa 61)  

yük cebhânenin buraya îsâli ve mümkün oldığı halde mevki‟lerini 

muhâfaza itmeleri lüzûmı PaĢa-yı mûmâ ileyhe yazıldığı mutazarrı‟ ve ma‟rûzdur. 

ġâkir 

Hayf ki bu def‟aki muvaffakiyetsizlikin sebebi dahî Veysel ve Receb 

PaĢalardı. Bizzat „askerleri baĢında bulunmalarını âmir ve Ģedîdü‟l-me‟al bir 

tezkire yazdım ki ġâkir PaĢanın tezkire-i mezkureye cevâben yazdığı varaka sûreti 

bervech-i âtî mezkûrdur: 

Ma’rûz-ı kullarıdır ki 

ġimdi aldığım emr-i devletinizi livâ paĢalara teblîğ itdim. „Askerlerinin 

baĢında bulunmak üzere olduklarını evvelki „arîzamla „arz itmiĢdim. Veysel PaĢa 

dahî zâten ol tarafda olmağla iĢin baĢında bulunabileceği derkârdır. Buradaki 

taburlar zann iderim pek de mu‟attal değildir. DüĢmanın elinde cem‟an on yedi 

tabur vardır ki iĢte birkaç defâlardır hücûma çalıĢıyor. Bakalım ĠnĢâAllahü Te‟âlâ 
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hücûm olunur. Birinci livâdaki hâlet bütün bütün de gayrı değildir. DüĢman-ı 

„umûmînin tenkîlinde bir nefer bile bezl-i ikdâm idiyorlar. 

Mevki‟in sarplığı, bizzat ma‟lûm-ı devletiniz oldığından bu bâbda ziyâde 

söz söylemeğe hâcet yokdur. ĠnĢâAllâhü Te‟âlâ ümîdsiz değiliz fermân. 

11 – Ağustos – 93     ġâkir 

ġâkir PaĢa bu tezkiresinde livâ paĢaların „askerlerinin baĢında 

bulunduklarını beyân itmekde iken, ândan sonra ve gündüz sâ‟at altıyı çeyrek 

geçerek yazdığı bir jurnal, Receb PaĢanın hâlâ geride bulundığını bildiriyor: 

Huzûr-ı ‘Âli-i Hazret-i MüĢîrîye 

Ma’rûz-u Kullarıdır ki 

Yukarının hâli pek çok tağayyür
84

 itmemiĢdir. Taburlardan gelen 

haberlerde Ģimdi bulundukları hâlin zararsızlığından ve PriĢtine Taburı ileri gidüb 

tutdığı mevki‟den Moskoflara su aldırmamakda ve kusûr taburlar dahî düĢmana 

baĢ çıkartmamakda olduklarından bahs olunuyor ve hücûma ikdâm olunacağı 

va‟adi alınıyor. ġimdi o va‟ade muntazırız. Daha olmaz ise,  

(Sayfa 62)  

burada kalan üçünci talî‟ayı dahî bizzat Receb PaĢa hücûma sevke 

gidecekdir. Aykırıcabel ciheti, Rusyalıları biraz ĢaĢırtdı. Eğer gördüğümüz yol, 

Aykırıcabel yolı ise, sabahdan beridir bölük bölük „asker sevk idiyor ve giden 

„askerden bir kısmı dahî firâr idüb geliyor ise de yerine iki katı gidiyor. Bilmem 

oradaki hallerinden ma‟lûmât alınabildi mi fermân. 

11 – Ağustos – 93      ġâkir 

Dakika Sâ‟at 

15  6 

Emr-i ehemm-i muhâcemenin veyâhud ta‟bîr-i âhirle muhâsara-i kâmile 

için tertîb itdiğim planın bu vechile „avârıza tesâdüfüyle „adem-i icrâsı 
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te‟essürümü da‟vet itmekle, Erkân-ı Harbiye Hey‟et-i Zâbitânı cem‟ ile bu bâbda 

ne yapılmak lâzım gelirse bâ mazbata beyân itmelerini ihtâr itdim. Zâbitân-u 

mûmâ ileyhim dahî tertîb idilen planın icrâsı ve düĢman mevâki‟ini zabt veyahud 

muhâsara-i kâmile tahtına ahz için, Yerdek cihetindeki nukât-ı ma‟lûmenin süngü 

ile elde edilmesinden baĢka çare olmadığını bâ mazbata beyân itmeleri üzerine 

mazbata-i mezkûreyi leffen Ferik ġâkir PaĢaya gönderdim ve Yerdek ciheti 

taburlarının ve „ale‟l-husûs Veysel PaĢanın tutması kararlaĢdırılan nukâtı elde 

itmesi için lâzım gelen fedâkarlığın sarfını bitekrâr emr itdim. Bu nukât, 

Rusyalıların Gabrova tarafındaki hatt-ı ric‟atlerini zabt ve tehdîd idecek nukât-ı 

mu‟ayyene idi. Bu yolda yazmıĢ oldığım emre cevâben ġâkir PaĢa tezkire-i âtiyeyi 

yazdı: 

Huzur-ı MüĢîrîlerinedir 

Ma’rûz-ı Kullarıdır ki 

Erkân-ı Harblerden gelen mazbata mutâla‟a olundı. Sabahdan beri birinci 

livânın gösterdiği himmetsizlik bize kat‟-ı ümîd itdirmiĢdi. Fakat ne çâre ki kat‟-ı 

ümîd itmek elden gelmeyor. Husni Bey sabahleyin Rusyalıların tedâriksiz 

zamânında tüfek ateĢine baĢlamayub da hücûm itmiĢ olsa idi belki bir iki sâ‟at 

evvel maslahat bitmiĢ olurdı. ġimdi yine orta kola Ģevk-ü gayret virmekdeyiz. 

DüĢmanla araları pek azdır; fakat Mazhar Beyden gelen tezkirede o az mesâfeyi 

kat‟ itmek üzere zuhûr iden fedâîler, ya Ģehîd veya mecrûh oldığından, diğerlerin 

cesâreti  

(Sayfa 63)  

gitmiĢ imiĢ. ġimdi iĢte o taburlar ve Veysel PaĢa kolunda bulunan Husni 

Beyin beĢ taburı, düĢmanla tüfek kavgası itmekdedir; yeni bir vukû‟ât yokdur. 

Aykırıcabel cihetinden haber alub imdâda muhtâc iseler birinci livâdan veyâ âhir 

mahalden tabur gönderilmesi husûsunun lâzım gelenlere fermân buyurulması 

menût-ı re‟y-i „âlîleridir; çünki o taraf düĢmana çok telâĢ virdi gibi görünüyor 

fermân.   
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11 – Ağustos – 93      ġâkir 

Sâ‟at Çeyrek 

6  2 

ġâkir PaĢanın tezkiresinden anlaĢılacağı vechile, Yerdek ciheti 

hareketlerini birinci livânın ya‟ni Esveti Nikola Kayalığı cihetindeki taburların 

ilerlemesine ta‟lîk idiyorlar. Halbuki bu ta‟lîk, benden aldıkları evâmir-i „adîde-i 

kat‟iyeye ve hem de muktezâ-yı maslahata muhâlif idi. Ve‟l-hâsıl Yerdek ciheti 

kumandanları ki ġâkir, Receb ve Veysel PaĢalardan „ibâretdir, muhârebeyi 

zuhûrâta ve sevk itdikleri taburların keyf-i idâresini terk ile uzakdan seyirci 

olmaları netâyicindendir ki bu cihet, hiçbir muvaffakiyet hâsıl itmekden mâ „adâ 

beyhûde bir hayli telefât virdi. Veysel PaĢanın yanında on tabur „asker var 

idi.bunun beĢ taburını Kâimmakâm Husni Bey refâkatiyle ileri ateĢ içine sevk 

idüb, bâkî beĢ taburla kendisi geride bulundığı ġâkir PaĢanın bu tezkiresinden 

anlaĢılıyor.  

Halbuki ben def‟âtle livâ paĢaların muhâcim taburlarıyla birlikde ve 

hücûmun bizzat ânların huzûrı ile olmasını emr itmiĢ idim. Bugün sâ‟at akĢamın 

onuna doğru takarrüb itdiği halde, Yerdek cihetinin bu kadar kuvvet ile hiçbir iĢ 

göremeyüb tasmîm olunan nukâtdan dahî hiçbirini elde idememesi ve halbuki 

ordunun en güzîde ve müntehib taburları o cihetde oldığı halde mücerred 

kumandanlarının, „askerim baĢında bulunmamaları seyyi‟e-i netâyici olarak bir iĢ 

becerilememesi fevka‟l-hadd te‟essür ve hiddetimi da‟vet itdi. Sabahdan beri 

cihet-i mezkûrede devâm iden Ģemâtet-i harb
85

 ise, her iki tarafın siper arkasından 

yekdiğeri „aleyhine tüfek boĢaltmasından ve top atmasından „ibâret bulunmakla, 

elde idilmesi lâbüd olan siperlerin behemehâl süngü ile zabt olunması husûsını 

ġâkir PaĢaya sûret-i kat‟iyye ve ahîrede emr itdim. Emr-i mezkûra cevâben ġâkir 

PaĢanın yazdığı tezkire bervech-i âtî mezkûrdur:  
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(Sayfa 64) 

Huzûr-ı Hazret-i MüĢîriye 

Ma’rûz-ı Kullarıdır ki 

ġimdi Veysel PaĢadan aldığım birbirini müte‟âkib tezkirelerin 

birincisinde, iki tabur gönderilmesi ve ikincisinde Husni Beyin feryâdından 

bahisle behemehâl iki taburun gönderilmesi husûslarını iĢ‟âr eylemiĢ ve burada 

tabur olmadığı ve aĢağıda dahî tabur kalmadığı cihetle bunun irsâli mümkün 

olamayacağı derkâr ise de, ma‟mâfîh huzûr-ı müĢîrilerine ârz idileceği cevâben 

yazıldı. Üçüncü ve dördüncü tezkireler, Husni Beyin „Ayıntab taburının “düĢman 

geliyor” diye feryâd iderek Bolu taburunun üzerine dökülüb artık söz 

geçirilemeyerek beğendikleri noktaya kadar çekildikleri ve taburlarda zâbit 

kalmadığı beyânıyla, bu taburların behemehâl tebdîli diyor ki bu hiç mümkün 

değildir. DüĢman ise baĢlıca Aykırıcabelden gördüğü Ģiddet ve savlet üzerine 

sâniyen orta kolun yolu kat‟ idercesine ikiye bölmesi üzerine ric‟atini muhâfazaya 

kıyâm ideceğinden bu taburların oradan çekilmesinden baĢka çare mutâla‟a 

olunamamakla „arz-u istîzâna müsâra‟at eyledim. 

11 – Ağustos – 93      ġâkir 

Sâ‟at 

11 

Vaktâ ki bugün dahî akĢam olub, Yerdek ciheti, intizâr idilen netîceyi elde 

idemedi ve „Asâkir-i ġâhânenin sâika-i gayret-i fıtriye ile icrâ itdikleri fedâkârâne 

hücûmlar mücerred ümerânın dikkatsizliği ve gayretsizliği ile beyhûdeye gitdi. 

Artık bu cihetin harekâtı netâyicinden bi‟l-külliye me‟yûs oldum. Binâen‟aleyh 

cihet-i mezkûre taburlarını geri alarak hâl-i tedâfü‟iye vaz‟ı ve bugün Aykırıcabel 

tarafından sevk idilen taburların haylice ilerlemesi ile düĢmanın hatt-ı ric‟atini bir 

dereceye kadar zabta muvaffakiyeti üzerine o cihetden ümîdlenerek kuvve-i 

mevcûdenin kısm-ı a‟zamının Aykırıcabel cihetinden sevk ile ta‟kîb itdiğim 

muhâsara veya zabt-ı mevki‟ emellerine bu cihetden husûlüni tasmîm eyledim. 

Binâen‟aleyh olbâbda yazdığı emirnâmeyi, Yerdek ciheti kumandanı Ferik ġâkir 

PaĢaya gönderdim ve bu bâbda bir mütâla‟aları var ise beyân itmeleri için, Receb 

ve Veysel PaĢalara da ihtâr-ı keyfiyet itmesi lüzûmunı „ilâveten iĢ‟âr eyledim. Bu 
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emir üzerine ġâkir, Receb ve Veysel PaĢaların müĢtereken yazdıkları jurnal sûreti 

bervech-i âtî zikr olunur:   

(Sayfa 65)  

Huzûr-ı ‘Âli-i MüĢîrîye 

Ma’rûz-ı Kullarıdır ki 

Aykırıcabelin takviyesiyle bu tarafdaki taburların hâl-i tedâfü‟iye 

konulması ve Aykırıcabelden hücûm idilmesi husûsunun bi‟l-müzâkere „arzı 

irâdesine dâir aldığımız emr-i devletlerini okuduk. Ġstihsâl-i netîcenin mevkûf-ı 

„aleyhi hücûm oldığı ma‟lûm ise de, mevki‟in menâ‟ati ve düĢmanın kuvveti 

hücûma müsâ‟ade itmeyüb taburların ekser zâbiti Ģehîd ve mecrûh olmasıyla ve 

hasbe‟l-mevki‟ taburlar birbirine karıĢmasıyla bu cihetden hücûm ne kadar müĢkil 

ise Aykırıcabel kolunun bir uzun mesâfeyi düĢman ateĢi altından geçmesi ol 

derece müĢkil olacağından, bu bâbda zihinlere hayret elvirmiĢ ve ma‟mâfîh 

düĢmana en ziyâde mûcib-i telâĢ olan Aykırıcabel ciheti bölünmüĢ oldığına ve 

Ma‟âzAllah Aykırıcabel ciheti sıkıĢub ric‟ate muzdırr olur ise bütün ümîdler mahv 

olacağı derkâr bulundığına mebnî, müzâkeremizin netîcesi olarak, Aykırıcabel 

cihetinin birinci livâ taburlarından ikisi, üçi alınarak on dört, on beĢ, tabura iblâğ 

ile takviyesi ve bunları Ģimdi elde itdikleri tepeye gereği gibi istihkâm virerek 

orada bekâlarını te‟mîn itmezden evvel kendilerini muhâtaraya koymamaları 

hakkında emir i‟tâsı ile tertîbât itmâm olundukdan sonra idilecek hücûmun 

Aykırıcabel cihetinden baĢlanmasıyla beraber orta koldan dahî icrâ idilerek 

ĠnĢâAllah maslahatın netîcelendirilmesi münâsib-i mütâla‟a olunur. Orta kolda 

bulunan taburlar birkaç def‟alardır tekrâr idilen hücûmlar ile haylice zedelenüb 

öyle hücûm kumandasıyla hareket idemeyecekleri anlaĢıldığından, sâlim bir halde 

olmasıyla sâire tâziyâne-i teĢvîk olmak üzere burada bulunan üçünci talî‟a 

taburuyla karĢıki tepe muhâfazasında bulunan Denizli taburunun, yerine 

Ispartadan birkaç bölük bırakılarak alınub bu akĢam orta kola me‟mûr idilmiĢ ve 

Receb PaĢa dahî ânlarla birlikde hareket eylemek üzere bulunmuĢdur. Aykırıcabel 

cihetinin ehemmiyeti ve düĢmana orada bulunulmasının mazarratı buradan dahî 

görülmekde oldığından herhalde takviyesi ve hücûm zamânında orta kolun dahî 

hücûm itmesi çâre-i münfderid olarak mütâla‟a kılınmakla „arz olundı fermân.  
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11 – Ağustos – 93     Receb Veysel ġâkir  

PaĢalar bu tezkirelerinde mevki‟in menâ‟ati ile düĢmanın kuvvetini, 

hücûmun becerilememesi için esbâb-ı mâni‟a olarak gösteriyorlar. Mevki‟in 

menâ‟ati fi‟l-hakîka cây-ı inkâr
86

 değil ise de, 

(Sayfa 66)  

düĢmanın kuvveti hakkındaki hayâl ve i‟tikâdları bugün için pek yanlıĢ idi. 

Tezkire-i mezkûre me‟alince, paĢaların tensîb itdikleri Ģekl-i ta‟arruzı, Aykırıcabel 

ciheti ile Receb PaĢa kumandasındaki orta koldan baĢlamak sûreti ise de, orta 

kolun hücûmı fıkrası, Receb PaĢa tarafından lisebebin dermiyân idilmiĢ bir söz 

olub, niyet-i hakîkîye müstenid değil idi.  

Ağustosun dokuzundan on birinci günün akĢamına kadar hücûm 

taburlarıyla birlikde bulunmayı istemeyen Receb PaĢa, Ağustosun on ikinci günki 

ta‟arruzunda isbât-ı vücûd idebilmesi fıkrasının derci benim lisân-ı Ģiddet ve 

i‟tirâzımı ta‟dîl itmek için yazılmıĢ bir söz oldığından bu dakâyık-ı muğfilâneyi
87

 

hiss iderek Yerdek cihetinin ta‟arruz ve muvaffakiyetinden me‟yûsen sarf-ı inzâr 

ve efkâr itdim ve yegâne ümîdimi, Aykırıcabel tarafına hasr-ü ta‟lîk eyledim.  

Gelelim Aykırıcabel tarafından sevk idilen taburların Ağustosun on birinci 

güni sabâhından bidâ‟ ile gurûb-ı Ģemse kadar icrâ itdikleri harekât-ı harbiyeye: 

Ağustosun onuncı güni Mirlivâ Râsim PaĢayı altı tabur piyâde ve üç kıt‟a 

dağ topuyla Aykırıcabel yamacına sevk itmiĢ idim. Bunlar, „ale‟s-sabâh 

Aykırıcabelin tarîki ağzındaki iki kıt‟a Rus siperleri „aleyhine ta‟arruz iderek 

siperleri zabt ve yanlarındaki ormanları iĢgal itdiler. Bu siperler, Rusların orada 

bulunan büyük redvet siperinin ileri karakolı makâmında idi; buradan ric‟at iden 

Ruslar redvete çekildiler. ġurasını da söyleyeyim ki, Ağustosun dokuzuncı ve 

onuncı günleri Aykırıcabelin gerek redvet istihkâmında ve gerek cenâheynindeki 

siperlerde, Rusların „asâkir-i muhâfazası yok idi. Ağustosun onuncı güni 

akĢamından sonra Aykırıcabel cihetine „asker sevk itmekliğim üzerine Ruslar, o 

tarafa da efrâz-ı kuvvete mecbûr olarak, istihkâmât-ı mezkûreyi leylen ve „ale‟s-

seher tutdılar. Ve istihkâmlar ġıpkanın istirdâdından mukaddem „Asâkir-i ġâhâne 
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 Cây-ı inkâr: Kabul etmeme, reddetme, yalanlama yeri. 
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 Dakâyık-ı muğfilâne: Ġğfal edici, aldatıcı ince sözler.  
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tarafından yapılmıĢ idi. Yevm-i mezkûr sabâhı Mirlivâ Mehmed Hulûsi PaĢayı 

dahî iki tabur ile kuvve-i müzâhere olmak üzere Râsim PaĢanın refâkatine ta‟yîn 

ve irsâl itmiĢ idim. 

Bunlar dahî vaktiyle yetiĢerek, Râsim PaĢanın harekât-ı harbiyesine iĢtirâk 

itdiler. Miralay Necib Beyin talebi üzerine muâhharan iki tabur daha sevk idildi. 

Ve birinci livâ tarafından gönderilen bir tabur kadar „asker de bunlara iltihâk 

itmekle, cümlesi on iki tabura bâliğ oldı. Ve Aykırıcabelin ba‟zı mahalleri süvâri 

harekâtına müsâ‟idce oldığı haber virildiğinden,  

(Sayfa 67)  

Çerkes nizâmiye süvâri bölüklerini dahî birlikde gönderdim ve bunlara 

„ilâveten birtakım baĢıbozuk Çerkes atlıları dahî Aykırıcabele getirdiler. Bugün 

sâ‟at sekiz buçukda, redvet istihkâmı ve tevâbi‟i Rusların elinden cebren nez‟ 

olunmakla, oradan firâren çekilen Ruslar, ġıpka istihkâmâtına ilticâ itdiler ve 

„Asâkir-i ġâhâne dahî bunları Gabrova Ģosesine kadar koğaladılar.  

Mezkûr Ģoseye hâkim olan küçük yeĢil tepe istihkâmını dahî zabt iderek, 

Gabrova tarîkini taht-ı iĢgâl ve istîlâya aldılar. Hayf ki, „Asâkir-i ġâhâne bu 

muzafferiyetinin de netîcesinden lâyıkıyla istifâde idemedi. Gerçi Redvet 

istihkâmından Gabrova üzerindeki Küçük YeĢil Tepe istihkâmına kadar olan 

mesâfe-i tavîleyi harben ve muzafferen geçdiler ve düĢmanlarını ta‟kîb ve hatt-ı 

ric‟atlerini kat‟ itdiler ise de, ne Râsim PaĢa ve ne de Miralay Necib Bey, „Asâkir-i 

ġâhânenin bu harekât-ı ta‟kîbiyesine iĢtirâk itmediklerinden ve Küçük YeĢil Tepe 

istihkâmı ise Rusların hatt-ı ric‟atini kat‟ eylediğinden ve ihtimâl ki kendilerine 

kuvve-i imdâdiye vürûd itmekde oldığına dâir almıĢ olacakları haberden 

cesâretlenerek akĢam üstü bir son gayret olmak üzere bitekrâr Ruslar, istihkâm-ı 

mezkûrı „Asâkir-i ġâhâne yedinden nez‟ itdi. Eğer Râsim PaĢa veya Necib Bey 

istihkâm içinde bulunsalar idi, ânın zabtındaki ehemmiyeti „Asâkir-i ġâhâneye 

bi‟t-tefhîm son dereceye kadar sebât itdirirler idi.  

ġurasını da söyleyelim ki, bu Küçük YeĢil Tepe istihkâmını zabt iden 

„asâkir, düĢmanı ta‟kîb iden taburların ilerlemiĢ neferâtından mürekkeb ve her 

taburdan mahlût bir „asker idi. Öyle bir tabur veya bir bölükden olmayub da 

muhtelit tabur ve bölükler efrâdından müctemi‟ olan „asâkirin Ģîrâze-i intizâmının 

bozuk olması emr-i tabî‟î idi. Binâen‟aleyh Ruslar, bitekrâr istihkâm-ı mezkûrı 
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nez‟a kıyâm itdikleri sırada ânlar da Büyük YeĢil Tepe ve etrâfı tepeler ile 

ġıpkanın suyı ya‟ni çeĢmesi dahî „Asâkir-i ġâhâne yedine düĢmüĢ idi. Ya‟ni irtesi 

sabâh bir cüz‟î ta‟arruz ile Küçük YeĢil Tepe istihkâmını bitekrâr zabt iderek 

Rusları hasr-ı kâmil ile taht-ı muhâsaraya almak veya kayd-ı esârete dûçâr itmek 

eshel-i umûrdan idi. Necib Beyin „Asâkir-i ġâhâne ile birlikde ta‟kîbde 

bulunmaması haberinden fevka‟l-hadd müte‟essir oldum; ferdâsı sabâh kuvve-i 

vâfiye ile Aykırıcabel tarafından istihsâl-i maksada zafer bulmak tedâbirine 

teĢebbüs itdim.  

Ağustosun onuncı güni Esveti Nikola Kayalığına gice sâ‟at beĢde vukû‟ 

bulacak  

(Sayfa 68)  

husûf-i kamerde
88

 iki tabur sevk idilerek bunların hîn-i hâcetde ilerleyüb 

mezkûr kayalık istihkâmâtını tutmaları tarafımdan emr-u tedbîr olundığı zikr 

idilmiĢ idi.  

Mezkûr iki tabur vukû‟-ı husûf-ı kamerde giderek Esveti Nikola 

Kayalığının altındaki taĢlığı bilâ mâni‟ tutdular. Ağustosun on birinci güni sabâhı 

sağ kolda Veysel PaĢanın baĢladığı tüfek patırtısı üzerine, bunlar da kayalığa 

tırmanarak, mezkûr kayalık üzerinde vâki‟ iki kıt‟a Rus istihkâmını da zabt-u 

teshîr itdiler. Lâkin bu istihkâmın içerisi ġıpka Tepesini muhît olan diğer Rus 

istihkâmlarından görülmekde ve ânlar daha hâkim nukâtda bulunmakda idi.  

Binâen‟aleyh Ruslar sağdan, soldan bunlar üzerine dâne, peĢrev ve 

Ģarapnel yağdırarak ve bir tarafdan da hücûm müfrezeleri sevk iderek „Asâkir-i 

ġâhâneyi terk-i mevki‟e icbâr itdiler.  

Hayf ki benim, bu bâbda virdiğim emir dahî icrâ olunamadı. Fi‟l-hakîka 

bu taburlar, Esveti Nikola Kayalığını iĢgâle me‟mûr idiler; lâkin, zamân-ı 

me‟mûriyetleri, Veysel ve Receb PaĢaların muvaffakiyetinden sonraya mu‟allak 

idi. Ya‟ni, Veysel PaĢa karĢısındaki düĢman istihkâmâtını zabt veyahud sol 

cenâhdan düĢmanın hatt-ı ric‟atini kat‟ itdiği ve Receb PaĢa da karĢısındaki 

siperlerden bir ikisini zabta muvaffak oldığı bir sırada; düĢmana tabî‟î gelecek bir 

ĢaĢkınlıkdan istifâde için, bu iki tabur meydâna çıkacak ve kendileri de aksar 
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mesâfede ve yorgun bulunmayacakları cihetle düĢmanı ta‟kîb ve iĢgâl-i mevâki‟ 

idecekler idi.  

Halbuki bunlar Veysel ve Receb PaĢa taburlarıyla harbe dâhil oldılar ve 

Esveti Nikola Kayalığı sabâhın sâ‟at on ikisi râddelerinde – ki Veysel ve Receb 

PaĢalar kumandasındaki taburların top ve tüfekin Ģamatasına baĢladıkları vakitdir 

– zabt-u iĢgâl itdiler ve üç sâ‟ate karîb bir müddet elde tutdılarsa da, sağ 

cenâhlarında vâki‟ Yerdek ciheti taburlarının muvaffakiyetsizliği ve Rusların 

ta‟arruzât-ı mütetâbi‟ası ve kayalığa hâkim nukâtdan lâ yenkatı‟ ateĢler icrâ 

olunmakda bulunması ilcââtıyla terk-i mevki‟ eylediler. 

Bugün Erkân-ı Harb Re‟isi Miralay „Ömer Beyi Aykırıcabel tarafından 

göndermiĢ ve Erkân-ı Harbiye Kâimmakâmı Gâlib Beyi Esveti Nikola Kayalığı 

cihetine ta‟yîn itmiĢ idim. Mîr mûmâ ileyh ile orada bulunan Erkân-ı Harb 

BinbaĢısı Hamdi Beyin yevm-i mezkûr vukû‟âtına dâir Mirlivâ Sâlih PaĢaya 

virdikleri jurnalin sûreti Ģudur:  

(Sayfa 69) 

Sa’âdetlü Efendim Hazretleri 

Üç günden beri olunan büyük fedâkarlıklar üzerine ma‟hûd Esveti Nikola 

Tepesinin zabtına muvaffak olunamadığı halde dün sâ‟at on bir buçukda yazılub 

gice sâ‟at birde yedd-i „âcizânemize vâsıl olan tezkire-i kumandânî üzerine gice 

sâ‟at beĢde husûf-i kamer vâki‟ oldığında Karaman ve Kula taburlarını dere 

içinden sevk idüb Ģafakla beraber kayalık altında bulunduklarını zann ideriz ki 

MüĢîr PaĢa Hazretleri ve Zât-ı „Âlîniz görmüĢsünüz. ĠĢte mezkûr iki tabur bin türlü 

mihn-ü meĢâkkla ilerleyüb tâ tepenin üzerinde ve en ilerideki iki istihkâmı zabt 

iderek derûnuna girdiler. Lâkin, ne çâre ki mezkûr istihkâmların gerek sol 

cihetinde ve gerek gerisinde ve gerek sağ ciheti ilerisinde olan müte‟addid 

istihkâmlardan idilen ateĢ ile beraber üzerlerine vâki‟ olan hücûma „asâkirin tâb-

âver-i mukâvemet
89

 olamayarak ric‟ate mecbûr oldığı ve bu halde düĢman ta‟kîb-i 

harekete kalkıĢmıĢ ise de, elde bulunan istihkâmlardan idilen Ģiddetli ateĢ ile 

geriye yüz döndürtülüb bir haylisinin telef idildiği ve geriye gelen „asâkir dahî 

biraz telefât virerek, dereden istihkâmların gerisine çekilmiĢ oldukları ve 

bunlardan birkaçı dahî elan kayanın altında mahfûz kalmıĢ oldukları „arz olunur. 
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 Tâb-âver-i mukâvemet: KarĢı durmak gücünde olan. 
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11 – Ağustos – 93      Sâ‟at 3 

BinbaĢı Erkân-ı Harb  Kâimmakâm Erkân-ı Harb 

Hamdi    Gâlib 

Birinci livâ taburlarının bervech-i meĢrûh, ikinci def‟a olarak bir isti‟câl 

hatâsıyla vâki‟ olan muvaffakiyetsizliği, artık Esveti Nikola Kayalığı cihetinden 

bir fâide husûli bâbında beni nevmîd itmekle bu taburların düĢman ateĢi altından 

çekilmesini ve Esveti Nikola Kayalığı cihetinde dört tabur bırakarak bâkî dört 

taburun ordugâha celbini emr itdim ve Ağustosun on birinci güni akĢamından 

sonra ya‟ni geceleyin mezkûr taburların nısfı siperler ile mahfûz mevâki‟de kalub 

nısf-ı diğeri ordugâha „avdet idecek idiler. Yukarıda dahî söylediğimiz vechile 

benim nazar-ı dikaktim kâmilen Aykırıcabel cihetine mahsûr idi. Hayf ki, ordunun 

en güzîde „asâkiri, hiç harb görmemiĢ takımdan idi.  

Husûsiyle, Râsim PaĢa ile Necib Beyin, düĢmanı ta‟kîb iden „asâkir ile 

birlikde  

(Sayfa 70)  

ilerlememesi, tutulan en mühim mevki‟in bilâ mûcib elden çıkarılmasını 

intâc itdiği gibi böyle kendi keyfine ve tüfeğini omuzlayub ilerleyen „asâkir, 

yekdiğerine de karıĢdığından, taburların intizâmı kâmilen bozulmuĢ olmağla 

bunları geri alub intizâmlarını i‟âde ve düĢman karĢısında ve mevâki‟-i mühimme 

hasr-u iĢgâline
90

 yarayacak sûretde, yeniden taburlar sevki, bence lâzımeden 

göründü. Ve bir de Aykırıcabel tarafına yalnız üç kıt‟a top sevk olunub ġıpkadaki 

düĢmanın büyük topları mukâbilinde ise bunların ehemmiyetleri olamayacağından, 

iki kıt‟a da sahrâ topı sevk idilmesini emr itdim ve Mirlivâ „Ârif PaĢayı bugünün 

akĢamından sonra iki top ve iki tabur ile Aykırıcabele doğru sevk eyledim. 

Ağustosun on birinci güni hîn-i ta‟kîbde taburların yekdiğerine 

karıĢdıklarını ve ânların i‟âde-i intizâmı için diğer taburlar sevkine lüzûm 

görüldiğini hâvî, Mirlivâ Mehmed Hulûsi PaĢanın iki kıt‟a tezkiresi bervech-i âtî 

zikr olunur: 
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Zât-ı ‘Âli-i MüĢîrîye 

Devletlü Efendim Hazretleri 

AkĢamüzeri buradaki „askere nev‟ummâ
91

 bir havf-ı düĢman, düĢmanın 

hatt-ı ric‟ati üzerinde her ne kadar bir tâbiye alınmıĢ ise de terk olunmuĢ; Ģimdi 

taburlar birbirine karıĢmıĢ, cem‟inden zâbitânı „âciz ve ba‟zılarının zâbitleri hiç 

meydanda yokdur. Yarınki hücûm için bunları behemehâl bu akĢam tebdîl iktizâ 

ider. Sağlam olarak altıncı livâdan götürmüĢ oldığım iki taburla Muğla Taburı var; 

kusûrı meydanda yokdur. ĠĢte hal bu merkezde ve ifâdelerine nazaran düĢman da 

yok. Lâkin hakîkati bilemem fermân. 

11 – Ağustos – 93    Mehmed Hulûsi 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Tezkire-i „âlîleri vâsıl oldı. Râsim PaĢa ile Necîb Bey bendeleri uykusuz 

oldığından, bendeniz nöbetçiyim. Burada bulunan taburlar, esnâ-yı muhârebede 

birbirlerine karıĢmıĢ olduklarından sabâhdan üç sâ‟at evvel altı tabur irsâl 

olunması; burada bulunan taburları da geriye almak için tabur irsâli. GöndermiĢ 

oldığınız topların cebhânesi buraya 

(Sayfa 71)  

vâsıl oldı. Toplar da yolda kalmıĢ oldığından bir gelen ile topları buraya 

getirmelerini emr-u fermân.  

11 – Ağustos – 93      Mirlivâ 

Mehmed Hulûsi 

Mehmed Hulûsi PaĢanın birinci tezkiresinde „askere havf-ı düĢman 

dimesi, düĢmandan o cihetde firâr gibi bir hâlet vukû‟ bulmasından münba‟is 

olmayub, mücerred hîn-i ta‟kîbde taburların muntazaman sevk olunmamasından 

ileri gelme bir karıĢıklık netîcesi olarak bir takım taburlar efrâdının yekdiğerine 

karıĢması ve bu taburların, tecrübesiz zâbitânın bölükleri baĢında 

bulunmamalarından cür‟etlenerek ordugâha sevk olunan yaralılar ve sakalarla 
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beraber lüzûmundan ziyâde neferâtın da savuĢmuĢ olmalarıdır. Ya‟ni Mirlivâ 

Râsim PaĢa ile Miralay Necîb Bey taburlar zâbitânının harekât-ı Harbiyelerine 

nezâreti idecek mevâki‟de bulunub ve geri kalmasalar idi, taburlar da yekdiğerine 

karıĢmayarak, mâ bihi‟l-iĢtikâ
92

 olan uygunsuzluk te‟essüfnümâ zuhûr olmaz idi. 

Ma‟mâfîh bugün Aykırıcabel cihetine sevk idilen on iki taburdan biri Hersek ve 

diğeri ĠĢkodra cihetlerinden gelme ve bir diğeri de birinci livâ tarafından 

gönderilen muhtelit
93

 tabur olub, bâkî dokuzu Râuf PaĢanın mevcûd-ı refâkatinden 

veya hiç harbe dâhil olmamıĢ takımdan olduklarından, cüz‟î bir iğtiĢâĢ ile 

intizâmlarının muhtell
94

 olması da tabî‟î idi. Hersekden menkûl taburlardan olmak 

üzere bunlar meyânında görünen ĠĢtib tâlî taburı bile binbaĢıları Nazif Efendi 

merhûmun Hersekde Pive Muhârebesinde Ģehâdetinden ibtidâen izâ‟a-i intizâm
95

 

itmiĢ olmağla mezkûr tabur dahî Hersekden menkûl taburların yararlıkça en gerisi 

dimek idi. Velhâsıl ġıpka ordugâhının en muhârib ve iĢe yarar taburları birinci, 

ikinci ve üçünci livâ taburlarından „ibâret olub bunlar dahî Yerdek ve Esveti 

Nikola Kayalığı cihetlerinde bulunduklarından, benim Aykırıcabele mezkûr 

taburları sevk itmekliğim zarûrî ve tabî‟î idi.  

ĠĢte Ağustosun on birinci güni akĢamı bir tarafdan Yerdek cihetini hâl-i 

müdâfa‟aya vaz‟ itmek ve Aykırıcabel cihetinin kuvvetini teksîr eylemek gibi 

Ģeylerle iĢgâl-i zihin itdiğim bir sırada idi ki Rusyanın Balkan Kumandanı Ceneral 

Radeski, her Kazak hayvanına birer de piyâde neferi irkâb iderek ġıpka 

mahsûrîninin imdâdına Ģitâb idiyor idi. Rusların mevki‟i  

(Sayfa 72) 

 Ģıpka nukâtının her cihetine hâkim ve Gabrova üzerine nezâret-i kâmilesi 

bulundığından ânlar, kendilerine gelmekde olan „asâkir-i imdâdiyeyi görerek 

akĢam ertesi “hurrâ…..” diye de bağrıĢmıĢlar ise de Rusların bu Ģamatasına Ordu-

yı Hümâyûn tarafından o kadar kulak virilmemiĢ idi. Ve zann ideriz ki Ruslar, ve 

„asâkir-i imdâdiyenin vürûdını müĢâhedeleri üzerine, ânların reh-i râsitinde olub 

elden çıkardıkları Küçük YeĢil Tepe istihkâmını bitekrâr istirdâda kendilerini 

mecbûr gördiler ve bu sebeb üzerine istihkâm-ı mezkûrı akĢama karîb „Asâkir-i 
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 Mâ-bihi‟l-iĢtikâ: Kendisiyle Ģikayet olunan. 
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 Muhtelit: KarıĢık, karma. 
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 Muhtell: Ġhlal edilmiĢ, bozulmuĢ, bozuk; karıĢmıĢ. 
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 Ġzâ‟a-i intizâm: Düzeni kaybetme, düzensiz hale gelme.  



91 

ġâhâne yedinden bitekrâr nez‟
96

 itdiler. Aykırıcabel ciheti kumandanı ise, ne 

düĢmanın „asâkir-i imdâdiyesi geldiğinden ve ne de Küçük YeĢil Tepe 

istihkâmının ehemmiyetinden haberdâr olmadığından ve binâen‟aleyh iktizâ-yı 

maslahata göre tedbîr ittihâz itmeyi de hatırlamadığından taburlar oldukları 

yerlerde karmakarıĢık bir halde kalmıĢ ve kumandan mûmâ ileyh yalnız irtesi güni 

harekât-i harbiyesini ikmâl ve icrâ için benden altı tabur daha „asker taleb eylemiĢ 

idi.  

Ben ise Yerdek, Esveti Nikola ve Aykırıcabel cihât-ı selâsesini 

görebilecek ve ânlara sür‟atle îsâl-i evâmir idecek bir noktada bulunuyor isem de 

arâzinin hâlini beyânlara ma‟lûm oldığı vechile düĢmana „asâkir-i imdâdiye 

gelmekde oldığı benim bulundığım noktadan bi‟t-tabi‟ görülemez idi. Gabrova 

Caddesi Aykırıcabelin ba‟zı nukâtıyla Yerdek cihetinden bir derece görülebilir ise 

de Aykırıcabel kumandanının bervech-i meĢrûh görecek nukâtda bulunması ve 

„askerinin karmakarıĢık bir vaz‟iyete girmesi kendisini iĢgâl itdiği gibi Ağustosun 

on birinci güni Yerdek cihetinde ve Gabrova yolunı görecek nukâtda bulunan 

ġâkir ve Receb PaĢalar dahî me‟mûrı oldukları hücûm-ı hakîkî iĢgâliyle husûsât-ı 

sâireye dikkat idemediklerinden, düĢmanın „asâkir-i imdâdiyesi gelmekde oldığı 

bana hiçbir tarafdan haber virilmemiĢ idi: ma‟mâfîh haber virilse dahî ordugâhdan 

Aykırıcabele ve Aykırıcabelden Küçük YeĢil Tepe istihkâmına kadar bir tabur, 

mecbûr oldığı ârâm müddeti dâhil-i hesâb olmasa bile yine dört sâ‟atden az bir 

vakitde çıkamayacağından o vakte kadar nısfü‟l-leyl
97

 gelmiĢ olacağı tabî‟î idi.  

Eğer Aykırıcabel taburları, hîn-i ta‟kîbde o gün birbirine karıĢmayub da 

kumandanları da birlikde; baĢlarında bulunsa idi, düĢmanın gelmekde olan 

„asâkirine ânlar sedd-ü râh-ı mu‟âvene
98

t iderler ve o gice serbestâne Rusya 

„asâkir-i imdâdiyesinin ġıpkaya duhûlüne nazar-ı bî kaydî ile bakamazlar idi. 

Sonradan yapılan tahkîkâta göre, bu gice Ruslar bir livâdan fazla ġıpkaya  

(Sayfa 73) 

 „asker idhâl itdiği gibi irtesi on ikinci sabâhı dahî peyderpey „asâkir-i 

imdâdiyesi gelmiĢ imiĢ.  
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 Nez‟: 1. Bir Ģeyi yerinden koparma, sökme. 2. Kaldırma, yok etme. 3. Can çekiĢme. 
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 Nısfü‟l-leyl: Gece yarısı. 
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 Sedd-ü râh-ı mu‟âvenet: (Askeri) Yol yardımına engel olmak.  
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Ağustosun on birinci güni Rusların me‟kûlât ve cebhâneleri tükenmiĢ ve 

suları dahî „Asâkir-i ġâhâne yedine düĢmüĢ ve Gabrova hatt-ı ric‟atleri dahî taht-ı 

tehdîde alınmıĢ oldığından eğer Ceneral Radeski bu gice ve ferdâsı gün „asâkir-i 

imdâdiye yetiĢdirmekde gaflet itse idi ġıpkadaki Rus „asâkir-i muzattarası 

Ağustosun on ikinci güni ya dûçâr-ı kayd-ı esâret olur veyahud tahliye-i mevki‟ ile 

periĢan sûretde Gabrovaya çekilmek mecbûriyetinde bulunur idi. 

Hayf ki Ceneral Radeski Elene ve Tırnova cihetlerindeki bir buçuk fırka 

mikdâr taburları Tuna Ģark ordusunun Hezargrada çekilmesinden bi‟l-istifâde seyr-

ü serî‟
99

 ile ġıpka imdâdına yetiĢdirdi ve „Osman PaĢanın tecâvüzî hareketde 

bulunmamasından cesâretlenerek Selvideki bir fırka „askerin bir livâsını da yine 

ġıpka imdâdına sevk itdi. 

Rusların iĢte bu „asâkir-i külliye-i imdâdiyesi Ağustosun on birinci güni 

akĢamından sonra ġıpka mevâki‟ine tahaĢĢüde baĢladılar ve on ikinci ve on üçünci 

ve on dördünci günleri Aykırıcabelde sehĢet-bahĢ-ı inzâr olan muhârebe-i hûn-

rîzâneyi de bunlar vücûda getirdiler. 

Gerçi Rusların „asâkir-i imdâdiyesi gelmekde olmasından bidâyeten bî-

haber idiysem de on ikinci günki muhârebenin bir muhârebe-i kat‟iyye ve 

münettice olmasını arzu itdiğimden ve husûsiyle on birinci güni akĢamı, Gabrova 

hatt-ı ric‟ati üzerinde elde idilen Küçük YeĢil Tepe istihkâmının bitekrâr nez‟ 

olundığını ve „asâkirin hîn-i ta‟kîbde karıĢdığını haber aldığımdan hem bunların 

nizâm ve intizâmlarını i‟âde ve hem de netîce-i kat‟iyeyi istihsâle nezâret itmek 

üzere Erkân-ı Harbiye Re‟isi Miralay „Ömer Beyi „ale‟s-seher Aykırıcabele 

gönderdim. „Ömer Bey Aykırıcabele vusûlünde, düĢmanın ahvâlince ne gibi 

tebeddülât vukû‟ buldığını henüz anlayamadı ve garîbi buna orada bulunan Râsim 

ve Mehmed Hulûsi PaĢalar dahî giceki vukû‟âtdan haber alamamıĢlar veya haber 

almıĢlar ise de kuvvet-i kalb hâsıl idemediklerinden „Ömer Beye söylememiĢ 

olmalılar ki mîr mûmâ ileyh yalnız taburların intizâmsızlığından Ģikâyet ve 

muntazam taburları ilerletüb ânları  
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(Sayfa 74) 

geri almak lüzûmundan bahsi diyor ve düĢman „asâkir-i imdâdiyesinin 

vürûdını kâle almıyor idi. Mîr mûmâ ileyhin gerideki Redvet istihkâmından ve 

Hulûsi PaĢa nezdinden yazdığı jurnalin sûreti Ģudur: 

Huzûr-ı Hazret-i MüĢîr-i Ekramîye 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Aykırıcabel cihetinde muhârebe itmekde bulunan karıĢık taburlar, pek 

lâyıkıyla harbi demediği ve emniyet dahî câiz olmadığı cihetle mücedded ve 

muntazam taburların bunların ilerisine geçirilmesi lüzûmı derkâr olmakla burada 

istihkâmda ihtiyât olarak ancak bir tabur mikdârı „asker olub bâkîsi kâmilen 

ilerüye sürülmüĢ ve bunlardan dahî iki tabur bütün olarak iki tepede ikâmet üzere 

bulunmuĢ ise de ânların dahî istihkâmları olmadığı anlaĢılmıĢ olmağla „Ârif PaĢa 

ile gelmekde olan iki taburun birisi buraya istenilüb diğeri top çekmeğe bırakılmıĢ, 

vürûdunda bu da ileriye sevk idilecek ise de diğerleriyle karıĢmasından ihtirâz
100

 

olunur. Hâsılı bu cihet ormanında idilen muhârebe karıĢık bir halde olub hemen 

Cenâb-ı Hakk netîceli ve muzaffer eylesin. Bendeniz daha ileriye, muhârebe 

hattına kadar gidiyorum. Oradan dahî meĢhûdât-ı çâkerânemi „arz eylerim. Birinci 

livâdan gelecek taburlardan, buraya serî‟an birkaç taburun irsâl buyurulması ve 

topların çıkarılmasına bunların dahî yardım itmesi lâzımdır. Olbâbda fermân 

hazret-i men lehü‟l-emrindir. 

12 – Ağustos – 93    Miralay-ı Erkân-ı Harb 

„Ömer 

Halbuki düĢman, o gice aldığı kuvve-i imdâdiye ile „ale‟s-seher sâ‟at 

dokuz buçuk râddelerinde dereden kol kol taburlar sevkiyle Aykırıcabelin 

ilerisindeki Büyük YeĢil Tepede bulunan „Asâkir-i ġâhâne üzerine ta‟arruza 

baĢlamıĢ idüği „Ömer Beyin dahî ileri gideceğim didiği hatt-ı harb, Büyük YeĢil 

Tepede „Asâkir-i ġâhânenin bulundığı nukât idi. 
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Ben, düĢmanın Aykırıcabel üzerine ta‟arruzundan gice imdâd almıĢ 

oldığını anlayarak ve düĢmanın Aykırıcabelden „Asâkir-i ġâhâneyi püskürtmek 

„azminde bulundığını görerek, Yerdek 

(Sayfa 75) 

 ciheti taburlarından geri alınmasını evvelce iĢ‟âr itdiğim taburların serî‟an 

ordugâha celbini emr itdim. Halbuki ġâkir PaĢa gündüz çekilmelerinde sakatlık 

olur mütâla‟asıyla ve doğrusı iĢin ehemmiyet-i müstakbelesini de o kadar takdîr 

itmeyerek yalnız dört taburun geri çekilmek imkânını iĢ‟âr itdi ise de, ânı da 

gönderemedi. 

Halbuki Ağustosun on birinci güni akĢamı, Yerdek ciheti taburlarının hâl-i 

tedâfü‟îye alınmasını emr itmiĢ idim. Bu cihetle, taburlar geri çekilmiĢ 

bulunacaklar idi.  

ġâkir PaĢanın bu bâbdaki tezkiresi sûreti bervech-i âtidir: 

Ma’rûz-ı Kullarıdır ki 

Sâ‟at onda yazılan emirnâme-i devletleri alındı. DüĢmanın Aykırıcabele 

ta‟arruz itdiği buradan dahî müĢâhede olunmakdadır ve Aykırıcabel kolı, zann 

iderim biraz da gerilemiĢ bulunuyor. Zîrâ Ģimdi düĢman yol üzerinden ağır ağır o 

tarafa bir top götürdi ve ânı müte‟âkib bir de tabur bahsine gelince nezd-i çâkerîde 

Edirne mustahfız taburundan üç bölük olub topların ve tâbiyenin mustahfızı ve 

muhâfızı bunlardır.  

Emir buyurıldığı halde ikinci ve üçünci livâdan mürekkeb olan orta koldan 

veyahud Husni Bey kumandasında iken Ahmed Beye gönderilen sağ koldan 

isteyelim. Ġkinci ve üçünci livânın mürekkeb oldığı taburlar, düĢmanın önünde ve 

Ahmed Beyin ya‟ni Veysel PaĢa kumandasında bulunan taburlar dahî kurbünde 

olub ânlardan baĢka alınacak tabur olmadığından bi‟z-zarûre emr-i „âlînizi Veysel 

ve Receb PaĢalara îsâl eyledim. Çünki bunların gice alınması imkân tahtında olub, 

gündüz bunların geri çekilmeleri mahzûrdan sâlim olamaz ise de emr-i „âlînizi 

paĢalara teblîğ itdim; imkân var ise ikiĢer tabur geri çekilmelerini dahî „ilâve itdim 

fermân. 
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12 – Ağustos – 93      ġâkir 

Sâ‟at Dakîka 

1 30 

(Sayfa 76)  

Mirlivâ „Ârif PaĢa iki taburla Aykırıcabele sevk idilmiĢ idi. PaĢa-yı mûmâ 

ileyhin vusûli, düĢmanın ta‟arruz ve müĢtekâ bih olan intizâmsızlığın dehĢet-bahĢ 

oldığı bir zamâna müsâdif olmakla olbâbda bize yazdığı jurnal ve ânı musaddık 

Hulûsi PaĢanın ve „Ömer Beyin tezkireleri dahî „aynen zikr olunur: 

Huzûr-ı MüĢîr-i Efhamîye 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Burada bulunan zâbitânın pek çoğı yaralı olarak hastaneye gönderilmiĢ ve 

zâten ümerâdan dahî Necib Bey yaralu ve Hacı Ahmed Bey dahî hastalandığı 

cihetle hiç ümerâ kalmadı. Efrâdın hâli ise birkaç düĢman görülür görülmez 

kâmilen ric‟at idiyorlar. Bunlar, bendeleri tarafından ve ba‟zı zâbitân tarafından 

kılınç ile yerlerine i‟âde olunur ise de yine gözleri kaçmakdadır ve neferâtdan dahî 

gerek kurĢun ve gerek dâne ve Ģarapnelin buraya olan te‟sîr-i küllîsinden dolayı 

yaralıların mikdârı pek ziyâde ve Ģehîd ise külliyetli bir halde oldığı cihetle 

buradaki „askerin gözleri korkmuĢ ve bizim yanımızda ise top olmadığı ve olsa 

bile buna mukâbele idecek Ģarapnel ve peĢrev olmadığı ve taĢ istihkâmda ise 

düĢmandan pek az kalub mecmû‟ kuvvetiyle bizim üstümüze yüklenmekde 

oldığını „arz eylerim fermân 

12 – Ağustos – 93      Mirlivâ 

„Ârif 

Huzûr-ı Hazret-i MüĢîriye 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Erkân-ı Harbiye Re‟isi „izzetlü „Ömer Bey bendelerinin iki kıt‟a tezkiresi 

manzûr-ı „âli-i hıdîvîleri buyurulmak üzere leffen „arz-u takdîm kılındı. Burası 
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düĢmanca bir nokta-i mühimme oldığı cihetle ziyâdece yüklenmekdedir. 

Ġhtiyâtımız Kaloferden gelen Adana mu‟âvenesi “cebhânemiz yok” diyorlar ve bir 

de ĠĢtip taburunun altı bölük mevcûdı altmıĢ yetmiĢ nefer ve bir de Râsim PaĢa ile 

gelen yedinci alayın birinci taburundan dört bölük, bunun da diğeri yok. Bir tabur 

var, o da yolda top çekiyor, binbaĢısına haber gönderdim. Ģimdilik topı  

(Sayfa 77)  

bir bölükla terk idüb kusûr „askeriyle yukarı gelsin diye haber gönderdim. 

gelirse ânı da ileriye yollayacağım.  

„Ârif PaĢanın esnâ-yı tahrîrde almıĢ oldığım Ģukkasını dahî leffen takdîm 

itdim fermân.   

12 – Ağustos – 93     Mehmed Hulûsi 

Sa’âdetlü Mehmed Hulûsi PaĢa Hazretlerine 

Sa’âdetlü Efendim Hazretleri 

Burada bulunan „asker susuzlukdan bayıldığından, serî‟an saka ile su 

yetiĢdirilmesi istirhâm olunur. Ve imdâd olarak bir tabur dahî serî‟an irsâl 

buyurulması ehemmiyetle „arz olunur.  

12 – Ağustos – 93   Erkân-ı Harb Miralayı 

„Ömer 

Ağustosun on birinci güni Aykırıcabele on iki tabur sevk idilmiĢ idi. 

Birinci livânın muhtelit taburı akĢam olunca zaten livâlarına çekildiklerinden, 

Bedirhan PaĢa-zâde Hüseyin Bey kumandasındaki Adana mu‟âvene taburı ise 

baĢıbozukluk seyyi‟e-i „âdeti olmak üzere yolda, ormanlıkda kalarak on birinci 

günki harbe iĢtirâk itmediklerinden, Ağustosun on ikinci güni sabâhı düĢmanın 

ta‟arruzâtına mukâvemet mevki‟inde on tabur bulunuyor idiyse de bunlar da 

def‟âtle söylediğimiz vechile yekdiğerine karıĢmıĢ ve muhtellü‟n-nizâm idi. 

Adana mu‟âvene taburı on ikinci güni sabahleyin Aykırıcabele geldi ise de 

“cebhânemiz yok” diyerek yine harbe duhûlden imtinâ‟ itdi. Halbuki ordugâhdan 

cebhâne almaksızın düĢman karĢısına gitmek kâbil-i tasavvur olmadığından, 
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mücerred tehlike-i harbe nefislerini ilkâ itmemek için irtikâb-ı denâet itmiĢ oldılar. 

Ma‟mâfîh, bu ihtilâl-i nizâm ile beraber „Ârif PaĢanın iki tabur ile vürûdı ve 

topların vusûli ile Erkân-ı Harbiye Re‟isi „Ömer Beyin i‟âde-i intizâm için sarf 

itdikleri mesâ‟î bir derece semere-bahĢ olarak ta‟arruz itmekde bulunan düĢmana 

mukâvemet itdiler. O sırada bir kıt‟a sahrâ topı dahî mahalline ta‟biye kılınmakla 

„askerin kulûbüne bahĢ-i metânet eyledi. DüĢmanın ta‟arruz kollarının bir iĢ 

becerememesi ve Büyük YeĢil Tepenin  

(Sayfa 78) 

 sivri kısmını daha evvelce terk ile gerileyen „Asâkir-i ġâhâne taburlarının 

sonra yine ilerlemesi üzerine düĢmanın nazar-ı dikkatini tefrîk itmek ve 

Aykırıcabeldeki taburlarımıza dolayıdan bir mu‟âvenet olmak üzere Yerdek 

cihetindeki ġâkir PaĢaya, oradaki livâların düĢmana ta‟arruz nümâyiĢi itmelerini 

ve fırsat bulurlar ise istifâde-i harbiyeye de kalkıĢmalarını ve Receb ve Veysel 

PaĢaların, „askerleri baĢlarında bulunmalarını emr itdim. Emr-i mezkûra cevâben 

ġâkir PaĢanın yazdığı tezkire Ģudur: 

Ma’rûz-ı Kullarıdır ki 

Aykırıcabel kolı bir hayli ilerlediği buradan dahî müĢâhede olunmakda 

idüğünden aldığım emr-i devletlerini „aynen paĢalara teblîğ itdim. DüĢman 

Aykırıcabel kolundan pek ziyâde muzdarib olmuĢ olmalıdır. ġimdi aĢağıdan iki 

tabur kadar imdâdı gelmekde oldığı görülüyor ve arkası dahî geliyor. Bilmem 

ordugâhından mıdır, nedir? Fakat epeyce „asker geliyor mikdâr-ı sahîhi benâbirîn 

ta‟yîn olunamadı, hâlâ gelmekdedir. Yine ne sûret-i kesb ideceğini „arz iderim. 

Bilmem amma Veysel PaĢanın sağ kolı muhâtaradan
101

 sâlim değildir. Kendisiyle 

dahî muhâbere idüb ânları bir derece daha geri almak fikrindeyim. Bu bâbda 

olacak emr-i „âlînize Ģiddetle intizâr iderim.   

12 – Ağustos – 93       ġâkir 

Sâ‟at Dakîka 

3  15 
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Aykırıcabel cihetindeki taburların ihtilâl nizâmı ve Yerdek cihetinden 

oraya imtidâd için virdiğim evâmiri ġâkir ve Receb PaĢaların galebe-i vehm ile 

husn-i telakkî itmemelerinden dolayı Aykırıcabel cihetine Yerdek taburlarından 

„asâkir göndermemeleri; emrimi icrâda tecvîz-i te‟ahhurât eylemeleri ve birinci 

livânın Esveti Nikola Kayalığı altında bulunan taburlarından geri alınmasını emr 

itdiğim dört taburun nasılsa on birinci gicesi davranamayub gündüz dahî 

çekilmekden ihtirâzları sebebiyle oradan dahî Aykırıcabele on ikinci güni kuvve-i 

imdâdiye irsâlinin mümkün olamaması ve ordugâhda yalnız iki tabur mustahfızdan 

baĢka „asker olmaması husûsları beni dûçâr-ı hayret ve ızdırâb itmiĢ idi. Kızanlığa 

terk itdiğim üç taburun ikisini dahî daha evvelce ordugâha celb itmiĢ idim. 

Bununla beraber Ģurasını da  

(Sayfa 79) 

 söyleyelim ki Aykırıcabele sevk idilecek elde tabur yok idi. Bâlâda tafsîl 

kılındığı vechile Receb PaĢa kumandasıyla Yerdek cihetine altı tabur sevk idilmiĢ 

idi. Mu‟ahharan beĢinci ve altıncı livâlardan dahî Bolı tâlî ve „Ayıntab mukaddem 

ve Yalvaç tâlî ve „UĢak tâlî taburları gönderilmekle o cihetde yirmi tabur 

bulunuyor idi. Birinci livâda ve Esveti Nikola Kayalığı karĢısında dahî dokuz 

tabur var idi. 

Ağustosun onuncı ve on birinci güni, Aykırıcabele on bir tabur ve on 

ikinci güni dahî „Ârif PaĢa ile iki ve ânı müte‟âkib üç tabur daha sevk idildiğinden 

ġıpka mevcûdı olan kırk sekiz taburdan yalnız üç tabur bâkî kalıyor idi ki ânın da 

biri mekârî
102

 muhâfazasında, diğeri Keçidere cihetinde ve bir diğeri de 

Aykırıcabel yolunı muhâfız bir noktada idi. 

Ağustosun on ikinci güni sevk idilen beĢ tabur ile birlikde Aykırıcabel 

taburları cem‟an on altı tabura bâliğ olmak lâzım iken, te‟essüf olunur ki on dört 

tabur idiler. 

Çünki, Ba‟albek ve Gazze mukaddem taburları, Aykırıcabelin ceng-ü cidâl 

içinde oldığını görmeleri üzerine Aykırıcabel yolunun cânibeynindeki 

ormanlıklara gizlenmiĢler ve me‟mûrı oldukları imdâda yetiĢmeyüb irtesi on 

üçünci sabâhı ancak meydâna çıkmıĢlar idi. 
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Bugün elde bulunan cümle taburları Aykırıcabele sevk itmiĢ ve Yerdek ve 

Esveti Nikola cihetlerinden tabur ahz-ü sevkiyle meĢgûl bulunmuĢ olmaklığımla 

beraber, bu sevkiyâta inhimâkim yine ġıpka mevki‟inde bulunan Rusları teslîme 

veya tahliye-i mevkı‟a icbâr itmek arzûsundan ileri gelmekde idi. Gerçi düĢmanın 

kuvve-i imdâdiyesi gelmiĢ oldığını anladım ise de, o mertebe kuvve-i külliyesi 

gelmiĢ olmasını zihnen kesdiremiyor idim. Yerdek ve Esveti Nikola cihetlerinden 

alacağım taburların Aykırıcabel cihetine vusûlünde Gabrova caddesini sedd itmeği 

ve ġıpkayı hasr-i kâmil altına almağı „azm itmekde idim. Halbuki bugün akĢama 

ve gice sabâha kadar Rus „asâkir-i imdâdiyesi ve mühimmâtı lâ yenkatı‟
103

 geliyor 

idi. Ben tasavvur-ı mezkûr üzerine bugün Aykırıcabel ciheti kumandasına ta‟yîn 

itdiğim Mirlivâ Hacı „Ârif PaĢa ile Erkân-ı Harb Re‟isi Miralay „Ömer Beye 

„asâkir-i imdâdiye tertîb ve sevk idinceye kadar istihkâmât müdâfa‟âtıyla iktifâ 

itmelerini ve ora mevcûduyla iĢ görmelerini emr-ü tenbîh eylemiĢ idim. 

(Sayfa 80) 

Bu emre sebeb dahî „Ömer Beyin, bugünün sabâhı Aykırıcabele çıkm ası 

ve mu‟ahharan „Ârif PaĢa ile birleĢerek Ağustosun on birinci güni intizâmları 

muhtell olan taburlarla iĢ görülmek imkânının istihâlesine dâir virdikleri karâr 

üzerine geriye çekilmesi mukarrer olan birinci livânın dört taburının benden taleb 

kılınmıĢ olması idi.  

Tarafımızdan virilen bu emir üzerine „Ârif PaĢa ile „Ömer Bey 

cevâbnâme-i âtîyi yazdılar: 

Huzûr-ı Hazret-i MüĢîrîye 

Ma’rûz-ı Kemterîleridir ki  

Birinci livâdan „asker gelmediği cihetle bura mevcûduyla iĢ görülmesi ve 

düĢmandan hasâr görüldiği halde bugün yalnız istihkâm müdâfa‟asıyla kifâyet 

olunması emr-ü irâde buyurulmuĢ ise de ileride ateĢ hattına kadar ileriye ve tepeye 

gitmemizde ileride mevcûd sekiz on tabur kadar „asker var, fakat dağınık ve biri 

birine karıĢmıĢ didikleri „askeri Hudâ bilir iki üç taburluk kadar bulabildik; ânları 

da altıncı talî‟a ile güçle çevirebildik. Dünki gün zabt olunan tepelerden „askerin 

elinde ikisi mevcûddur. Yalnız birini terk itmiĢler ise de orası barınılacak ve 
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fâideli bir nokta değildir. Elimizde bulunan tepelere istihkâm olarak yalnız bir 

bağçe divarı çevirmiĢler, „asker içinde muttasıl urulmakdadır. Fakat yükseltmeğe 

ve sehnine gayret idiyoruz. DüĢman muttasıl hücûm idiyor. Bir iki tabur, 

muntazam olarak yetiĢdirilmesi istirhâm olunur. Çünki perakende „askerin 

nısfından ziyâdesi dere içinden ordugâha kaçmıĢlar. Bu vechile ma‟lûm-ı 

devletleri buyuruldukda emr-u fermân hazret-i men lehü‟l-emrindir. 

12 – Ağustos – 93   Miralay-ı Erkân-ı Harb  Mirlivâ 

„Ömer    „Ârif 

„Ârif PaĢa ile „Ömer Beyin bu tezkireyi yazmaları henüz Ruslara 

mukâvemet olundığı ve ta‟arruzları def‟ idildiği zamanda ve sabahleyin yazılmıĢ 

idi. Mu‟ahharan iĢin rengi değiĢdi. 

Bugün zâten mûmâ ileyh „Ârif PaĢa ile iki tabur sevk itmiĢ ve Ba‟albek ve 

Gazze taburlarını dahî yine yevm-i mezkûrda göndermiĢ oldığımdan nihâyet 

ordugâhda kalan iki taburdan birinin daha Aykırıcabele gitmesi emrini virdim.  

(Sayfa 81)  

Hacı „Ârif PaĢa ile „Ömer Beye akĢama kadar, müdâfa‟a-i mahalliye 

hakkındaki emr-i mezkûrı virdiğim gibi Hulûsi PaĢanın bu bâbda vukû‟bulan 

mürâca‟atı üzerine ona dahî akĢama kadar ateĢi uzatmağa ve düĢmanı tevkîfe 

çalıĢılması ve muhâfaza-i mevki‟ idilmesi emr-u tavsiyesini virmiĢ idim.  

PaĢa-yı mûmâ ileyhin Aykırıcabel ciheti ahvâlini musavver olarak yazdığı 

cevâbnâme sûreti de bervech-i âtîdir: 

Huzûr-ı Hazret-i MüĢîr-i Efhamîye 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Bugünki yapılacak iĢ hakkında irâdenâmelerini aldım. „Ömer Bey ve „Ârif 

ve Râsim PaĢalar, aĢağıdan görülen YeĢil Tepeye Ģimdi „azîmet itdiler. Necîb Bey 

dahî birlikdedir. „Ârif PaĢa ile gelen iki taburun birisi dahî ânlar ile birlikde gitdi. 

ġimdi ileride Muğla taburı ve bu gönderilen tabur ve bir de Hâssa Nizâmiye 

Birinci Alayının Ġkinci Taburı muntazam bir haldedir. Görilen çıplak tepede ya‟ni 

asıl Aykırıcabelde altıncı livânın ikinci alayı birinci taburundan dört ve yine 
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üçünci taburı ya‟ni Bolı mustahfızından altı bölük vardır. Râsim PaĢa ile gelüb 

burada bulunan Hâssa Yedinci Alayının Birinci Taburundan üç bölük top çekmeğe 

mu‟âvenet için yola gönderildi. Burada bulunmasında da evvel kadar fâide me‟mûl 

olunamaz. KarıĢık taburların tebdîli giceye bırakıldı. Muhârebe Ģiddetli.. düĢman 

lâ yenkatı‟ hücûm idiyor. 

Bu taraf hayli kuvvetli oldığını Hacı Ahmed Bey hikâye ve Necib Beyin 

taburları kâmilen hatt-ı harbde bulundığı halde kendisinin geride istihkâmda 

bulunmasından Ģikâyet idiyor. Lâkin mîr mûmâ ileyh paĢalar ile Ģimdi birlikde 

gitdi. Velhâsıl veliyyü‟n-ni‟metim burasını kuvvetlendirmek ister. DüĢmanın 

taburlarının kâffesinde müdâfi‟în vardır. „Askerlerin sakâları gâlibâ aĢağıda ve ara 

sıra görülmez cihetlerden aĢağı ordugâha savuĢan var. Bunlar mütemâdiyen 

araĢdırılub gönderilmeli ve terbye idilmeli. Çerkesler sözde atdan inüb hücûm 

idecekler. Lâkin hâlâ eser görülemedi. Gabrova tarîki mesdûd değildir; harıl harıl 

cebhânesi geliyor. Hele sakaya ihtiyâc ziyâde fermân. 

12 – Ağustos – 93      Mirlivâ 

Mehmed Hulûsi 

(Sayfa 82)  

Rusların sevk itdiği ta‟arruz müfrezelerine nazaran bizim „asâkir mevcûd 

cihetiyle dûn olmakdan kat‟u‟n-nazar, muhtellü‟n-nizâmda bulundığından 

düĢman, „Asâkir-i ġâhâneyi bitekrâr geriletmeğe baĢladı ve Büyük YeĢil Tepeyi 

dahî kısmen zabt-ü istîlâ eyledi. 

ĠĢte bunun üzerine Yerdek ciheti taburlarının, düĢmanın nazar-ı dikkatini 

da‟vete çalıĢmalarını mü‟ekked ġâkir PaĢaya bir emr-i ahîr daha gönderdiğim gibi, 

o cihet hatt-ı harbine mikdâr-ı kifâye tabur terkiyle diğer taburların dahî hemen 

Aykırıcabele sevk olunmak üzere ordugâha gönderilmesini mü‟ekkiden emr itdim. 

Bu emre cevâben ġâkir PaĢanın yazdığı tezkire sûreti Ģudur: 
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Huzûr-ı MüĢîrîlerine 

Ma’rûz-ı Kullarıdır ki 

ġimdi mazrûf bir emrinizi aldım. ġimdiye kadar Aykırıcabel iyi gidiyor 

idi. ġimdi, düĢmanın külliyetli, ya‟ni iki üç tabur kadar imdâdı geldi. O kolun sol 

tarafındaki dağa doğrı gidiyorlar. Bundan sonrasını bilmem. Demincek „arz 

itdiğim vechile mukaddemki emr-i müĢîrîleri vechile livâ paĢalar „askerleri 

baĢında oldığından Veysel PaĢaya bizzat gitmeği ve Receb PaĢaya emrinizin 

teblîği zımnında tezkire yazmayı kararlaĢdırdım. Alınabilecek, Veysel PaĢa 

kumandasındaki altı taburdan „ibâret olabilür. Bunları da bakalım gündüz almak 

kâbil olacak mı? Yine „avdetimde „arz iderim fermân.  

12 – Ağustos – 93      ġâkir 

Sâ‟at Dakîka 

4 15 

Aykırıcabel cihetindeki taburlar, ma‟lûm olan intizâmsızlıklarla beraber, 

öğleye kadar düĢmanın ta‟arruzâtına mukâbele itdiler ise de ândan sonra birtakım 

gayretsiz efrâd dağılmağa baĢladı. Bunun sebebi ise Ağustosun on birinci güni, 

hîn-i ta‟kîbde intizâmları muhtell olan taburların hâlâ karmakarıĢık bir vaz‟iyyetde 

bulunması ve bir kısmının ordugâha savuĢması ile beraber o sırada bir vak‟a-i nâ-

müteasvvirenin dahî zuhûr itmesi idi; Ģöyle ki: 

Edirne Vâlisi „Ali PaĢa zamânında ve ânın buyuruldısıyla Edirne 

havâlisinden birtakım baĢıbozuk Çerkes „asâkir-i mu‟âvenesi cem‟ iden BoĢnak 

Sâlih nâm kimesne, ġâkir PaĢanın Yeni  

(Sayfa 83)  

Zağrada kaldığı bir zamanda yanına gelmiĢ ve PaĢa-yı müĢâr ileyh 

tarafından dahî orduya gönderilmiĢ idi. On ikinci güni merkûm dahî gösterdiği 

arzu üzerine iki yüz bu kadar mevcûd ma‟iyyetiyle Aykırıcabele gönderilmiĢ idi. 

Merkûm Sâlih, Ağustosun on ikinci günki karıĢıklıkda efkâr-ı „asâkir-i Ģâhâneyi 

tağyîr ve ifsâd idecek yolda birtakım türrehât
104

 ve hezeyân sarf iderek ânları 
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harbden tenfîr itdiği ve “Ġstanbuldakiler râhat oturuyorlar varın siz de 

memleketlerinize çekiliniz” gibi mel‟anetkârâne sözler ile, harb ile uğraĢan 

„Asâkir-i ġâhâneyi zehirlediği gibi Rusların ilerledikleri bir zamanda dahî “gavur 

geliyor, etrâfımızı Kazak aldı…” diye bir de velvele koparması ve virdiği iĢâret 

üzerine refâkatindeki Çerkes „asâkir-i mu‟âvenesinin de “gavur geliyor!” 

feryâdıyla kaçıĢmasına baĢlaması zâten muhtellü‟n-nizâm olan karıĢık taburları 

bütün bütün sarsmakla ve ümerâ-yı mevcûde, ânları yerlerinde oturtmak için sarf 

itdikleri mesâ‟î dahî boĢa çıkmakla Sivri Tepeyi terke mecbûr olmuĢlar idi. Hulûsi 

PaĢanın bu karıĢıklık üzerine sâ‟at yedi buçuk ve sekiz sekiz buçukda yazdığı 

tezkirelerin sûretleri de Ģunlardır: 

Huzûr-ı Hazret-i MüĢîrîye 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Çerkesler, „askerin gözi önünde firâra baĢladı. Sebebi, çıplak tepelere dahî 

düĢman müfrezesi takarrübünde neĢ‟et itdi. Bunların hâli „askere fenâ dehĢet 

viriyor. Ġhtiyâtımız yalnız Kilis taburıdır. Her ne sûretle olursa olsun buraya „asker 

yetiĢdirilmesi elzemdir. AkĢama kadar iĢi uzatmak ve düĢmanı tevkîf itmek biraz 

müĢkilcedir, fermân.  
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Sâ‟at  Dakîka 
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Huzûr-ı Hazret-i MüĢîrîye 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Deminki iĢ‟âr-ı çâkerânem vechile artık Çerkeslerden pek de fâide me‟mûl 

olmadığından üç  

(Sayfa 84)  

bölük nizâmiye süvârisinin gönderilmesi, bizim Çerkes nizâmiye süvâri 

binbaĢısının istirhâmı üzerine „arz olunur. „Askere biraz sükûnet geldi. Fakat 

firârîler pek çok oldı.  
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Sâ‟at   

8 

Huzûr-ı Hazret-i MüĢîr-i Efhamîye 

Çerkes mu‟âvene süvârisi cebhâneleri kalmadığını bahâne iderek hiçbir 

tarafa hareket itmeyorlar: cebhâne isteyorlar. Bizim nizâmiye Çerkes süvârileri 

buradaki „askerleri beĢ altı def‟a büyük buhrân ve muhâtaradan halâs itdiler. Allah 

bunları berhurdâr eyleye âmin. 
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Tezkireleri alıncaya kadar, Aykırıcabele sevk idecek „asker 

bulamadığımdan ve Çerkes „asâkir-i mu‟âvenesinin dağıldığı haberi virildiğinden 

ordugâhda vâki‟ üç bölük redif süvârisi ile Anadolı süvâri „asâkir-i mu‟âvenesinin 

bir kısmını dahî Aykırıcabele sevk itdim. Olbâbda imdâd talebini mültemis „Ömer 

Beyin Hulûsi PaĢaya ve Hulûsi PaĢanın bana yazdığı tezkirelerin dahî sûretleri 

birvech-i âtidir: 

Sa’âdetlü Mehmed Hulûsi PaĢa Hazretlerine 

Sa’âdetlü Efendim Hazretleri 

Buradaki „askerin gözi kaçmakda oldığından ve bir kere de kılıç ve süngü 

ile oturtulduğundan behemehâl yanınızda ihtiyât bulunan muntazam taburlardan 

hiç olmaz ise Ģimdilik bir taburun irsâliyle serî‟an MüĢîr PaĢa Hazretlerine „arz 

olunması mu‟arrazında fermân  

12 – Ağustos – 93     Miralay Erkân-ı Harb 

„Ömer 
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(Sayfa 85) 

Huzûr-ı ‘Âli-i Hazret-i MüĢîrîye 

Devletlü Efendim Hazretleri  

DüĢmanın haylice imdâdı vürûd itdiğinden burada üç tabur kadar daha 

ihtiyâten „asker bulundurulması lüzûmı „Ârif PaĢa ile „Ömer Beyin gönderdiği 

haber üzerine „arz olunur fermân. 

12 – Ağustos – 93     Mehmed Hulûsi 

Çerkes elbisesini lâbis ve „asâkir-i mu‟âvene-i Çerâkise binbaĢılığı sıfatını 

hâiz olan merkûm BoĢnak Sâlih, ileri YeĢil Tepedeki „asâkiri bu vechile 

püskürtdükden sonra geriye; ihtiyâtda bulunan Râsim PaĢa ma‟iyyetindeki 

„asâkirin yanına da gelerek yine bu yolda mel‟anet sarf itmeğe ve Aykırıcabelden 

„Asâkir-i ġâhâneyi püskürtmeğe çabaladığı bir sırada Yâver-i Harb Hayri Bey 

kendisine rast geldi. Tefevvüh
105

 itdiği hezeyânlar gayret-i „ubûdiyyetine 

dokunmakla elindeki kırbaçla mel‟ûnı bir hayli çarpıĢdırması üzerine, merkûm 

Sâlih liecli‟Ģ-Ģikâye yanıma geldi. 

Hayri Beyi îsâl-i emr için göndermiĢ oldığımdan “Ģimdi geldiğinde iĢi 

anlarız” deyüb merkûmı yanımda tevkîf eyledim ve Hayri Bey vürûdunda vak‟ayı 

hikâye itdi. Merkûm ise “Sırbistandan beri Hayri Beyin kendisine garazı oldığı” 

yaygaralarıyla tarîk-i inkâra sapdı. Benim Hayri Beye fevkalâde emniyet ve 

i‟timâdım olmakla beraber merkûmun münkir görünmesinden nâĢî iĢin bir dîvân-ı 

harb muvâcehesinde tedkîkine ihtiyâc mess itmesi ve benim hasebi‟l-hâl bu 

misillü iĢler ile uğraĢmağa vaktim olmadığı hasebiyle derhâl ellerini arkasına 

bağlatarak ve kılıncını alarak Edirneye göndermek üzere habs itdim. Merkûmun 

refîki ve YüzbaĢısı bulunan Çerkes Nâzi, kemâl-i serbesti ile yanıma gelerek “ya 

binbaĢımız Sâlihi salıvirirsin yâhud Ģöyle böyle yaparız ve yaparlar” gibi 

tehdîdâtda bulunması üzerine, derhâl onun da elini ayağını bağlatarak, Sâlihin 

yanına habs idüb ikisini de bir Zabtiye YüzbaĢısına terfîkan Edirne Kumandanı 

Ferik Cemil PaĢaya gönderdim. Ve mütecâsiri oldukları ihânete müterettib cezâları 

görülmesini dahî emr eyledim. 
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Mu‟ahharan Cemil PaĢanın bunları istintak itdirüb itdirmediğini bilemem. 

Lâkin, Rusların Edirneye duhûllerinden birkaç gün mukaddem mahbûsîn-i sâire ile 

birlikde merkûm BoĢnak Sâlih ile  

(Sayfa 86)  

Çerkes Nazinin Edirne Habishânesinden tahliye kılındıkları ve 

mu‟ahharan Su‟âvi Vak‟asında her ikisinin maktûlen geberdiği cümle-i tahkîkât-ı 

„âcizîdendir.  

Bunları Edirne Dîvân-ı Harbine gönderdiğim sırada „askerlerini de 

ordudan def‟-u tard
106

 eyledim. Merkûm BoĢnak Sâlihin Aykırıcabelde „asâkir-i 

mu‟âvene-i Çerâkisesinden mâ „adâ daha bir hayli baĢı bozuk Çerkes var idiyse de 

bu Çerkesler de ânların kaçıĢması üzerine yekdiğerine bakarak pek çoğı savuĢdı. 

Bunlar taburların intizâmsızlığını bir kat daha tezyîd ile Aykırıcabel 

cihetini tehlike-i „azîmeye ilkâ eylediler. Nihâyet sâ‟at on bire yaklaĢmıĢ idi ki 

düĢmanın yüzi yine geri döndi ve Aykırıcabel cihetinin kâffe-i nukâtından 

savrulub çıkarıldı. Ordugâhdan gönderilen bir tabur piyâde ile üç bölük redif 

süvârisi ve bir mikdâr da süvâri mu‟âvene „askeri Aykırıcabele daha evvelce 

yetiĢmiĢ olduklarından ânlarla da bir derece tecdîd-i kuvvet eylediler. 

Süvârilere burada piyâde hıdmeti gördürülmekde ve piyâde misillü harb 

itdirilmekde idi. ĠĢte bugünün akĢamı sâ‟at on ikiye çeyrek kalarak Mehmed 

Hulûsi PaĢanın yazdığı jurnal sûreti Ģudur: 

Huzûr-ı ‘Âli-i Hazret-i MüĢîr-i Efhamîye 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Tıbkı fermûde-i
107

 sâmîleri üzere giceye vâsıl olundı ve „Asâkir-i ġâhâne 

tutdığı noktayı muhâfaza itmekdedir. Fakat iĢte sâ‟at on iki oldı, Ba‟lbek ve Gazze 

taburları hâlâ gelmedi. Yâver-i harb-i mün‟amîleri
108

 dahî gördi; dağ yoluna 

gitmiĢler deniliyor fermân. 
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 Def‟-u tard: Kovma, sürekli uzaklaĢtırma. 
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 Fermûde: 1. EmrolunmuĢ, buyurulmuĢ. 2. Emir, ferman, irâde.  
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 Mün‟am: Çok kıymetli olarak büyütülmüĢ, yetiĢtirilmiĢ.  
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Sâ‟at Dakîka 

11 45 

Vaktâ ki on ikinci güni akĢamı oldı. Rusların lâ yenkatı‟ imdâdı gelerek 

Aykırıcabele ta‟arruzundan ferâğat itmemeleri bulundukları nukât-ı hâkimeden ve 

husûsiyle hatt-ı ric‟atlerini tehdîd idegelen Aykırıcabel nukâtından „Asâkir-i 

ġâhâneyi koğub çıkarmak maksadına müstenid oldığı anlaĢıldığından Aykırıcabel 

cihetini elden çıkarmak ve son dereceye kadar düĢmana mukâvemet eylemek 

tedâbîr-i müdâfa‟akârânesine teĢebbüs itdim. Bunun için Yerdek cihetinin 

kumandasını Receb PaĢaya terk ile ġâkir PaĢayı Aykırıcabel cihetindeki livâlara 

kumanda itmek üzere sevk itdim.  

(Sayfa 87)  

Veysel PaĢayı dahî taburlarıyla Aykırıcabele me‟mûr itdim. Binâen‟aleyh 

Ağustosun on üçünci güni Aykırıcabel cihetinde yapılacak iĢ, düĢmanın ta‟arruz 

musammemesine
109

 müdâfa‟a-i mahalliyeden „ibâret idi. Bu gice Ruslar, 

Aykırıcabelde vâki‟ „Asâkir-i ġâhâne üzerine Ģiddetli bir top ateĢi icrâsı „akabinde 

hücûm tecrübesinde bulundularsa da telefât virerek ric‟ate mecbûr oldılar. Bugün 

„ale‟s-seher Ruslar, her taraf ve bâ-husus Aykırıcabel „aleyhine Ģiddetli top ateĢine 

baĢladılar ve giceden hazırladıkları hücûm kollarını ilerleterek Ģiddetli bir ta‟arruz 

itdiler. Bunun üzerine „Asâkir-i ġâhâneye bir mikdâr tezelzül gelmiĢ ise de 

mu‟ahharan ümerâ ve zâbitânın gayret ve ikdâmıyla sebât ve metânetleri bi‟l-

idâme müdâfa‟a-i mevki‟iye için teĢcî‟ ve teĢvîk idildi. 

„Asâkir-i ġâhânenin sebâtı üzerine düĢmanın hücûmuna sekte „ârız oldı. 

Bu fırsatdan li‟ecli‟l-istifâde ileri hücûm idildi. 

Rusların YeĢil Tepe ve sâirede elde itdikleri istihkâmın kâmilen ve cebren 

ellerinden nez‟ idilerek kendileri de Aykırıcabelden aĢağı münhezimen ve 

makhûran sürüb çıkarıldı.  

Bu vak‟aya dâir ġâkir PaĢanın yazdığı jurnal sûreti Ģudur: 
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 Musammem: Tesmîm olunmuĢ, kesin olarak karar verilmiĢ. 
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Ma’rûz-ı Kullarıdır ki 

ġimdi Gâlib Beyden aldığım tezkirede düĢmanın yedd-i zabtında bulunan 

kâffe-i istihkâmâtı harben hücûm ile zabt idilerek düĢman sürülüb çıkarılmıĢ ve 

arkasından biraz Ģiddetli ateĢ idildikden sonra hemen ateĢ kesdirilüb istihkâmâtın 

ta‟mîrine bakılacağı ve ele geçirilen külliyetli tüfek ve cebhâneleri irsâl kılınacağı 

beyân olunmuĢdur. BeĢ dakîka evvel aldığım tezkiresinde „askerin sebât 

idemiyeceğine dâir bahs var iken bu kadarcık olsun muvaffakiyete secde-i Ģükrân 

eyledim. Fakat hâlâ ateĢ kesilmediği gibi düĢmanın bu tepeyi tutmakda olan 

inhimâki
110

 dahî ber-kemâl oldığından yine üçünci livâ taburlarının sür‟at-i i‟zâmı 

niyâzındayım. Tafsîlâtı sonra „arz olunur. DüĢmanın imdâdı gelmekde oldığı 

ru‟yet olundığına nazaran biz de imdâd göndermek lâzımeden ise de elde „asker 

olmadığından üçünci livâ taburlarının behemehâl sür‟at-i i‟zâmı mühimdir fermân.  

13 – Ağustos – 93      ġâkir 

Sâ‟at  Dakîka   

11 45 

Bu hezîmet üzerine düĢman bitekrâr tecdîd-i kuvvet iderek hücûma baĢladı 

ki müĢâr ileyhin olbâbda dahî yazdığı tezkire sûreti bervech-i âti mezkûrdur: 

(Sayfa 88) 

Ma’rûz-ı Kullarıdır ki 

Ġleride bulunan taburların üzerine bu gice küçük bir hücûm icrâ olunmuĢ 

ve düĢman çok telefât virerek ric‟at eylemiĢ oldığı „Ârif PaĢa tarafından gelen 

tezkirede bildirilmiĢ ve Ģimdi istihkâma yüz çevrildiği halde solumuz, ya‟ni 

Gabrova cihetine müsâdif olan ormana düĢman bir tabur kadar „asker sevk eylemiĢ 

olmağla orada bulunan bölük muhârebeye baĢladı; talebi üzerine ĠĢtip taburundan 

dört bölük gönderildi.  

Gazze ve Ba‟lbek taburları sabahleyin gelüb „Ârif PaĢa cihetine ya‟ni 

ileriye sevk olundu. Toplar yerleĢdirildi. DüĢman Esveti Nikola tepesinde olan 

topları aĢağıya indirüb, bir sekiz on tabur kadar „asker cem‟ eylemiĢ ve bununla 
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 Ġnhimâk: Bir Ģeyin üzerine fazla düĢme, ziyade düĢkünlük. 
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hücûm tasmîm itmekde oldığı anlaĢılmakda bulunmuĢ oldığı, Ģimdi „Ârif PaĢa 

tarafından haber virildi. ĠnĢâAllâhü Te‟âlâ müdâfa‟a olunur fermân.  

13 – Ağustos – 93      ġâkir 

Sâ‟at 

12 

Veysel PaĢanın livâsıyla Aykırıcabele gitmesini emr itmiĢ idim. PaĢa-yı 

mûmâ ileyh biraz ağır davranmakla beraber Receb PaĢanın gösterdiği tas'îbât
111

 

üzerinde kendi livâsı taburlarını cem‟ idemediğinden on üçünci güni kable‟z-zuhr 

livâsının üç taburuyla ordugâha indi. Birinci livâdan gelen dört taburu da paĢa-yı 

mûmâ ileyh terfîk itdiğimden ânlarla birlikde Aykırıcabel müiteveccihen hareket 

eyledim. Lâkin Veysel PaĢa ordugâha geldiği zaman bir mikdâr ârama mecbûr 

oldığından gündüz sâ‟at dört râddelerinde idi ki ordugâhdan Aykırıcabele doğru 

yürüyüĢüne devâm idebilmiĢ idi. Sâ‟at ikiyi geçmiĢ idi ki Ruslar bitekrâr ta‟arruza 

baĢladılar ve Ģiddetli hücûm eylediler. Bulundukları nukâtdan „Asâkir-i ġâhâne 

müdâfa‟a-i mümkineye müsâra‟at ve bir hayli mukâvemet eyledi ise de düĢman 

tarafından hücûm dâimâ tecdîd idilmekde idi. ġâkir PaĢanın olbâbda yazdığı 

tezkirenin sûreti bervech-i âtidir: 

Huzûr-ı MüĢîrilerinedir 

Ma’rûz-u Kullarıdır ki 

Bu gice atılan top ve tüfek ateĢinin tafsîlâtı ve hücûm kollarının 

hazırlanmakda oldığını „arz eylemiĢ idim. Hücûm baĢladı. „Ârif PaĢa livâsı Ģiddetli 

bir muhârebeye tutuldı. (………… Sayfa 89) Sabahleyin buraya gelen Ba‟lbek ve 

Gazze taburları gönderilmiĢdi. „Askeri hayli tazyîk eyledi. Hatta dere içinde 

birinci alayın ikinci taburundan iki bölüğü silah çatub odun cem‟ine gitmiĢ iken 

düĢman birdenbire silahlarını zabt eylediği iĢidildi. Tahkîk ider, ma‟lûmât viririm. 

BeĢinci ordunun altıncı talî‟a taburı hiçbir iĢe yaramadığını „Ârif PaĢa Ģikâyet 

idiyor. Henüz bütün bütün çekilmemiĢ ise de Ģiddetli hücûmı def‟ idildi. Cenâb-ı 

Hakkın fazl-u „inâyetine Ģükürler olunur. Ancak düĢman „askerin karĢısında bi‟l-

külliye çekilmemiĢdir. Hâlâ tüfek sesi kesilmedi. Herhalde Veysel PaĢa, 
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 Tas‟îbât: GüçleĢtirmeler, zorlaĢtırmalar.  
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taburlarıyla buraya gelirse taburların iĢe yaramazları alınır ânlar vaz‟ olunur. 

ġimdi ikinci alayın ikinci taburını da imdâda gönderdim. aralık aralık ateĢ 

Ģiddetleniyor ve kesiliyor; zann iderim hücûm tecdîd olunuyor. Fakat ĠnĢâAllah 

düĢman makhûr olur.  

13 – Ağustos – 93      ġâkir 

Sâ‟at Dakîka  
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Bugün Aykırıcabel cihetinde „ınde‟l-hisâb on altı tabur „asker bulunuyor 

idi. Bu on altı taburun on biri, iki günden beri ahvâli müĢtekâ bih olan ve 

yekdiğerine karıĢdığı söylenilen taburlar idi. Bâkî beĢden ikisi dahî Gazze ve 

Ba‟lbe mukaddem taburları idi. Bu taburlar, gerideki ve dört istihkâmından ileride 

bulunan Mirlivâ „Ârif PaĢa refâkatine sevk idilmiĢ idi. Bunlar „Ârif PaĢa nezdine 

vusûlleri sırada idi ki Ruslar tecdîd-i hücûm eylemiĢler idi. Mezkûr taburlar efrâdı 

bir orman içinden hücûm iden Rus „asâkirini görür görmez ekserîsi silâh 

atmaksızın „âr-ı firârı irtikâb itdi. Bunların bu hâli diğer taburlara da sirâyet iderek 

ânlar da terk-i mevki‟ eylediler. Ve Ruslar da YeĢil Tepe ve sâireyi „Asâkir-i 

ġâhâne yedinden nez‟-u zabt itdiler. Burada bozulan „asâkirin bir kısmı 

Aykırıcabeli terk ile ordugâha doğru firâr itmekde idi. Redvet istihkâmı derûnunda 

ve etrâfındaki siperlerde bulunan „Asâkir-i ġâhâne nezdine doğru çekilen kısm-ı 

diğeri ümerâ ve zâbitân tarafından Redvet dâhiline ve siperlere idhâl ve ik‟âd 

olunmakda idi.  

Bu hâl pek büyük bir karıĢıklığı mûcib oldı. Hudangerde düĢmân Redvet 

istihkâmındaki „Asâkir-i ġâhâneyi dahî yerinden oynatacak olursa, iĢin vehâmeti 

pek büyük olacağından  

(Sayfa 90) 

 ve Veysel PaĢa ile müceddiden yedi tabur sevk olunmuĢ ise de mezkûr 

taburların Aykırıcabele vusûli birkaç sâ‟ate mütevakkıf bulundığından ânların 

vusûlüne kadar her dürlü hâl ve tehlikenin vukû‟ı melhûz ve mütesavver 

olmadığına binâen hîn-i hâcetde Aykırıcabel dâmen cebeline ateĢ itmek üzere 

ordugâhda mevcûd topların kâmilen ileri cerr idilmesini emr eyledim.  
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Bir tarafdan da „Asâkir-i ġâhâneyi teĢcî‟ ve takviye itdim. Ordugâha 

savuĢub gelen efrâd bir tarafdan buldırılub sevk idilmekde ise de ânları kâmilen 

bulub i‟âde idecek elde tabur yok idi. Bu vazîfe ile birtakım perâkende ve mekârî 

zâbitânı uğraĢıyor idi. Ma‟mâfîh dağılan „askerin kısm-ı a‟zamı ormanlıklarda 

saklandıklarından bulunmaları dahî mümkün olamıyor idi.  

ĠĢte on ikinci günki vak‟a-i müte‟essifeye merkûm BoĢnak Sâlih sebebiyet 

virdiği gibi on üçünci günki hâdise dahî Gazze ve Ba‟lbek mukaddem taburlarının 

cebâneti âsâr-ı seyyi‟esindendir. Bunlardan Ba‟lbek taburı BinbaĢı Mustafa Efendi 

yalandan çenesini bağlayarak “mecrûhum” diye ordugâha savuĢmuĢ ve kendisinde 

eser-i cerh bulunmadığı tarafımızdan haber alınması üzerine karargâh kumandanı 

ve etibbâ ma‟rifetiyle ba‟de‟l-mu‟âyene merkûm binbaĢıyı habs-ü tevkîf ve cezâ-

yı kânûnîsini görmek üzere Dîvân-ı Harbe havâle itdim. Ve taburına baĢka bir 

binbaĢı nasb idüb kendisini de açığa çıkardım. Benim ġıpka Kumandanlığından 

infisâlime kadar mevkûfen Dîvân-ı Harbde iĢine bakılmakda iken halefim Rauf 

PaĢa tarafından sebîli bi‟t-tahliye Ġstanbula gönderilmiĢ ve hiçbir mücâzât-ı 

kânûniye görmeyerek yine istihdâm kılındığı mu‟ahharan ma‟a‟t-te‟essüf 

iĢidilmiĢdir. Merkûm binbaĢı taburını bırakub firâr itdiği ve sûret-i firârını setr için 

kendisini de mecrûh gösterdiği için en ağır cezâya çarpılması tabî‟î iken hakkında 

vukû‟ bulan müsâmaha-i müfritâne doğrusı devlet için ihânet ile tefsîr olunur bir 

isâetdir. Aykırıcabeldeki taburların uğradığı hezîmete dâir ġâkir PaĢanın birbirini 

müte‟âkib yazdığı iki kıt‟a tezkirenin sûretleri bervech-i âtidir: 

Huzûr-ı MüĢîrîlerinedir 

Ma’rûz-ı Kullarıdır ki; 

DüĢman hücûmunı tekrâr idüb gâlibâ önümüzde, tepede bulunan „askeri 

püskürtdü gibi görülüyor. Bakalım Hudâ ne eyler. Veysel PaĢa taburları 

yetiĢmelidir. 
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(Sayfa 91) 

Ma’rûzdur ki; 

Ġleriki „asker kâmilen bozulub aĢağı doğru firâr idiyor. Bu tarafdan ric‟at 

idenler istihkâmlara konıldı. Zincirle bağlanmıĢ olsa durmuyorlar. Veysel PaĢa 

hâlâ gelmedi. Mevlâ encâmını hayr eylesin.  

13 – Ağustos – 93      ġâkir 
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Bu tezkire-i ahîreyi aldığım sırada idi ki Veysel PaĢa Yerdek cihetinden 

ordugâha henüz inmiĢ ve Aykırıcabele doğru sevk idilmiĢ idi. Veysel PaĢa 

livâsının hâvî oldığı sekiz taburdan üçi paĢa-yı mûmâ ileyh ile birlikde 

Aykırıcabele sevk idildi. Bâkî beĢi, Receb PaĢanın o taburları değiĢdirmemek için 

irâe itdiği müĢkilât ve ta‟annüd
112

 eseri olarak Yerdek cihetinde kalmıĢ idi. Veysel 

PaĢanın keyfiyeti bize bildirmesi üzerine Receb PaĢaya üçünci livâ taburlarının 

kâmilen geriye alınmasını ve Aykırıcabel imdâdına sevk idilmek üzere serî‟an 

gönderilmesini mü‟ekked bir emr-i ahîr daha daha gönderdim. 

Emr-i mezkûra cevâben Receb PaĢanın yazdığı tezkire sûreti Ģudur: 

Huzûr-ı ‘Âli-i Hazret-i MüĢîr-i A’zamîye 

Ma’rûz-ı ‘Âcizî; 

Üçünci livâ taburlarının gündüzün geriye alınarak aĢağıya irsâliyle bakiye 

ikinci livâ taburlarıyla hâl-i müdâfa‟ada bulunulması fermân buyuruluyor. Gündüz 

tabur çekmek bir vechile mümkün olmadığı vâreste-i tasdîkdir ve bir de ikinci livâ 

taburlarının mevcûd hâzırı kadîmine nisbetle çok dûndur ve üçünci livânın da 

burada düĢman kurbünde fakat beĢ taburı vardır. Bunlar da alınır ise buraların hâl-i 

emniyetini selbi der korkusı hâsıl olur ve buralarını Ģifâhen „arz eylemek üzere 

Erkân-ı Harb Muzaffer Bey gönderildi fermân. 
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 Ta‟annüd: Ġnad etme, direnme, ayak direme. 
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       Receb 

Receb PaĢa gerçi tezkiresinde bulundığı cihetden selb-i emniyet ider yolda 

idâre-i kelâm itmekde idiyse de, Ruslar ta‟arruzlarını Aykırıcabel cihetine hasr 

iderek Yerdek cihetine kat‟â müte‟arrız olmadıklarından ve ma‟mâfîh, Receb 

PaĢanın kendi livâsına mensûb olarak yanında sekiz  

(Sayfa 92)  

„aded muntazam ve müntehib ve harb-dîde taburlar olub bundan mâ „adâ 

livâsına mülhık Edirne mustahfız tabûruyla beĢinci ve altıncı livâlar 

mensûbâtından „Ayıntab mukaddem ve Bolı ve „UĢak tâlî taburları bulundığından 

cem‟an on üç tabura bâliğ olan bu kuvvet ile Ruslar ta‟arruz dahî itse, müdâfa‟a-i 

mevki‟a muktedir olur idi. Çünki Aykırıcabel cihetinde önünde o sâ‟atde ancak on 

altı tabur var idi; iki günden beri düĢmanın ta‟arruzât-ı mütevâliyesine „alâ kadri‟l-

imkân
113

 mukâvemetle henüz muhâfaza-i mevki‟ itmekde idiler. Ma‟mâfîh bu 

taburların bir kısmı muhtellü‟n-nizâm olub ekserîsi Rauf PaĢa ile ve ĠĢkodra 

fırkalarında def‟âtle hezîmetler görerek yılgın ve bir kısmı da hiç harb görmemiĢ 

„acemî takımından idi. Aykırıcabel ciheti ormanlık oldığı cihetle düĢmanın 

ta‟arruzâtına müsâ‟aid oldığı gibi Yerdek cihetindeki arâzi de düĢman tarafının 

kısm-ı a‟zamı açık oldığı cihetle düĢmanın açıkdan ta‟arruz ve hücûmuna elvirmez 

idi. Her ne hâl ise, Receb PaĢa galebe-i vehm-ü havf ile Veysel PaĢa taburlarını 

irsâlden imtinâ‟ itdi. Ve beni de bu bâbda iknâ‟ itmek üzere Erkân-ı Harb 

BinbaĢısı Mazhar Beyi nezdimize gönderdi. 

Muhârebenin bugün kesb itdiği vehâmet dolayısıyla Veysel PaĢa livâsına 

mensûb emniyetli ve harb-dîde taburların behemehâl Aykırıcabelin imdâdına 

yetiĢmesi lüzûmunı te‟kîd eyledim. Ânın üzerine Receb PaĢa, yine emre muhâlefet 

ile mezkûr taburların mevâki‟-i mühimmede olmasından bahs ile i‟tizâr ve ânlara 

bedel beĢinci ve altıncı livâlara mensûb mezkûr dört taburı Aykırıcabele yetiĢmek 

üzere ordugâha irsâl eyledi. Bu taburların on dördünci güni sahâba karĢı 

Aykırıcabel kuvvetine iltihâk ve Rusların, on dördünci güni sabâhı vâki‟ olan 

hücûmunı def‟ için vukû‟bulan muhârebeye iĢtirâk eylediler. Yukarıda ġâkir 

PaĢanın iki kıt‟a tezkiresinde beyân olundığı vechile Ruslar, „Asâkir-i ġâhâneyi 
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püskürterek Sivri Tepeyi dahî elde itdiler. Bunun üzerine püsküren „asâkiri ümerâ-

yı mevcûde siperlere ve Redvet istihkâmına idhâl ve ik‟âd ile ilerleyüb gelen 

düĢmana bir Ģiddetli ateĢ icrâ itmeleri üzerine Rusların yüzi yine geri döndi. 

„Asâkir-i ġâhâne bundan cür‟etlenerek ta‟kîbe kıyâm itmeleri üzerine bitekrâr 

Sivri Tepeyi elde itdiler. Burada „Asâkir-i ġâhâne ile Ruslar, yekdiğerine 

karıĢdıklarından pek hûnrîz bir muhârebe vukû‟a geldi. Gerçi Ruslar, bu 

müsâdemede biraz geriledi ve hayli de telefât virdi ise de ihtiyâtda bulunan 

taburları yine ta‟arruza devâmdan fâriğ
114

 olmadıklarından muhârebe devâm 

itmekde idi. ġâkir PaĢanın bu bâbda yazdığı tezkirenin sûreti bervech-i âtidir:  

(Sayfa 93) 

Ma’rûz-ı Kullarıdır ki; 

Demincek „arz eylediğim vechile Sivri Tepe henüz elde idildi. Fakat, herif 

hücûmdan vazgeçmediğinden muhârebe devâm idiyor. Hayri Beyin ifâdede, biraz 

müsâmaha itmiĢ, alınmıĢ oldığını söylemiĢ ve fakat tekrâr virilmiĢ oldığını 

söylememiĢ oldığı anlaĢılıyor. Bugün vukû‟a gelen muhârebe kadar Ģedîd hiçbir 

muhârebe görmedim. Cenâb-ı Hakk yarına hayırlar ihsân ider ve taburlar yetiĢir 

ise muzafferiyetin tafsîlâtı „arz olunur. 

13 – Ağustos – 93    ġâkir 

Sâ‟at 7  

ġâkir PaĢa tezkire-i mezkûreyi sâ‟at yedide yazmıĢ idi. Geriden celb itdiği 

kuvâ-yı imdâdiye ile düĢman, yedi buçuğa doğru bitekrâr hücûmunı teĢdîd ve 

istirdâd idilen Sivri Tepeyi ve ilerisini „Asâkir-i ġâhâne yedinden nez‟ iderek 

Redvet istihkâmıyla önündeki top tabyasına ve siperlerine doğru ilerlemeğe 

baĢladı. Bu vak‟a-i müte‟essife üzerine ġâkir PaĢanın yazdığı tezkire de iĢte Ģudur: 

Ma’rûz-ı Kullarıdır ki; 

DüĢmanın tevâli-i hücûmundan „askerin gözi yılub bir takımı ileriki 

istihkâmdan doğru ordugâha firâra ve bir takımı da bu tarafdaki yollardan dürlü 

sûretlerle firâr iderken güç hâl ile tevkîf olunabilmiĢ ise de bu da lâ Ģey 

makûlesidir. Veysel PaĢa livâsından hiçbir tabur gelmedi; gelmiĢ olsa da artık 
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yarın o mikdâr „askerle hücûm tertîbinden nâ ümîd oldum. Daha ziyâde telefât 

virmekden ise muhârebeyi akĢama kadar ulaĢdırabilmek kâbil olur ise, Veysel 

PaĢa taburlarından birazı bu istihkâmlara konularak ric‟atimizin, birazı da düĢman 

tarafındaki yolun te‟mînine konılarak akĢamdan toplar ve gice yarısı usûl ile 

peyderpey taburlar aĢağı çekilmek hakkında irâdenize Ģiddetle muntazırım. Tafsîl-i 

hâl Hulûsi PaĢanın ve Nâdir Beyin ifâdelerinden müneffim olur fermân.  

13 – Ağustos – 93      ġâkir 

Sâ‟at  Dakîka   

7      0 

ġâkir PaĢa Yerdek cihetinden Aykırıcabele sevk olundığı sırada 

Ayıkırıcabeldeki muhtelif livâların kumandanlığı kendisine ihâle kılınmıĢ idi. 

PaĢa-yı müĢâr ileyh gerideki redvet istihkâmını ittihâz-ı mevki‟ ile oradan 

kumandaya baĢladığından ve mezkûr Redvetde ilerideki taburların  

(Sayfa 94)  

ihtiyâcâtını tedârik ve sevk itmek ve BaĢkumandanlık makâmına „arz 

eylemek için bulundırılan Mehmed Hulûsi PaĢanın artık ikâmesinde o kadar lüzûm 

kalmamakla beraber ahvâl-i harbiyece ve husûsiyle düĢmanın sabahleyin ilerlediği 

sırada ba‟zı evzâ‟-ı gayr-ı lâyıkasından
115

 da bana Ģikâyet idildiğinden mevki‟-i 

harbi terk itmesini PaĢa-yı mûmâ ileyhe emr itdim ve on beĢinci güni kendisini 

ordugâhdan dahî çıkararak Ġstanbula i‟âde itdim. 

ġâkir PaĢa mezkûr tezkiresinde galebe-i ye‟s ile „askerin geri çekilmesi 

vâdîlerinde idâre-i lisân ve ve efkâr itmiĢ ise de, mu‟ahharan muzafferiyet, 

„Asâkir-i ġâhâneye bi‟l-intikâl, Ģekl-i muhârebe değiĢdiğinden, olbâbdaki 

ma‟rûzunun da ehemmiyeti kalmadı. ġöyle ki: 

Tezkire-i mezkûrenin sâ‟at-i tahrîrinden sonra düĢman hücûmunı bir 

derece daha Ģedîd iderek ilerledi. Aykırıcabel nukâtının kısm-ı a‟zamını zabt-ü 

istîlâ ile, „asâkir-i mevcûde-i Ģâhâney, Redvet istihkâmıyla kırk elli hatve 

ilerisindeki top tâbiyesine ve ânı muhâfız olan siperlere ilticâya mecbûr oldı ve 
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cesâretini bir derece daha artırarak topları zabt emeliyle tabiyeye ve Redvete ve 

siperlere dahî nevbât-ı „adîde ile hücûmlar icrâ itmeğe baĢladı. Top tabiyesinden 

dahî peĢrev ve endahtıyla lâzım gelen harekât-ı mukâvemetkârâneye kalkıĢıldı. Ve 

Rus „asâkir-i muhâcemesinden bir haylisi Redvet ve siperler önlerinde uğradıkları 

yaylım ateĢlerin te‟sîrâtıyla yerlere serilmekde iken, yine tecdîd-i hücûm eylerler 

idi. Nihâyet akĢamın sâ‟at onuna kadar bu hücûm ve müdâfa‟a harb hûnrîzânesi 

devâm itdi. Siperlerle Redvet içinde bulunan efrâdın ekserîsi, ileriden bozulub 

gelen ve ümerâ ve zâbitânın cebr-ü ilhâhıyla yerlerinde ik‟âd idilen kısımdan idi.  

DüĢmanın gösterdiği bu Ģiddet üzerine inzibât ve irtibâtları bütün bütün 

muhtell oldı. Ânların da muhâfızı oldukları istihkâmâtı terk ile savuĢmağa ramak 

kalmıĢ idi. 

ĠĢte o sırada idi ki kendisine terfîk idilen mezkûr yedi tabur ile Veysel 

PaĢa yetiĢdi ve bilâ tevakkuf itdiği hücûmun te‟sîriyle düĢman yüz çevirerek 

derhâl ta‟kîbe kıyâm eyledi. Redvetde ve siperlerde bulunan „Asâkir-i ġâhâne dahî 

iĢte o sırada idi ki cür‟etlenerek ma‟hûd YeĢil Tepeye kadar Ruslar ta‟kîb ve 

mezkûr tepe dahî zabt-u istîlâ idildi. 

Yalnız tepenin ucundaki bir sivri kıt‟anın nısfı Rusların yed-i iĢgallerinde 

kaldı. Bu ta‟kîbde Ruslar fenâ sûretde dûçâr-ı inhizâm olarak külliyetli telefât ve 

esliha terk itdiler. 

(Sayfa 95) 

Hezîmet-i fâhiĢe-i mezkûre, Ruslara pek ziyâde te‟sîr itmekle, ellerinde 

kalan Sivri Tepenin bir kısm-ı cüz‟îsini gice oldığı halde hâlâ terk itmediler ve 

yeniden yeniye hücûmlar ile harbi temdîd eylediler ise de, beherinde telefât 

virmekden baĢka bir Ģey elde idemediler. Nihâyet gice sâ‟at altı buçukda 

Karahisâr-ı Sâhib tâlî taburunun delâlet itdiği muhâceme-i fedâkâriyle Sivri 

Tepenin düĢman yedd-i zabtındaki kıt‟a-i sağîresi dahî istirdâd olundı. Halbuki 

Ruslar, yine terk-i mevki‟ ile savuĢmak sûretini iltizâm itmeyerek „Asâkir-i 

ġâhâne ile tüfek tüfeğe ve süngü süngüye gice sâ‟at sekiz buçuğa kadar harb-ü 

cidâl itdiler. Tabur-ı mezkûrun delâlet-i fedâkârânesiyle „Asâkir-i ġâhânenin de 

son bir hücûm ve savlet göstermesi üzerine Ruslar, tepeden aĢağıya doğru 

makhûren ve münhezimen yıkılub gitdiler. Ve Aykırıcabel ciheti de kâmilen yine 

„Asâkir-i ġâhânenin yedd-i satvetine intikâl itdi. Gice vukû‟bulan harbin bir 
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kısmına dâir ve sâ‟at yediye çeyrek kalarak ġâkir PaĢanın yazdığı tezkirenin sûreti 

de Ģudur: 

Ma’rûz-ı Kullarıdır ki; 

AkĢam Hayri Bey tarafından huzûr-ı müĢîrîlerine „arz olunmuĢ olacağı 

üzere, ma‟hûd tepe mu‟ahharan yine istirdâd kılınmıĢ ve fakat istihkâmın en 

ucunda bir mikdâr mahalli düĢman elinde kalmıĢ idi. Mu‟ahharan gönderilen 

Karahisar taburunun himmetiyle o nukâd ele geçirilmiĢ ve düĢmanın nokta-i 

mezkûreyi istirdâd için itdiği hicemâta mukâbeleten muhârebeye devâm 

olunmakdadır. 

Bu kadar muhârebâta cebhâne ziyâde sarf olunmakla iki cinsden külliyetli 

cebhâne ve yaralılar için sargı bezi ve mekârî gönderilmekle beraber sabahleyin 

tecdîdi mukarrer olan hücûma mukâbil elde bir tabur bile taze „asker olmadığından 

beĢinci livâ taburları gelmiĢ ise ânların bilâ ta‟ahhur irsâli mutazarrı‟dır. Buradaki 

taburların saka hayvânâtı oradalarda bulundığı takdirde, anlârla beraber biraz 

sakanın ve sal bulundığı halde biraz da salın irsâli istirhâm olunur. 

13 – Ağustos – 93      ġâkir 

Gice Sâ‟at Dakîka   

6 45 

YeĢil Tepenin bakiye-i mevâki‟inden Rusların münhezimen çekilmeleri 

„akabinde, „Asâkir-i ġâhâne ânlardan istirdâd itdikleri noktada dahî derhal siperler 

inĢâsıyla ikmâl-i levâzım-ı müdâfa‟a itdiler. Vaktâ ki on dördünci güni sabâhı oldı. 

Sabâhın sâ‟at onuna doğru Ruslar, tertîb  

(Sayfa 96)  

itdikleri hücûm kollarıyla bitekrâr YeĢil Tepeye ta‟arruza geçdiler. 

Dökülene, telefâta bakmayarak ta‟arruz müfrezeleri, dereden sırta doğru 

tırmanmağa baĢladılar ve tâbiyelerinden dahî dâne ve Ģarapnel ateĢleriyle hücûm 

kollarının harekâtını teshîl itmekde idiler. Lâkin, „Asâkir-i ġâhâne, nukât-ı 

hâkimeyi elde itmiĢ ve on üçünci güni ihrâz itdikleri muzafferiyet-i ahîreden 
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gayret ve Ģecâ‟atleri cûĢ-ı hûĢa gelmiĢ olmakla dilîrâne
116

 sebât ve müdâfa‟a 

itdiler; her hücûmda düĢmana telefât-ı fâhiĢe virdirerek ric‟ate icbâr eylediler. 

Bugün dahî dört sâ‟at kadar Ģiddetli top ve tüfek ateĢi ile muhâcemât devâm 

eyledi. Ruslar, artık muvaffakiyetden kat‟-ı ümîd itdiklerinden, sâ‟at ikide 

makhûren ve münhezimen ordugâhlarına çekildiler. Ma‟mâfîh akĢama kadar yine 

top ateĢi devâm itdi.  

Garibi bu ki on üçünci güni sabahdan baĢlayan harb-i Ģedîd; top ve tüfek 

ateĢi yalnız on dördünci gice hemen bir sâ‟at kadar fîsal virdi; on dördünci güni 

sâ‟at ikiye kadar devâm itdi. Ya‟ni „Asâkir-i ġâhâne ile Rus „asâkiri meyânında 

yirmi yedi sâ‟at muttasılan top ve tüfek ateĢi ve hücûmlar idilerek mücâdelât 

hûnrîzâne huküm sürdü. Bugün bi‟l-cümle siperleri dolaĢarak kazandıkları 

muzafferiyetden dolayı „Asâkir-i ġâhâneyi taltîf ve tebrîk itdim ve iktizâ iden 

mahallere müceddiden siperler ve tâbiyeler inĢâsıyla Aykırıcabel üzerinde vâki‟ 

Ģühedâ ile Rus maktûlînini defn itdirdim. Taburların lüzumsuzları ordugâha 

alınarak yalnız liecli‟l-müdâfa‟a iki livâ „askerin orada bırakılmasını ġâkir PaĢaya 

emr eyledim. Ağustosun on beĢinci güni sâ‟at beĢe kadar gerek „Asâkir-i ġâhâne 

ve gerekse Ruslar istihkâmât ve siperler inĢââtıyla iĢtigâl itdiler. 

Receb PaĢa Yerdek ciheti taburlarını geri alarak bütün bütün vaz‟-ı 

tedâfi‟iye koydı.  

Yevm-i mezkûrda, sâ‟at beĢde Ruslar, bitekrâr top ateĢine baĢladılar. 

Bugün Ruslar Aykırıcabelin solunda ve Cümûd Tepesi dinmekle meĢhûr en 

yüksek dağın zirvesine bir keĢif müfrezesi çıkardılar. Bugün ġâkir PaĢa, eyyâm-ı 

muhtelifede Aykırıcabele sevk idilen yirmi yedi taburdan yirmisini bi‟l-ibkâ, 

yedisini i‟âdeye baĢladı. Aykırıcabel sırtında yirmi taburun tahaĢĢüdini lüzûmsuz 

ve fazla gördüğümden ġâkir PaĢanın bu fikrini redd ile iki livâ ile idâre-i 

mevki‟iyeyi te‟kîd ve tevsıye eyledim. Ma‟mâfîh bu yirmi taburun mevcûdı 

nihâyet altı bin yedi yüz ve küsûr kiĢi idi ki bundan (3900) mevcûdı  

(Sayfa 97)  

hâvî olan on iki taburı, ġâkir PaĢa YeĢil Tepe istihkâmâtı için hasr-u ifrâz 

eylemiĢ idi. Ağustosun 16, 17, 18, 19‟unda dahî tarafeynin top ve karakol 

muhârebeleri devâm itdi ve yirminci güni artık iki taraf dahî bî-lüzûm devâm 
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itmekde olan top ve karakol muhârebesinin Ģiddet-i evveliyesini tahfîf ve tebdîl 

itdiler. 

ġıpka muhârebesi, Ağustosun dokuzuncı Salı güni ibtidâ eylemiĢ idi. O 

günden on dokuzuncı Cum‟a gününe kadar, on bir gün zarfında „Asâkir-i 

ġâhânenin telefâtı (1602) Ģehîd ile (5142) nefer mecrûhdan „ibâretdir. ġühedânın 

üçü kâimmakâm, üçü binbaĢı, biri sağ, biri sol kol ağası, 21‟i yüzbaĢı ve onu 

mülâzım-ı evvel ve yirmi dördü mülâzım-ı sânî ve bâkî (1541) neferi de silâh 

endâzdır. Mecrûhînin
117

 dahî ikisi miralay, biri kâimmakâm, dokuzı binbaĢı, yedisi 

sağ, beĢi sol kol ağası, altmıĢ biri yüzbaĢı, 36‟sı mülâzım-ı evvel, ellisi mülâzım-ı 

sânî ve (4970) neferi silâh endâzdır. Ma‟mâfîh mecrûhîn-i mezkûreden beĢinci 

ordu taburlarına mensûb olan efrâddan bir hayli kısmı, sevk-i cebânet ve redâif ile 

ve mevki‟-i harbden kurtulmak kasd-ı le‟imiyle, kendi baĢ parmaklarını ve 

avuçları içlerini cerh itmiĢ takımındandırlar. Bu takımların hastanelerde bi‟l-

mu‟âyene mücâzât-ı kânûniyeye çarpılmalarını merkez-i saltanata yazdım. ġıpka 

cihetinde bulunan taburlar Kızanlık için evvelce celb olunan üç taburla, esnâ-yı 

harbde mu‟ahharan yetiĢen bir mustahfız taburı da dâhil oldığı halde elli tabura 

bâliğ idi. Mikdâr cihetiyle dahî ma‟ ümerâ ve zâbitân (26526) neferden „ibâret idi. 

ġehîd ve mecrûh olarak mevki‟-i harbden zâyi‟ olan (6744) nefer tenzîl idildikde 

ġıpka Ordû-yı Hümâyûn mevcûdı olarak bâkî (19782) nefer kalmıĢ oluyor ki 

mekârici ve hıdmetçi ve saka ve sâire efrâd-ı gayr-i muhârebe dahî bunlar 

dâhilindedir.  

Ruslar Ağustosun om ikisinden on dördüne kadar ya‟ni üç gün giceli 

gündüzli Aykırıcabelin nez‟-ü istirdâdı için itdikleri fedâkârlığın bir semeresini 

iktitâf
118

 idememeleri üzerine on altıncı gününden sonra General Radeski, almıĢ 

oldığı „asâkir-i imdâdiyeden ikinci fırka ile on birinci fırkanın bir kısmını i‟âde 

itdi.  

On dördünci fırka ile dokuzuncı fırkanın bir livâsını, dördünci Ģasur 

livâsını, Bulgar taburlarını, piyâde kazaklardan bir müfreze ve bir kuvvetli 

müfrezesi alıkoyarak ġıpkayı  
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(Sayfa 98)  

hâl-i müdâfa‟aya almağa baĢladı. Bu hâle nazaran bizim de Yerdek, Esveti 

Nikola Nikola ve Aykırıcabel nukâtını terk ile, Kızanlık önüne çekilmek ve 

Kızanlık etrâfındaki sırtları hâl-i müdâfa‟aya koyarak tahkîm eylemek iktizâ ider 

idi. Halbuki Ağustosun on ikinci güni, Rusların hılâf-ı me‟mûl kuvve-i külliye-i 

imdâdiyesinin gelmesi üzerine, merkez-i saltanatdan bâ telgraf dört bin nefer 

piyâde „acemî efrâd ile on altı tabur imdâd taleb eyledim. Bunların vürûdunda 

cihât-ı selâse-i mezkûreye perde olarak bir mikdâr „asker koyub, kuvve-i 

mütebâkiye ile, Yerdek ve Aykırıcabel taraflarından düĢmanın Gabrova hatt-ı 

ric‟atine doğru yürümeği ve ġıpka „aleyhine bizzat çevirme hareketi icrâsını 

tasmîm itmiĢ idim. Merkez-i saltanat dahî benim tasmîmâtımı bi‟t-tasvîb mikdâr-ı 

mezkûr „acemî efrâd ile taburları göndereceklerini va‟ad eylediler.  

Ağustosun yirmi ikinci gününden i‟tibâren peryderpey „acemî mustahfız 

efrâdı gelmeğe baĢladı. Binâen‟aleyh Yerdek ve Aykırıcabel cihetlerinden „askeri 

geri çekmeğe lüzûm görmedim. ġâyed bu mevki‟ler tahliye idilir de düĢman 

tarafından iĢgâl olunursa bitekrâr zabtı için bir hayli telefât virmek iktizâ ider 

mütala‟asıyla muvakkaten „alâ hâlihî ibkâ eyledim. Hayf ki ġıpka 

Kumandanlığından târih-i infisâlim olan 4 – Eylül târihine kadar, mev‟ûd ve 

müretteb olan on altı taburdan ancak on taburı gelebilmiĢ ise de, o müddet içinde 

Plevneye liecli‟l-imdâd ġıpka ordugâhından altı tabur sevk idilmiĢ ve Lofça 

mevki‟i Rusların yedine geçerek ġıpkanın sol cenâhı ilerisinin tehlike ve 

muhâtarası artmıĢ oldığından müddet-i me‟mûriyetimde planımın icrâsına 

muvaffak olamadım. Lâkin benim infisâlimden sonra planın icrâsına mahal 

kalmamıĢ idi. 

Bu halde halefim olan Rauf, Ahmed Eyüb ve Veysel PaĢaların ne efkâra 

mebnî Yerdek, Aykırıcabel ve Esveti Nikola cihetlerindeki „asâkiri geri 

almadıklarını bilemeyiz ve buldukları vaz‟iyeti muhâfazaya çalıĢmaları ve 

gördüklerinden baĢka bir Ģey yapmamaları bir sebebe mi müsteniddir, yoksa 

“nahnü vecednâ „an âbâinâ
119

” kâ‟idesine mi imtisâldir? Bu hakîkat 

mechûlümüzdür. 

Ruslar, ġıpka ordugâhlarını vaz‟-ı müdâfa‟aya aldıkları halde, bizim de 

hâl-i tedâfi‟iye girmekliğimiz ve cibâl-i Ģâhikada ziyâde „asker bulundırmamız 
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tabî‟î oldığından, Yerdek cihetinin, livâsına mensûb dokuz taburla idâresini Receb 

PaĢaya ihâle itmiĢ ve üçünci livânın cihet-i mezkûrede vâki‟ beĢ taburının serî‟an 

Aykırıcabele gönderilmesini emr eylemiĢ idim. Emr-i mezkûra cevâben Receb 

PaĢanın yazdığı tezkire sûreti Ģudur:  

(Sayfa 99)  

Huzûr-ı Hazret-i MüĢîr-i A’zamîye 

Ma’rûz-ı ‘Âcizî; 

Bulundığımız mevki‟in ehemmiyeti vâreste-i tasdîkdir. Husûsiyle burada 

büyüklü küçüklü on „aded de top bulunuyor ve hatt-ı müdâfa‟amızın tûlı yarım 

sâ‟atden uzuncadır. Husûsiyle fazlası olan Travene ve Bozlıca cihâtı dahî vâreste-i 

iz‟âcdır
120

. Ve buralara hafif bir „ârıza zuhûr ider ise ve bu gibi mevki‟in 

muhâtarası dâhil-i hisâb idilür ise, düĢmanla kurĢun menzili dâhilinde bulunan 

noktaların taburları tebdîl buyurulmasını bi‟l-musliha „arz-u istirhâm eylerim ve 

burada olan taburların mevcûdı en ziyâde iki yüz ve içinde yüzden nâkısı da 

sahîhan bulunur. Bu bâbda, burasını yedd-i merhamet-i Hıdîvîlerine havâle 

eylerim fermân. 

17 – Ağustos – 93      Receb 

Receb PaĢa bu tezkiresinde, taburların mevcûdı en ziyâde iki yüz ve içinde 

yüzden nâkısı da vardır; diyor! Halbuki bu iĢ‟ârı mübâlağa idi. Livâsında gayr-ı az 

Ģühedâ ve mecrûhîn ve hastagân ve perâkendegân Isparta mukaddem taburı gibi 

beĢ yüz mevcûdlı tabur bulundığı gibi Denizli mukaddem ve Ġzmir mustahfız 

taburları efrâdından mürekkeb tabur dahî yedi yüz küsûr neferden „ibâret idi. 

Yalnız hassa nizâmiye dördünci alayın üçünci taburı yüz doksan mevcûda 

tenezzel itmiĢ idi. Hal böyle iken, düĢman hâl-i tedâfi‟iye girdiği halde dahî Receb 

PaĢanın bu mertebe irâ‟e-i telâĢ ve feryâdı ile ġâkir PaĢanın da Aykırıcabelde 

yirmi tabur bulundırmak için ısrârı beni iz‟âc itdi. Nihâyet Aykırıcabelde on yedi 

ve Yerdekde on üç ve Esveti Nikola önünde üç tabur terk ile Ağustosun yirmi 

beĢine kadar bâkî on altı taburı peyderpey ordugâha celb-ü cem‟ eyledim. 
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ĠĢte Ağustosun dokuzundan on dördünci gününe kadar devâm iden ve iki 

evvelki güni „Asâkir-i ġâhânenin ta‟arruzuna ve üç sonraki güni Rusların 

hücûmuna ta‟alluk idüb bir güni dahî karakol muhârebesiyle geçen eyyâm-ı sitte
121

 

muhârebât-ı hûnrîzânesini
122

 bervech-i bâlâ „arz-u tafsîl eyledik. 

Bu ġıpka Muhârebesinde kusûr ve hatâ olmadı diyemeyiz; hayli hatâlar 

vardır. Lâkin bizim  

(Sayfa 100)  

beyân ideceğimiz hatîât, Lakerdoryan muharrirlerinin ya cehlen dermiyân 

itdikleri veyahud Ģunun bunun lisân-u i‟tirâzına tercümanlık iderek yazdıkları 

hatîât kabîlinden değildir. 

ġıpka, Balkan hatt-ı müdâfa‟asının yegâne kilidi ve Bulgaristan „aleyhine 

gönderilecek kuvâ-yı ta‟arruziyenin tarîk-i sevku‟l-ceyĢi idi. Ya‟ni hem müdâfa‟a 

ve hem de ta‟arruz için elde idilmesi lâbüd bir nokta-i mühimme idi. Bu iddi‟âmızı 

Rusyalıların planları dahî tasdîk idegelmiĢdir. 

Rusların Balkanları ibtidâ-yı mürûrda, hedef hareketleri ġıpka oldı. En 

sonra dahî yine ġıpkadan geçerek Edirneye doğru yürüdiler. Çünki, Balkan 

hattının top ve araba ve mühimmât velhâsıl bir muntazam ordu sevkine sâlih 

baĢlıca üç tarîki vardır. Bunun biri Kızanlık Caddesidir ki, bu cadde „Osman 

Pazarına doğru mümtedd
123

 olub gitdiğinden Rusların merkez-i harbine ta‟arruz 

için bize hıdmet idemez idi. Bu caddenin cânib-i Ģarkîsi, kalâ‟-ı erbaa‟ ile mahfûz 

bulundığından, Ruslar dahî buradan ta‟arruza mütecâsir olamazlar idi.  

Bir diğeri, Orhâniye Caddesidir. Bu cadde bizim Plevne sevku‟l-ceyĢ 

hattımız dimek olub oraya göndermek mecbûriyetinde oldığımız „asâkir ve 

mühimmâtın nakline hıdmet ider idi. Zâten caddenin baĢındaki Plevneden bida‟ ile 

Sofyaya ve Tatar Pazarcığına kadar elde ise de bu kadar uzun mesâfeden dolaĢub 

cenâhan Bulgaristana ta‟arruz itmek hem fıkdân-ı vesâit-i nakliyeden ve hem de 

sevku‟l-ceyĢ hattının pek uzun olacağından dolayı pek münâsib sayılamaz idi. Bu 

iki caddenin vasatında ve mesâfesi aksar ve Yeni Zağra Ģimendifer hattı dahî 
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kendisine yakın olmak cihetiyle en ziyâde tutılması lâ büd olan ve gerek ta‟arruz 

ve gerekse tedâfi‟ için elde idinmek vecîbeden bulunan cadde ġıpka Caddesi idi. 

Ben bu geçidin hâiz oldığı ehemmiyeti bihakkın takdîr itdim ve Yeni 

Zağrada ikmâl-i tedârikât ile ġıpkaya doğru yürüdüm. Ben, ġıpkaya yürüdiğim 

sırada, „umûm kumandan Mehmed „Ali PaĢa dahî on sekiz taburla „Osman Pazarı 

ve Elene üzerinden Tırnovaya doğrı ilerleyecek ve Rusların Balkan kuvvetini iĢgâl 

idecek idi. Ben de Hâin Boğazından bir mikdâr „asker geçirerek Mehmed „Ali 

PaĢanın hareketini teshîl eyleyecek idim. Ben, bu manevranın icrâsına baĢladığım 

sırada, Mehmed „Ali PaĢa evvelki karârından nükûl ve “Rusçuğa, Hezargrada 

düĢman hücûm idecekdir” Ģâyi‟asıyla bi‟l-cümle Tuna ġark Ordusı kuvvetini 

Hezargrada cem‟ eyledi. Ve Tırnovaya doğrı hareket emrine muntazır duran 

„Osman Pazarı ve havâlisindeki on 

(Sayfa 101)  

sekiz taburı dahî Hezargrada aldırarak Tuna ġark Ordusı cihetinden 

„aleyhlerine bir ta‟arruz vukû‟bulmayacağına dâir Balkanlardaki Ruslara te‟mînât 

virmiĢ oldı. Binâen‟aleyh ġıpkayı isridâd manevrasını becermek için, Rusların 

Balkan Ordusı mukâbilinde yalnız bırakıldım. 

ĠĢte bu, bir büyük ve birinci hatâ idi ve fâ‟ili ise „Umûm Kumandan 

Mehmed „Ali PaĢa idi.  

Yeni Zağradan refâkatimle ilerleyen taburların mevcûdı gerçi otuz bin 

râddesinde idiyse de, Rusların dahî Balkan muhâfazasına me‟mûr kuvvetleri, 

Mehmed „Ali PaĢanın o târihde mevcûd telgrafnâmesinde dahî iĢ‟âr olundığı 

vechile kırk bin kiĢi idi. Bunlar, Eleneden Selviye kadar mevâki‟i iĢgâl itmiĢ idiler. 

Bununla beraber gerek Çaroviç ordusı ve gerekse Plevne karĢısındaki Rus 

ordusı, kendilerine pek yakın ve mevki‟leri merkezî bulundığından, her iki 

tarafdan da üç dört gün zarfında, bir livâ veya bir fırka „asâkir-i imdâdiye 

alabilirler idi. Rus ordularının vaz‟iyeti merkezî oldığından yekdiğerine 

mu‟âvenetleri pek kolay idi. Husûsiyle o sırada bi‟l-cümle Tuna ġark Ordusı 

taburlarını Mehmed „Ali PaĢa, Hezargrada ve Rusçuğa merkezlendirmiĢ ve vaz‟-ı 

tedâfi‟i aldığını i‟lân ile beraber cümle-i garâibden olarak Hezargrad pîĢgâhında, 

cesîmeye karîb istihkâmât-ı „adîde inĢâsına da baĢlatarak sabahdan akĢama kadar 

„asâkiri kazma kürek ile iĢgâl itmiĢ oldığından, Çaroviç ordusı artık Mehmed „Ali 
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PaĢanın „aleyhlerine ta‟arruz itmeyeceğinden emîn idi. Binâen‟aleyh, müĢâr ileyh 

Çaroviç hîn-i hâcetde
124

 Ceneral Radeskinin imdâdına istediği mikdâr „asker 

gönderebilir idi. 

Plevne cihetine gelince, „Osman PaĢa zâten müdâfa‟a hâlinde idi. MüĢâr 

ileyhin ta‟arruzundan kat‟â havf-u intizârları yokdı; o sebebden idi ki, Selviden bir 

livâ „askeri ġıpkanın imdâdına sevk itmiĢler idi. Rusyanın Balkan Ordusı, çaroviç 

ve Plevne ordularına müstenid ve müzâhir oldığı halde refâkatimdeki ordu, hiçbir 

yerden ümîd-i mu‟âvenet ve müzâheret idemez idi. Sağ cenâhdaki Mehmed „Ali 

PaĢa, âĢikâre vaz‟-ı müdâfa‟aya girmiĢ ve mu‟âvenetden resmen imtinâ‟ itmiĢ idi. 

Sol cenâhdaki „Osman PaĢa zâten hâl-i müdâfa‟ada idi. Balkandan Ġstanbula kadar 

hiçbir yerde bir tabur „asker bile yok idi. Yalnız, levâzımât ve nakliye iĢlerine 

bakmak için Edirne, Karapınar ve Yeni Zağrada bir tabur bulunuyor idi [Hattâ o 

târihde Ġstanbulda dahî yalnız pâyitahtın inzıbâtını muhâfaza için sekiz on tabur 

„asker bulunuyor idi]   

(Sayfa 102) 

 mustahfızların kısm-ı küllîsi daha henüz celb olunmakda idi. Ma‟mâfîh 

gelmiĢ bile bulunsalar, ânlar, kuvve-i zahriye „add olunacak „asker değil idi. Belki 

vücûdlarından „ademleri daha hayırlı idi. Velhâsıl, Balkanları aĢarak, münferiden 

Rusyanın kuvve-i merkeziyesi ortasına kendimi atmak iktidârını hâiz değil idim. 

Eğer Mehmed „Ali ve „Osman PaĢalar sağ ve sol cenahlardan harekât-ı „askeriye 

icrâsıyla veya hiç olmaz ise karĢularındaki düĢmanı iĢgâl iderek bu Balkanı aĢmak 

manevrasını teshîl ve bu manevraya iĢtirâki ta‟ahhüd itseler idi, o vakit 

Bulgaristan merkezi üzerine ta‟arruz ve tasallutum bir netîceyi müsemmir olur ve 

belki henüz hâssa orduları gelmediğinden dolayı Ruslar, bir muhâsaraya da 

uğratılır idi. 

ġurasını da söyleyelim ki, „Osman PaĢa bu arzuda idi, lâkin kendisinin 

hareketini, Mehmed „Ali PaĢanın hareketine ta‟lîk itmiĢ idi ve “Eğer Mehmed „Ali 

PaĢa, Tırnovaya doğru ilerler ise ben de Selviye doğru hareket iderim” dimiĢ idi. 

Hayf ki, merkez-i saltanat, iĢ‟âr ve istiĢ‟âr ile vakit geçirerek Mehmed „Ali PaĢaya 

emr-i kat‟î viremediklerinden düĢmanın hâssa ordusı ve Gırnadiye fırkaları 

gelmezden evvel, icrâsı lâbüd olan bu manevra yapılamayub kaldı; zâten tarafeyn 
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kuvvetinin muvâzenesi esbâb-ı „adîde ile halel-pezîr
125

 oldığından ândan sonra da 

yapılmak imkânı ortadan kalkdı. Mehmed „Ali PaĢanın bu hatâyı iltizâm itmesinin 

bizzat kumandasını der‟uhde eyleyeceğini gerek merkez-i saltanat ve gerekse bana 

yazdığı ve bu iĢ için cem‟a ve havâlisinde on tabur „asker tahĢîd eylediğini 

bildirdiği halde mu‟ahharan kararından nükûl itmesinin esbâb-ı cedîdesini 

lâyıkıyla bilemeyiz. 

ġu kadar ki, o sırada Viyana erbâb-ı havâdisi ve „ale‟l-husûs Rusçuk 

kumandanının iki nefer Bulgar câsusı ile ânlardan rivâyeten sûret-i hayırhâhîde 

ihtârât için devâir-i devleti dolaĢaj ecnebîler, Rusların Hezargrad ve Rusçuk 

„aleyhine hücûm tedârikinde bulunduklarını neĢr-ü i‟lân itmiĢler idi. ġumnı 

ordugâhında bulunan Mehmed „Ali PaĢanın erkân-ı meĢvereti ki, Rauf PaĢa ve 

mu‟ahharan Rum Ġli-i ġarkîde jandarma kumandanı bulunan iĢtirâyiker RâĢid PaĢa 

ve Bulgaristandaki Nihad PaĢa, Mösyö Necib PaĢa ve sâire gibi zevâtdan 

mürekkeb idi, ânlar bu havâdisi derhâl sıhhat-i tâmme ile kabûl ve Mehmed „Ali 

PaĢayı bu bâbda tedârikât-ı tedâfi‟iyede bulunmağa teĢvîk eylediler. Bu havâdisin 

sahîh „add olunması en ziyâde Mösyö Necib PaĢanın arzûsuna muvâfık idi.  

(Sayfa 103) 

Çünki, Cum‟adan hareketi mukarrer olan iki taburun kumandasını o 

der‟uhde idecek idi. 

Öyle ciddî muhâtarâta giriĢmeksizin pek de hoĢlanmakla meĢhûr olan 

Necib PaĢa, münferiden bir hareket-i ta‟arruziyede bulunmakdan ise, Hezargradda 

Don KiĢot vârî hayâli bir müdâfa‟a cengi için kendisini hazır göstermeği, daha 

ziyâde tercîh eyler idi. Hatta fazla olarak “Süleyman PaĢa ġıpkayı istirdâd itsin ve 

oraya bir mikdâr „asker koysun da, kuvve-i bâkiyesiyle bizim tahliye itdiğimiz 

Cum‟a ve „Osman Pazarı cihetini gelsin, o tutsun… Oradan da Tırnova „aleyhine 

kendisi ta‟arruz itsin..” karârını yine bu erkân-ı meĢveret virmiĢ idi. Böyle menba‟ı 

Frenkistan olub Ġstanbuldaki ecnebî hayırhâhlarından tavsiye kılınmıĢ ve 

ecnebîden veya ecnebîleĢmiĢ takımdan olan erkân-ı meĢveretin dahî tasdîk ve 

i‟tirâfını kazanmıĢ olan ânifü‟z-zikr
126

 yolda bir ihtâr zâten Fransa kolonilerinden 

olan Almanyalı Mehmed „Ali PaĢanın husn-i telakkîsini kazandı ve derhal müĢâr 

ileyh Tuna ġark Ordusı taburlarının Hezargrada merkezlenerek istihkâmât 
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inĢâsıyla meĢgûl olmaları emrini virdi; kendisi de kâin bir iĢ görecek gibi kalkdı 

Hezargrada gitdi. Halbuki bu havâdisin sıhhate iktirân ve „adem-i iktirânını 

muvâzene, pek sehil idi.  

Mehmed „Ali PaĢa 22 – Temmuz târihinde Balkan Harekâtına iĢtirâk için 

i‟zârı Ģâmil bana bir telgrafnâme yazmıĢ idi. Benim mu‟ahharan Balkan 

geçidlerinin kâmilen zabtı mutlakâ Tuna ġark Ordusundan bir kuvvetin, Balkanın 

Ģimâlinden ilerleyerek harekât-ı istirdâdiyeye iĢtirâk itmesine mütevakkıf oldığını 

ve Mehmed „Ali PaĢa bu iĢden çekindiği halde geçidleri elde itmek gayr-ı 

mümkün bulundığına dâir gerek kendisine ve gerekse merkez-i saltanata yazdığım 

müte‟addid telgrafnâmeler üzerine 31 – Temmuz târihli bir telgrâfiyle Cum‟a ve 

Hezargraddan nümâyiĢ-i „askerî icrâ itdireceğini cevâben iĢ‟âr itmiĢ idi. Halbuki o 

nümâyiĢ dahî vukû‟ bulmadı. Velhâsıl Mehmed „Ali PaĢa, bana mu‟âvenetini 

Temmuz gâyesinde külliyen redd itmiĢ idi. 

Halbuki Temmuz gâyesine kadar Rusyalılar Plevnede istihkâmât „aleyhine 

üç def‟a hücûmlarının vukû‟bulan acı tecrübelerini tatmıĢlar idi. Ma‟mâfîh, Plevne 

istihkâmât-ı muvakkateden „ibâret idi. 

Rusçuk ise istihkâmât-ı cesîme ile ve büyük çapda toplar ile mahfûz oldığı 

gibi 

(Sayfa 104)  

Hezargradın metâneti dahî ândan pek dûn değil idi. Üç kere telefât-ı 

külliye virerek çekilmiĢ ve Eflak ve Boğdan Emâretinden istimdâda bi‟t-tenezzül 

Gurko Kol Ordusını Balkandan geri çeküb imdâdiyesi gelinceye kadar vaz‟-ı 

tedâfi‟i almayı tasarlamıĢ olan Rus Ordusunun Rusçuk ve Hezargrad gibi 

istihkâmât-ı cesîme ve metîne ile mahfûz ve mevki‟lere hücûm itmesi kâbil-i 

tasavvur ve i‟timâd olabilir mi? 

Mehmed „Ali PaĢa, eğer bu havâdise inandı da âna binâen Balkan 

geçidlerini istirdâd için icrâ eylediğim harekâta iĢtirâkden imtinâ‟ itdi ise, hiç 

behre-i „askeriyesi olmadığına hukm olunur. Böyle olmayub da ta‟ammüden 

imtinâ‟ itdi ise ihânet ve cebânetine i‟tâ-yı hukm-ü karâr tabî‟idir. ġöyle de vârid-i 

hâtır olabilir ki: “mâdem ki Mehmed „Ali PaĢa Balkan geçidlerini istirdâd 

hareketine iĢtirâk itmedi ve Süleyman PaĢa 25 – Temmuz – 93 târihli 

telgrafnâmesiyle „umûm kumandan Mehmed „Ali PaĢaya, eğer kendisine Tuna 
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Ģarkından mu‟âvenet olunmaz ise Balkan geçidlerinin kâmilen istirdâdı ile cenûb 

ve resânının Rusyalılardan bi‟l-külliye tahlîsi kâbil olamayacağını yazmıĢ ve 

Mehmed „Ali PaĢanın dirîğ-i mu‟âveneti hâlinde ġıpka istirdâdının müĢkilâta 

uğrayacağını daha evvelden keĢf-ü tahmîn itmiĢ idi; bu halde niçün yine „aleyhine 

hareketden fâriğ olmadı? Yeni Zağradan mevcûd ma‟iyyetiyle „Osman Pazarına 

giderek Tuna ġark Ordusunun sol cenâhını veyahud Sofya tarîkiyle Lofça 

cihetlerine yayılarak Tuna Garb Ordusunun sağ cenâhını teĢkîl ve müdâfa‟a ve 

oralardan Tırnova veya Selvideki Ruslar „aleyhine ta‟arruz iderek ġıpkadaki 

Rusları o sûretle tazyîk itse idi, daha münâsib olmaz mı idi?” 

Hayır, olamaz idi; çünki, ben Dedeağacına çıkdığım vakitde, taraf-ı 

devletden bana bir ta‟lîmât virilmiĢ idi ki, o da Balkanın bu cihetinde ve üstünde 

ya‟ni cenûb ve resânında bulunan düĢmanın serî‟an def‟-u tenkîli kaziyesinden 

„ibâret idi.  

“Osman Pazarına veya Lofçaya gidilerek Balkanın Ģimâl cebhesinden 

harekât icrâsıyla yine emr-i mezkûrun icrâsı kâbil değil mi idi?” hâtırasına karĢı 

dahî, kâbiliyetini tasdîk ve i‟tirâf ile beraber diriz ki murâd-ı devlet o değil idi. 

Ġslimyeden Karlova ve Ġzladiye kadar Koca Balkan ve Karacadağ 

dâmenindeki bi‟l-cümle Bulgar köyleri silâh-bidist-i „isyân
127

 idi. Kazakların 

kuvvet ve i‟ânesiyle Bulgarlar, Koca Balkanın bu yüzünü, silahhâneye 

döndürdüklerinden maksad-ı devlet Balkanın bu yüzünde devâm iden mukâtele-i 

hûnrîzânenin  

(Sayfa 105)  

önünü almak ve Rusları Balkanın öte yüzüne def‟ ile beraber müdâhil-i 

ta‟arruzlarını sedd itmek idi. 

Emr-i mekzûrı „umûm kumandan Mehmed „Ali PaĢa 10 – Temmuz – 93 

târihli telgrafında: 

“Ve her ne yapılır ise yapılub bir kadem-i akdem hazırlanarak, sür‟at-i 

mümkine ile mezkûr Balkan üzerine giderek, vücûd-i levs-âlûd
128

 düĢmandan 

tathîriyle ba‟de mezkûr Balkanın beri tarafına geçüb Tırnovaya doğru harekete 
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bezl-i mukadderet buyurularak …” ve 23 – Temmuz târihli telgrafında: “Ferdiç ve 

Hain Boğazlarını zabta muvaffakiyet husûlünden sonra mezkûr boğazların tahkîm 

ve muhâfazasına kuvve-i kâfiye terk ile bâkî kuvvetin Tunca Ordusundan Kızanlık 

ve ġıpkaya sevki…”  

Ve 25 – Temmuz târihli telgrafında: 

“Sür‟at-i mümkine ile Ferdiç ve Hain geçidlerinin ve ba‟de ġıpka 

boğazının zabtıyla Tuna ġark Ordû-yı Hümâyûnuna kesb-i irtibâtı…” 

Ve 27 – Temmuz târihli telgrafında: 

“Süleyman PaĢa ordusunun münferiden Balkandan sarkması muhâtaralı ve 

gayr-ı câiz olub, Ferdiç ve Hain geçidlerinden sonra ġıpka boğazının müĢkilât ve 

su‟ûbetiyle
129

 beraber zabtına sarf-ı kudret olunması…” gibi evâmir-i mütetâbi‟a
130

 

tastîr dahî itmiĢ idi. 

Emr-ü maksad-ı devlet Balkanın bu yüzünden def‟-i düĢman oldığına ve o 

zaman Balkan ve ġıpkaca merkez-i saltanatın efkâr ve maksadına dâir ma‟lûmâtı 

âtiyü‟z-zikr
131

 muhtıra-i seniyye câmi‟ ve musavver oldığından bervech-i âtî, o 

dahî zikr idildi: 

Muhtıra-i Seniyye Sûret-i Münîfesidir 

Ma‟lûm oldığı üzere Süleyman PaĢanın Edirneye vusûlünden sonra ittihâz 

itdiği hareket iki esâsa mübtenîdir. Bunun birisi, Balkan eteklerine yayılmıĢ olan 

düĢmanı def‟ itmek ve ikincisi Balkan istihkâmâtında bulacağı düĢmanı dahî def‟ 

ile Balkanı geçüb Tırnova üzerine yürümek ve ol vakit Mehmed „Ali PaĢa ve 

„Osman PaĢa tarafından dahî kendisine mu‟âvenet olunmak velhâsıl „askerimiz üç 

cihetden düĢman üzerine yürüyüb veyahud cihât-ı selâseden düĢmanı kendine celb 

idüb harbin tamâmiyetini hâsıl eylemek idi. Süleyman PaĢa birinci hareketinde 

muvaffak oldı; ya‟ni ibtidâ Eski Zağraya ve sonra Yeni Zağraya gidüb oraları 

düĢmandan ve düĢmanla birleĢen Bulgar eĢkıyâsından tathîr eyledi; fakat ândan 

sonra tutacağı usûl def‟aten kâbil-i ta‟yîn  
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 Su‟ûbet: Güçlük, zorluk.  
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 Evâmir-i Mütetâbi‟a: Birbiri ardınca gelen emirler. 
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 Âtiyü‟z-zikr: AĢağıda zikredilen, aĢağıda sözü geçen.  
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(Sayfa 106)  

olmayub, bir mütâla‟a-i „amîka
132

 ile kesdirilebilir idi. Ya‟ni birdenbire 

Balkan istihkâmâtına yürümesi mechûl bir netîce üzerine ateĢe sokulub fâidesiz 

veya fâidesini istihsâl itmek pek düĢvâr
133

 olan bir cesâret-i „azîmeyi göze 

kesdirmek dimek olacağından, maksadı hâsıl itmek için, daha kolay ve tehlikesiz 

bir yol olub olmadığını düĢünüb âna göre teĢebbüs itmek lâzım gelirdi. Çünki, 

müĢâr ileyh “Kızgan” [Kıran] tarafından ileriye gidüb „Osman Pazarında tahaĢĢüd 

itmekde olan diğer „askerle birleĢerek Tırnova üzerine gider ve Tırnovayı alır ve 

orayı almağa muvaffak olmasa bile, harbi kazanır ise, ġıpkada tahassun idecek 

Rusya „askeri bi‟t-tabi‟ teslîme veyahud ric‟ate mecbûr olacağından, bu tarîk ile 

hem maksad hâsıl olub hem de ġıpka istihkâmâtına hücûm itmekden tahaddüs 

idecek tehlikeye mahal kalmayacağından bu tarîkin tercîhi hakkında müte‟addid 

mahallerden birçok mütâla‟ât ve ihtârât vukû bulmakla, Süleyman PaĢanın 

ġıpkaya tevecühünün men‟i ve bulundığı yerde tevkîfi ile Ģu iki mes‟eleden birinin 

tercîhi karârı virildikden sonra kendisine ta‟lîmât gönderilmesi arzu olunarak 

bunun için hey‟et-i vükelâ ve meclis-i „askerî ve erkânı iki kere cem‟ ile „akd-i 

meĢveret dahî olunmuĢ ise de, Süleyman PaĢanın ġıpkayı alması öyle zann 

olundığı kadar güç bir Ģey olmadığı ve bunda biraz güçlük olsa bile, ġıpkanın 

teshîrinden sonra „Osman PaĢa ordusuyla ve husûsen Selvide bulunan fırka-i 

„askeriye ile birleĢmek kolaylaĢarak asıl harekât-ı „askeriyeye bir muharric-i 

selâmet bulunması dahî âna mütevakkıf olmakla, ġıpka Muhârebesi esnâsında 

biraz telefât virilse bile, göze alınması lâzım geleceği husûslarında ittihâd-ı ârâ 

zuhûra gelmekle bu böyle gidilmiĢ ve Süleyman PaĢa Ferdiç ve Hain Boğazlarını 

düĢmandan hâlî buldığından, oralarını tahkîm ve bunlara birkaç tabur „asker 

ikâmesiyle ġıpkaya gitmiĢ idi. MüĢâr ileyhin iĢ‟ârât-ı mütevâliyesinden anlaĢıldığı 

üzere geçen haftanın Salı gününden bida‟ ile tam altı gün geceli gündüzlü ve bilâ 

fâsıla düĢmanla muhârebe idilmiĢ ise de, ġıpka istihkâmı Rusyalıların eline 

geçdikden sonra nihâyet Drahada tahkîm olunarak istihkâmâtın kâffesinin 

hendekleri gâyet „amîk ve siperleri mürtefi‟ bulundığından ve düĢmanın lâ 

yenkatı‟ gelen imdâd ve mühimmâtıyla „asâkir-i mustahfızası kuvvet bularak, 

istediklerinde tahaffuz ve istediklerinde Ģiddetle tehâcüme muktedir 

bulunduklarından „askerimizin bu istihkâmlar üzerine vukû‟bulan muhâcemât-ı 
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 Mütâla‟a-i „amîka: Derin okuma, tetkik, düĢünce. 
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 DüĢvâr: Güç, zor.  
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Ģedîde-i fedâkârânesi bir netîce-i hayriyeyi münettic olamadıkdan baĢka Ģimdiki 

halde yapılan istihkâmât-ı hafîfe içinde vaz‟iyet-i tahaffuziye ittihâzına mecbûriyet  

(Sayfa 107)  

hâsıl itdiği ve ma‟mâfîh düĢman Ģu hâl-i tahaffuziyi ihtiyâra icbâr iden 

noksan kuvvete vâkıf olub da Ģimdiki kuvvetiyle veyahud Gabrovadan imdâdına 

gelen „askeri artub da daha ziyâde kuvvetle „askerimize hücûm idecek olursa 

Ma‟âzAllâh mahv-u tehlike mukarrer bulundığından, bunun çaresi, hatt-ı ric‟atini 

tehdîd itmek için Mehmed „Ali PaĢa ve „Osman PaĢa ordularının ta‟arruzî 

hareketleri ve husûsen Plevne ordusunun Selviyi iĢgâl eylemesi maddesi olub, bu 

sûretler kâbil olamaz ise, Plevneden müfrez bir fırkanın gâyet Ģiddet ve sür‟atle ve 

Selvi ve Gabrovaya doğru ilerleyüb düĢmanın hatt-ı ric‟atini kesmek farz 

hukmünde gösterilmiĢ ve Ģu eyyâm-ı sitte muhârebesinde telefâtımız, Süleyman 

PaĢanın tahmîn ve beyânına göre beĢ yüz kadar olub mecrûhların mikdârından 

bahs kılınmamıĢdır. ĠĢte Ģu ahvâl üzerine Mehmed „Ali PaĢa ve „Osman PaĢa ile 

bi‟l-muhâbere ne yapılmak lâzım geleceğinin ta‟yîni yirmi dört sâ‟at evvel dâire-i 

„askerîye teblîğ kılınmıĢ ise de, netîce-i teĢebbüs ma‟lûm olamayub, hâlin 

ehemmiyeti ise ta‟rîfden müstağnî oldığından ve bu iĢin tedbîrini müzâkerede bir 

sâ‟at vakit zâyi‟ olsa, ândan dolayı pek „azîm tehlikeler zuhûrı muhtemelâtdan 

oldığından ve ittihâzı lâzım gelen tedbîr, Ģekl-i maddeye nazaran es‟ile-i âtiyenin 

halli ile meydâna çıkacağından, es‟ile-i mezkûrenin hemen meclis-i „askeriyece 

nazar-ı mütâla‟aya alınarak, harekât-ı harbiyeye dâir kararlarda tafsîlden ziyâde, 

mes‟elenin ta‟yîni fâideli olacağı cihetle bu madde hakkında dahî yalnız su‟allere 

cevâb virilerek, teĢrîh-i maslahat maksadıyla daha baĢka tenbîhâta lüzûm görülür 

ise ayrıca „arzı lâzım gelir: 

S – Kumandanlar harekâtında muhtâr iseler de makâm-ı ser‟askerî ve 

hey‟et-i müĢâveresi olan meclis-i „askerî, harekât-ı harbiyeye savâb göreceği 

Ģeyleri bir kere kumandanlara teblîğ iderek, yalnız o mütâla‟anın takdîr ve „adem-i 

takdîrinde kendilerini tahyîr idebileceğinden, buna binâen, makâm-ı ser‟askerî ve 

meclis-i „askerî dahî Hezargrad ve Plevne ordularının hareket-i ta‟arruziyeye 

ibtidârlarını münâsib görür mü? 

S – Su‟al-i sâbıkda beyân olunan hareket-i ta‟arruziye münâsib „add 

olunmaz ise, bundan ihtirâz, esâsen ve mücmelen neye mübtenî olabilir? 
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S – Mezkûr orduların hareket-i ta‟arruziyeye ibtidârları redd olundığı 

halde, Süleyman PaĢanın beyân itdiği tedbîr-i mutlak-ı âhir – ki Plevneden ifrâz 

olunacak bir fırkanın gâyet Ģiddet ve sür‟atle Gabrovaya yetiĢmesidir – meclis-i 

„askerî, kendi mütâla‟asınca, bu tedbîri tasvîb ider mi?  

(Sayfa 108) 

S – Su‟al-i sâbıkda beyân olunan tedbîr dahî kabûl idilmez ise, Süleyman 

PaĢaya buradan baĢka bir tedbîr irâ‟esi lâzım geleceğinden ve o dahî âtiyü‟z-zikr 

su‟allerin ta‟yîniyle hâsıl olacağından es‟ile-i âtiyenin hangisi münâsib görülür ise 

cevâbında ânın münâsib oldığının beyânı ve eğer ânın hâricinde bir tedbîr hâtıra 

gelir ise, ol tedbîrin isbât kılınması lâzım gelir. 

Evvelen, Süleyman PaĢanın bulundığı mevki‟de kalub, son dereceye kadar 

düĢmanla uğraĢması;  

Sâniyen, ġıpka istihkâmının karĢısında lüzûmı kadar „asker bırakarak ve 

bu sûret kâbil değil ise, ma‟iyyetindeki „askeri kâmilen alarak geriye çekilmesi ve 

o halde bulunacağı noktalar nereleri olmak lâzım gelir ise, mütâla‟a kabîlinden 

olarak kendisine beyân kılınmak üzere ta‟yîni; 

Sâlisen, Süleyman PaĢa, „Osman Pazarında veya Cum‟ada tahaĢĢüd idecek 

diğer „asâkir-i Ģâhâne ile birleĢerek, düĢmanın üzerine gidecek olur ise, Tırnova 

havâlisinde bulunacak düĢman „askeri, ânlarla uğraĢmağa mecbûr olarak, ġıpka 

istihkâmâtındaki „askerine imdâd idemeyeceğine ve o halde ġıpkadaki „askerinin 

mevki‟ ve hâli müĢkil olacağından; geçende oldığı gibi, Edirne üzerine veya daha 

ileriye tecâvüz itmek gibi bir tasavvurı ihtiyâr idemeyeceğine dâir ba‟zı mütâla‟ât 

olub, Mehmed „Ali PaĢa ve Mısır Cihâdiye Nâzırı Hasan PaĢa dahî bu efkârda 

bulunduklarından, meclis-i „askerînin kendi mütâla‟asına göre, bu tedbîr-i 

müstakîm olub da Süleyman PaĢanın geriye çekilerek müĢâr ileyh Hasan PaĢa 

ma‟iyyetiyle Balkanın öte tarafında tecemmu‟ itmekde olan „Asâkir-i ġâhâne ile 

birleĢerek, müĢâr ileyh ile müttefikan hareket itmesi lâzım gelir. 

Râbi‟an: yine Edirne üzerine ġıpkadan veya ġıpka geçidlerinden Rusya 

„askerinin gelmesi ihtimâli olub ve Edirneye geldiği halde musâlahadan baĢka çâre 

görülmeyüb de bu mahzûrları def‟ için, Süleyman PaĢanın her halde Balkanın bu 

yüzünden ileriye geçmesi lâzım gelir.” 
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Bundan mâ „adâ Ağustosun on sekizinci güni Ser‟asker Mustafa PaĢadan 

vârid olan telgrafnâmenin bu bahse ta‟alluk iden fıkrası dahî, yine muhtıra-i 

seniyyeyi mü‟eyyeddir. ġöyle ki: 

“Edirneye vusûl-ı „âlînizden sonra itdiğiniz hareket iki esâsa mebnî olub, 

bunun birisi Balkan eteklerine yayılmıĢ olan düĢmanı def‟ itmek ve ikincisi, 

Balkanın beri tarafındaki düĢmanı tard-ü tenkîl itdikden sonra Balkanın öte 

yüzünde îcâb iden harekât-ı „askeriyeyi Mehmed „Ali ve „Osman PaĢalar 

ordularıyla beraber icrâ eylemek idi. Bihavlihî Te‟âlâ, birinci  

(Sayfa 109)  

hareket-i devletlerinde istihsâl-i muvaffakiyetle ibtidâ Eski Zağraya ve 

sonra Yeni Zağraya gidüb oraları düĢmandan düĢmanla birleĢen Bulgar 

eĢkıyâsından tathîr iderek ve ġıpka Balkanına çıkarak, muhârebât-ı müte‟addidede 

dahî mazhar-ı muzafferiyet olmaları, tezyîn-i sahâyif-i tevârîh idecek âsâr-i ber-

güzîde ve mebrûreden olarak ne derecelerde „arz-ı teĢekkür olunsa azdır.” 

ġimdi, bâ irâde-i seniyye hâiz oldığım vazîfeyi ve „umûm kumandanın 

evâmir-i mezkûresini, ve maksad ve arzuları devleti bir tarafa bırakarak, Sofyaya 

ve „Osman Pazarına gidebilir mi idim? Balkanın cenûb yüzüni bir müddet daha 

Kazaklar ile Bulgar mezâlim-i vahĢiyânesine terk idebilir mi idim? 

Gerek „Osman Pazarına ve gerek Lofça tarafına giderek düĢman „aleyhine 

oradan ta‟arruz itmek, aradan lâ ekall on beĢ yirmi gün zaman geçmesine 

mütevakkıf olub bu zaman, Bulgar „usâtına kazandırılmıĢ olacak idi. 

Bunlardan da sarf-ı nazar, „Osman Pazarı tarîkiyle Tırnovaya veya Lofça 

üzerinden Selviye ta‟arruz imkânını farz itsek bile, vesâit-i nakliyenin 

ordumuzdaki mefkûdiyeti, bu faraziyât hukümsüz bırakırdı. Yüz bin müĢkilât  ile 

elde itdiğim vesâit-i nakliye, ġıpkada iken iki günlük mesâfede vâki‟ Yeni Zağra 

Ģimendifer istasyonundan nakl-i zehâir ve mühimmâta bile kâfî değil idi.  

Velhâsıl ba‟zı (Lakerdoryan – ġark Muhârebesi) muharrirlerinin ve 

husûsiyle mü‟ellif mösyönün didiği gibi ben vezâif-i esâsiyemden tegâfül ile, 

Sofya veya „Osman Pazarı cihetlerine gitmek iktidârını hâiz değil idim; Tunca 

Vâdisi tarîkiyle ġıpka „aleyhine harekete ve o cihetden ta‟arruza mecbûr idim. 

Hatâ ise benim o hareketim zamanında, Mehmed „Ali PaĢanın Tırnova „aleyhine 
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icrâ ideceği hareket manevrasından nükûl ve ferâgati ile beraber fazla olarak 

Hezargrada çekilüb bi‟l-cümle Tuna ġark Ordusını vaz‟-ı müdâfa‟aya koyması ve 

düĢmanı o cihetden emîn bulundırması idi. 

Eğer Ceneral Radeski „Asâkir-i ġâhânenin „Osman Pazarından Elene ve 

Tırnova „aleyhine geleceğini ümîd itse idi, kuvvetini oralardan kaldıramaz ve 

Ağustosun on ikinci ve on üçünci günleri ġıpkaya imdâd yetiĢdiremeyeceğinden 

muhâfızları mevkî‟-i mezkûrı mecbûren terk ve teslîm iderler idi. Mehmed „Ali 

PaĢanın mu‟âvenetinden kat‟-ı ümîd itmekliğim üzerine, Ġslimyenin ilerisinde 

vâki‟ Demir Kapu geçidi önünde ve Ahmedli cihetine birkaç tabur „askerle bir 

mikdâr baĢıbozuk „asâkir-i mu‟âvene sevk ve ġıpkaya hareket itdiğim sırada, 

ânların da düĢmanı  

(Sayfa 110)  

iğfâl ve kuvvetlerini yerlerinde tutdırmak için, Bebrova ve Elene üzerine 

ta‟arruz nümâyiĢ icrâ itmelerini emr itmiĢ idim. Bu emrimiz icrâ olundı. Hatta 

Bebrova karyesi dahî ihrâk olundığı sırada Ceneral Radeski, bunı bir hareket-i 

ciddiye „add ile, derhal Tırnovadan Eleneye gitmiĢ ve o cihete tahĢîd-i kuvvet 

itmiĢ idi. Mu‟ahharan bunun bir müfreze-i cüz‟iye ile oldığı anlaĢılması ve 

Mehmed „Ali PaĢanın „Osman Pazarı ile Cum‟adaki „askeri Hezargrada çekerek o 

cihetden havf-u telâĢa mahal bırakmaması ile ġıpkadaki Rus „asâkirinin de imdâd 

ve mu‟âvenetine Ģiddet-i ihtiyâcları görülmesi üzerine, Ceneral Radeski, bilâ 

tereddüd kuvve-i mevcûdesini yığınak itdi. 

Ya‟ni ben, Bebrovaya ve Rus Balkan Ordusunun sol cenâhına doğru bir 

müfreze sevk itdim ve sağ cenâhı imdâdına yetiĢememesi için tedâbir-i iğfâliye 

icrâsıyla Mehmed „Ali PaĢanın fâ‟ili oldığı hatâ-yı „azîmi „alâ kadri‟l-imkân tashîh 

ve ta‟mîr eylemek istedim ise de rahne büyük ve yama pek küçük oldığından, 

benim bu yoldaki tedâbîr-i cüz‟iyem bir husn-i te‟sîr hâsıl idemedi. 

Hatânın ikincisi, Ağustosun dokuzuncı güni ġıpka „aleyhine tertîb idilen 

ta‟arruz planıdır: ġıpka silsile-i mevâki‟ini müdâfa‟a ider istihkâmâtın kısm-ı 

a‟zamı Mali Yerdek cihetiyle Gabrova cihetine yapılmıĢ oldığından en za‟îf cihet 

Aykırıcabel tarafı bulunmuĢ idi. Bu cihet cibâlinin ormanlarla ve yekdiğerini 

müdâfi‟ dere ve tepelerle muhât olması ta‟arruzı bi‟t-tabi‟ teshîl ideceğine binâen 

hücûm-ı hakîkîye me‟mûren Receb ve Veysel PaĢalarla sevk itdiğim on altı taburı 
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bidâyeten Aykırıcabel sırtına göndermeli ve Yerdek cihetine de liecli‟l-iğfâl iki üç 

taburluk bir müfreze sevk itmeli idim. Gerçi Ağustosun on birinci güni bu hatâyı 

bir mertebe tashîh itdim ise de, yevm-i mezkûr akĢamı arkadaĢlarının imdâdına 

yetiĢen Rus „asâkiri bu tashîhin zamânı geçmiĢ oldığını ifhâm itdiler. 

Hatâya sebebiyet bahsine gelince, ben ġıpka mevâki‟ini zâten bilmez idim. 

Plan tertîb itmek için esâs ittihâz itdiğim ma‟lûmât-ı mevki‟iye, elimdeki 

Avusturya harîtasıyla, evvelce ġıpkada bulunan Erkân-ı Harb Mirlivâsı Mehmed 

Hulûsi PaĢa ve Erkân-ı Harb YüzbaĢısı Mehmed „Ali Efendinin Ģekl-i arâziyi 

ta‟rîfâtından „ibâret idi. Ağustosun sekizinci güni akĢamı, Kızanlık önünde „akd 

olunan meclis-i harbde, mûmâ ileyhimâ erkân-ı harblerin virdiği ma‟lûmât-ı 

hücûmun Mali Yerdek cihetinden vukû‟ı daha suhûletli olacağını beyândan „ibâret 

idi. Mûmâ ileyhimânın 

(Sayfa 111)  

bu ifâdelerini yevm-i mezkûrda liecli‟l-keĢf, iki taburla cihet-i mezkûreye 

gönderilen Erkân-ı Harb Re‟isi Miralay „Ömer Bey dahî tasdîk itmesi üzerine artık 

hücûm-ı hakîkinin Mali Yerdek cihetinden lüzûm-ı vukû‟ını cezm-u hukm itdim. 

Hulûsi PaĢa ile Mehmed „Ali Efendi Rusların dahî ġıpkaya Mali Yerdek 

cihetinden hücûm itmiĢ olmalarını kendilerine sened „add idiyorlar idi. Halbuki 

Yerdek ciheti açık ve mevâni‟-i tabî‟iye
134

 ile mahfûz idi. Aykırıcabel tarafı ise 

ormanlık oldığından, hücûm kollarımızı, bir derece düĢmanın ateĢinden ve 

nazarından setr ider idi. Benim bu bâbdaki hatâm, mûmâ ileyhim erkân-ı harblerin 

re‟ylerini ma‟mûlün bih
135

 „add iderek hücûm-ı hakîkîyi Mali Yerdek cihetinden 

tertîb itmekliğimdir. 

Erkân-ı Harb Re‟isi Miralay „Ömer Beyi keĢf-i ta‟arruziye gönderdiğim 

sırada kendim de birlikde gitse idim, cihet-i mezkûreden hücûmun ne kadar müĢkil 

olacağını keĢf-ü tahmîn iderek Hulûsi PaĢa ile Mehmed „Ali Efendinin Yerdek 

cihetinden hücûm hakkında dermiyân itdikleri re‟yi cerh ider idim. 

Mu‟ahharan iĢitildiğine göre, mûmâ ileyh „Ömer Bey, Mali Yerdek 

cihetinin keĢfini de lâyıkıyla icrâ idememiĢ. ġıpkayı beyânlara ma‟lûm olacağı 

vechile mîr mûmâ ileyh, refâkatindeki iki taburla Receb PaĢanın bulundığı sırta 
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avcı harekâtıyla teveccüh itdiği sırada, orada bulunan Rus ileri karakolları, yavaĢ 

yavaĢ geri çekilmeğe baĢladılar; Ģu kadar ki Receb PaĢa cihetinin topları ta‟biye 

kılınan Sivri Tepeciği terk itmemiĢler, o halde Sivri Tepenin aĢağısındaki 

sırtlardan „Ömer Bey görebildiği kadar mahalleri görüb çarçabuk „avdet eylemiĢ 

ve Rusların siperlerini muhâfız ve müdâfi‟ olan „amîk dereleri „amûdî siperlerle 

kayalıkları velhâsıl mevâni‟-i tabî‟iye ve sun‟iyeden hiçbirini görememiĢdir; hatta 

bu bâbda bir harîta-i keĢfiye dahî yapub, bize takdîm idememiĢdir. 

Velhâsıl ben, bu bâbda ister ma‟zûr, isterse mes‟ûl olayım, hücûm-ı 

hakîkinin Mali Yerdek cihetinden tertîb olunması, ikinci bir hatâ idi. 

Üçünci hatâ, benim tertîb itdiğim ta‟arruz planının icrâsındaki tesâmuh idi. 

Bunun erbâb-ı tesâmuhı dahî ġâkir, Receb ve Veysel PaĢalar idi. Bunun da esbâbı 

ile keyfiyet vukû‟ı da yukarıda „âid oldığı bahisde mufassalan zikr idildi.  

Dördünci hatâ, Ağustosun on birinci güni gerek Yerdek ve gerek 

Aykırıcabel tarafındaki  

(Sayfa 112) 

 taburların hîn-i ta‟arruzlarında livâ paĢaların „askerleri baĢı ucunda 

bulunmamalarıdır. Bu husûsa dâir olan tafsîlât dahî müte‟allık oldığı bahisde 

geçdi. 

BeĢinci hatâ, mâdem ki Ağustosun on birinci güni Aykırıcabelden ta‟arruz 

lüzûmını tasmîm itmiĢ idim, Râsim PaĢa ile cihet-i mezkûreden altı taburluk bir 

kuvvet göndereceğime, gerek yevm-i mezkûrda ve gerek Ağustosun on ikinci ve 

on üçünci günleri yekdiğerini müte‟âkib sevk itdiğim on taburı da o altı tabura 

terfîk itse idim de Ağustosun on birinci günki mu‟âmelât-ı harbiyeye sabahleyin 

on altı taburla baĢlasa ve kendim bizzat baĢlarında bulunsa idim, yevm-i mezkûr 

akĢamı Rusların kuvve-i imdâdiyesi gelmeksizin belki ġıpka istirdâd olunur idi. 

Bu hatâyı henüz Aykırıcabel cihetinin ehemmiyetini lâyıkıyla takdîr 

idemediğimden on birinci gününün ta‟arruzunda ġâkir ve Receb ve Veysel 

PaĢaların bir iĢ görebilmelerine hâlâ ümidvâr oldığımdan, Aykırıcabele 

gönderdiğim „askeri “bakalım bunlar ne yapabilirler ve o cihet ne hâl ve 

vaz‟iyetdedir, gitsinler de anlaĢılsın” gibi bir mütâla‟a-i mütereddidâne ile sevk 

itdiğimden böyle Tırnova ile Eleneye doğru yayılmıĢ olan Ceneral Radeski 

kuvvetinin müddet-i kalîle zarfında ġıpkanın imdâdına imkân-ı müsâra‟atlerini 



136 

hatırlamadığımdan dolayı ihtiyâr-ı irtikâb itdim. Bu cümleler ile beraber Ģimdi 

anlaĢılıyor ki, ne merkez-i saltanat, ne „umûm kumandan Mehmed „Ali PaĢa ve ne 

de ben, düĢmanın ahvâl-i hakîkiyesinden aslâ haberdâr değil idik. Eski Zağra 

vak‟asından sonra ġıpkanın istirdâdını „azm-ü tasmîm itmiĢ oldığım halde, bir 

takım gavâil
136

 ve mevâni‟in veche-i „azîmetimi nasıl Yeni Zağra tarafına 

çevirdiğini yazmıĢ idik. Eski Zağra vukû‟âtından Ferdiç ve Hain Boğazlarına 

hareketime kadar, düĢmana dâir aldığım ihbâr meyânında Rusların Plevne 

hücûmunda uğradıkları hezîmet-i külliye en mühimi idi. 

Bunun iktizâsınca, Rusların yeniden imdâd alıncaya kadar bir hareket-i 

tecâvüzkârânede bulunmamaları tabî‟î iken 22 – Temmuz – 93 târihiyle ve Eski 

Zağradan Yeni Zağraya gider iken makâm-ı ser‟askerîden âtiyü‟z-zikr me‟alde bir 

telgrafnâme aldım: 

“Viyana Sefâret-i Seniyyesinin iĢ‟ârına göre, Rusların on dokuzuncı 

fırkasıyla sekizinci fırkası, Balkanların cihet-i cenûbiyesindedir. 

Sekizinci ve on birinci fırkalar dahî, Balkanın öbür tarafındaki Ceneral 

Gurkoya „alâ cenâhi‟l-isti‟câl yetiĢüb, Edirneye yürümek için emir almıĢlar… 

berâ-yı ma‟lûmât beyân olunur.” 

(Sayfa 113)  

Mehmed „Ali PaĢanın bugünki târih ile yazdığı bir diğer telgrafın hulâsası 

dahî: “ġu bir iki gün zarfında Rusyalı planını tebdîl itdiğinden, yeni sülûk ideceği 

harekâta muttali‟ oluncaya kadar, buraca Hain Boğazından tertîb olunan fırka-i 

seyyâre-i ta‟arruziyenin hareketi te‟hîr idildi. 

Artık siz, Biminneh Te‟âlâ muvaffakiyetden sonra Ferdiç ve Hain 

Boğazlarının tahkîm ve muhâfazasına kuvve-i kâfiye terk ile, bâkî kuvvetin Tunca 

ovasından Kızanlık ve ġıpkanın dahî dahî zabtına teĢvîki ve ĠnĢâAllah bunlar da 

düĢmandan istirdâd eyledikde, ol vakit Balkanın Tuna ciheti için icrâ olunacak 

manevraları bi‟l-muhâbere elbirliğiyle icrâsına karar viririz.” 

Me‟alinden „ibâret idi. Ya‟ni “biz size yardım idemeyeceğiz ve Balkanın 

öte yüzünden icrâsını va‟ad itdiğimiz mu‟âveneti, Rusların planı değiĢmesinden 
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dolayı yapamıyacağız, Balkan geçidlerini siz kendiniz zabt idiniz de, sonra da bize 

mu‟âvenet eyleyiniz, Ruslar planlarını tebdîl itdiler. Biz ihtirâz idiyoruz” dimek 

idi. Yine bugünki târihli bir telgrafıyla Mehmed „Ali PaĢa Ġstanbula dahî âtiyü‟l-

me‟al telgrafı yazmıĢ idi: 

“Grandük Nikola karargâhını, Tırnovadan Beleye nakl itdiği ve Rusçuğun 

üst tarafında “Buğatin” Adasına müceddid bir köprü inĢâsına baĢladığı ve planını 

tebdîl ile Balkanın cenûb tarafındaki „askerini geri çekerek, yalnız Balkan 

geçidlerini muhâfaza ideceği ve var kuvvetini Plevneye ve „ale‟l-husûs Rusçuk ve 

Hezargrad üzerine virmek efkârında bulundığının „akıldan ba‟îd olmadığı, 

Viyanadan Bâb-ı „Âlîye mevrûd havâdislerde görüldi ve köpri maddesi, 

Rusçukdan dahî tasdîk olunuyor ve hayli büyük kerestelerin de Bele tarîkiyle sevk 

idildiği Cum‟adan tahkîk idildi. 

Artık Rusyalı ba‟demâ Balkanı tecâvüz idemez. Binâen‟elyh, Plevne ve 

Hezargradda fevkalâde teyakkuz ve intibâh üzere bulunmak iktizâ ider. 

Süleyman PaĢanın Eski Zağrada külliyetli bir düĢmana rast gelmediği de 

bu havâdisi te‟yîd idiyor. Balkanın öte yüzünden tasmîm idilen ta‟arruz manevrası 

için Ferik Necib PaĢa ma‟iyyetiyle on dört tabur piyâde ve bir alay süvâri ve dört 

batarya topdan müretteb bir fırka teĢkîl idilmiĢ idi. Diğer emir virilinceye kadar 

bunların Cum‟ada kalması Necib PaĢaya yazıldı. Bugün ve yarın alınacak habere 

göre Balkan manevrasının devâmı câiz ise, „Osman Pazarına sevk olunur.  

(Sayfa 114)  

düĢmanın bile civârında bir kuvve-i külliyesi tecemmu‟ı tahakkuk ider ise, 

fırka-i mezkûre, Hezargrada mu‟âvenet idebilir.” 

MüĢâr ileyh Mehmed „Ali PaĢa Temmuzun yirm dördi târihiyle de bana 

iĢbu âtiyü‟z-zikr me‟alde telgrafı yazmıĢ idi: 

“DüĢmanın Tunadan geçirdiği sekiz kol ordunun dördi Hezargrad kol 

ordu-yı hümâyûnı üzerine hücûma hazırlandığı tahkîkât-ı mevsûkaya müsteniden 

sefâretlerden yazıldı. 

Rauf PaĢa zamânında Balkanın öte yüzine li-ecli‟l-mu‟âvene dokuz tabur 

gönderilmiĢ imiĢ. Bunları i‟âde idiniz ve Hezargradda vukû‟bulacak 
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muhârebelerin mes‟ele-i hâzıraya bir netîce vireceği derkârdır. Siz hemen sür‟at-i 

mümkine ile Ferdiç ve Hain Boğazlarını zabt idiniz. Ândan sonra Ġslimye ve 

Kazan tarafından Tuna Ģark Ordusuyla kesb-i irtibâta himmet ve yanınızdaki 

kuvve-i cesîmeden bir kısmıyla da bu tarafa mu‟âvenet idiniz. 

Bugünki târih ile meclis-i „askerî ve makâm-ı ser‟askerî dahî me‟ali 

âtiyü‟z-zikr telgrafnâmeyi yazmıĢ idi:  

“Ruslar, gerek Ġslavlar ve gerek sâir Ģark Hıristiyanları için her dürlü 

Ģerâit-i muzırrayı cebren kabûl itdirmek içün bu muhârebeye kıyâm itdi ve 

ZiĢtoviden geçmek ve Tırnova ve sâir mahalleri zabt iderek Balkana gelmekle bu 

maksadı hâsıl olamaz ve Balkanın berisinde olan memleketler, Devlet-i „Aliyyenin 

yedd-i zabtında oldukça teĢebbüsâtı yarım kalarak, hem maksadından mahrûm ve 

hem de Avrupaca nâmusı muhtell olur ve Rusyalı, kibr-ü nahveti
137

 iktizâsınca bu 

hâle tahammül idemez. Binâen‟aleyh, olanca kuvvetini cem‟ ile ġıpka tarafından 

beri cânibe mürûr ider ve devletin beri tarafdaki kuvvetini çiğneyerek sür‟atli 

yürüyüĢ ile Edirne üzerine hücûm ve takrîb ile Balkanın bu yüzünde olan 

memâliki istîlâ iderek devleti bir hâl-i „acze ilkâ eyler. DüĢmanın bu yolda bir 

tedbîrden hâlî olmadığı bî-iĢtibâhdır
138

 ve posta ile tarafınıza gönderilen 

gazetelerin tercümeleri dahî, bu zannı te‟kîd idiyor ve bu makûle ahvâlde kemâl-i 

teyakkuz ve intibâh üzere her vukû‟âta hazır bulunmak, farîza-i hâlden ve kâ‟ide-i 

hikmet iktizâsındandır. Balkanın bu tarafına düĢmanın öyle bir kuvve-i cesîme ile 

hücûmı vukû‟unda mukâbele olunabilmek içün, ne mikdâr kuvvete muhtâc olacak 

iseniz, bi‟l-mütâla‟a iĢ‟âr…
139

 PaĢa ile de muhâbere idiniz”  

(Sayfa 115) 

Yeni Zağraya geldiğimin ferdâsı güni, Ġslimye tarîkiyle mezkûr 22 ve 24 – 

Temmuz – 93 târihli telgrafları almıĢ idim; çünki Yeni Zağraya henüz telgraf 

muhâberâtı bida‟ itmemiĢ idi. Plevne ve Eski Zağrada gördiği hezîmetler üzerine 

Rusların yine Rusçuk ve Hezargrada hücûm ideceğine ve Balkanları bi‟t-tecâvüz 

Edirneye doğru yürüyeceğine dâir „umûm kumandanın ve merkez-i saltanatın 

virdiği evâmir-i „acîbe, Karadağdan ayağı tozuyla gelerek dâru‟l-harbe henüz ayak 
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basmıĢ ve hasbe‟l-mevki‟ bu bâbda kimse ile de görüĢmemiĢ oldığımdan zihnimi 

tağlît eylemiĢ idi.  

Ma‟mâfîh, havâdisin sıhhat ve „adem-i sıhhatini hiç cây-ı bahs itmeyerek 

Mehmed „Ali PaĢanın Balkan geçidlerini istirdâd hareketine müĢâreket itmesi 

lüzûmını, gerek merkez-i saltanata ve gerek Mehmed „Ali PaĢaya yazmakda 

Ruslar Balkanı bir daha geçmek tecrübesinde bulunacak olurlar ise, mukâbeleye 

çalıĢacağımı bildirmekde idim. Geçidlerin musammem olan istirdâd planını dâimâ 

ve müte‟addid telgraflarla ileri sürerek ânlar tarafından yazılan mezkûr 

muğâlatanâmelere o kadar kulak virmez idim. 

26 – Temmuz – 93 târihli bir telgraf-ı ser‟askerî, Balkan geçidlerini 

tutmak ve iktizâ iden yerlere istihkâm yapmak içün mufassal sûretde evâmiri 

ihtivâ idiyor idi. 

Mehmed „Ali PaĢanın 27 – Temmuz – 93 târihli telgrafı dahî “düĢman 

Plevne ve Hezargrad Kol Ordularını mağlûb itmedikçe, Balkandan geçemeyeceği 

ve geçidleri hâl-i tedâfi‟ide bırakarak Plevne ve Hezargrad Kol Ordularına 

yükleneceği bedîhîdir ve siz me‟mûriyetinize, ya‟ni Tunca ovasından giderek 

Ferdiç, Hain ve ġıpka geçidlerini istirdâda muvaffak olursanız sâir ordulara da 

muzafferiyet kapusı açmıĢ olursunuz. Lâkin Ferdiç ve Hain geçidlerinin zabtı bu 

sırada ġıpkadan gelmesi melhûz olan düĢman kuvvetine karĢı bir kuvvet 

ifrâzından sonra ġıpka geçidinin ele geçirilmesi elbette de güç bir manevradır; siz, 

Balkan geçidlerini düĢmandanaldıkdan sonra o vakit bi‟l-ittifâk düĢmana ta‟arruz 

çâresine bakarız. Sizin münferiden Balkandan sarkmanız muhâtarayı da‟vet 

ideceğinden geçidleri aldıkdan sonra bizim ile muhâbere idiniz ve mümkün ise 

Plevneye de birkaç tabur i‟âne gönderiniz” me‟alinde idi. 

MüĢâr ileyh Mehmed „Ali PaĢanın 27 – Temmuz – 93 târihli bir 

telgrafnâmesi dahî: 

“DüĢman Hezargrad karĢısında üç kol ordu cem‟ itdi. Hezargrad üzerine  

(Sayfa 116) 

 hücûm ve belki de Rusçuğı muhâsara efkârında oldığı cümle-i 

tahkîkâtdandır. Hatta bu havâdis üzerine size on sekiz taburla Balkanın ötesinden 

ideceğimiz mu‟âvenetden de sarf-ı nazar itmiĢ idik. Siz, bir an evvel Ferdiç ve 
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Hain Boğazlarını zabt iderek, o sırada melhûz olan düĢman harekâtına karĢu bir 

kuvve-i kâfiye bırakmanızı ve iĢbu iki boğazı ele geçirdikden sonra ġıpka 

Boğazının dahî zabtına müsâra‟at itmenizi yazmıĢ idim. Bu boğazların zabtı için 

pek zahmet çekmeyeceğiniz akvâ-yı me‟mûldür. Ândan sonra Balkandan Tırnova 

ovasına ineceğiniz vakit düĢmanın kuvve-i külliyesine tesâdüf olunur. ĠĢte o 

zaman bi‟l-muhâbere ve‟l-ittihâd bir güzel manevraya karar virilmek lâzımdır. Siz, 

Balkan geçidlerini zabt itdikden sonra ovaya inmek için el birliğiyle bir manevraya 

karar virmek üzere muhâbere idiniz. Buraca mümkün olan mu‟âvenet ve teshîlâtın 

îfâsında da aslâ te‟ennî olunmaz” me‟alinde idi. 

25 – Temmuz – 93 târihli emirnâme-i ser‟askerî, hedef maksada ya‟ni 

geçidlerin istirdâdına isti‟câl-i hareket olunmasını âmir idi. Mehmed „Ali PaĢa, 

bugünki târihli bir telgrafıyla, Balkanın Ģimâl tarafından va‟ad itdiği mu‟âveneti 

icrâ idemediğine ma‟a‟l-i‟tirâz, Hain ve Ferdiç boğazlarının zabtı için ittihâz 

olunan tedâbiri ve düĢmanın ġıpka geçidinden melhûz olan sarkıntısına karĢı 

nerelere ne mikdâr kuvvet ta‟yîn idileceğini su‟al idiyor idi. 

ĠĢte benim Yeni Zağradan Ferdiç boğazını iĢgâl için hareketim ve mezkûr 

boğazı yevm-i iĢgâlim olan 30 – Temmuz – 93 târihine kadar düĢmanın kuvvetine 

ve harekât-ı mütesavveresine dâir gerek merkez-i saltanatdan ve gerek „umûm 

kumandan Mehmed „Ali PaĢadan aldığım ma‟lûmât husûsât-ı mebsûtadan „ibâret 

idi. Bu ma‟lûmât icmâl idilir ise “Rusların Hezargrad ve Rusçuğa hücûm itmeleri 

muhakkakdır. Binâen‟aleyh, Balkan geçidlerinin istirdâdı için Süleyman PaĢanın 

mübâĢir oldığı harekât-ı harbiyeye Tuna ġark Ordusının iĢtirâki gayr-ı 

mümkündür. Bir de Rusların ġıpka geçidinden ilerleyerek Edirneyi zabt itmek 

fikrinde oldığı da müstahberdir. Bu halde Süleyman PaĢa serî‟an Ferdiç ve Hain 

geçidlerini zabt itsin ve bu sırada ġıpka cihetinde icrâsı melhûz olan düĢman 

harekâtına karĢı da bir kuvvet ifrâz itsin; boğazların zabt-u tahkîminden sonra 

Tunca vâdisinden giderek ġıpkayı istirdâd eylesin; bundan sonra dahî Balkandan 

münferiden sarkmasın; „umûm kumandan Mehmed „Ali PaĢa ile bi‟l-muhâbere, el 

birliğiyle Tırnova ovasına inmek için karar virilecek bir manevraya ittibâ‟an 

hareket eylesin; Ģu müddet içinde,  

(Sayfa 117)  

„Osman PaĢaya da birkaç tabur göndererek mu‟âvenet itsin. DüĢmanı 

Balkanlardan geçirmesin; Edirneye yürümesine meydan virmesin ve Mehmed „Ali 
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PaĢa ile de Kazan tarafından irtibâtını muhâfaza ya‟ni mevcûd ma‟iyyetinden 

oralara da biraz „asker sevkiyle, Mehmed „Ali PaĢa ordusunun sol cenâhını te‟mîn 

eylesin” dimek idi.  

Bakalım Ferdiçden ġıpkaya vusûlüme kadar geçen müddet ki sekiz 

günden „ibâretdir, o müddet zarfında aldığım evâmir ve ma‟lûmât neden „ibâret 

idi: 

31 – Temmuz tarihiyle Mehmed „Ali PaĢanın bana yazdığı telgrafın 

hulâsa-i me‟ali: 

“Sizin Ferdiç Boğazında düĢmana tesâdüf itmemeniz, Rusların Hezargrad 

ve Plevne „aleyhine kuvve-i külliye cem‟ itmesindendir. Hain Boğazında da 

düĢmana rast gelmemeniz veya mezkûr boğazı kolaylıkla zabt itmeniz me‟mûl-i 

kavîdir. Boğazlar tamâmen yedd-i zabtımıza geçdikden sonra Tunanın her 

tarafından „umûmî bir hareket icrâ olunacakdır. O vakit bizimle muhâbere itdikden 

sonra birlikde îcâb-ı hâle teĢebbüs lâzımdır. Sizin hareketinizi teshîl için, Cum‟a 

ve „Osman Pazarı taraflarından nümâyiĢ-i „askerî icrâsını kumandanlarına emir 

virdim.” 

Ġfâdesinden „ibâret idi. 

Yine bugünki târih ile Mâbeyn-i Hümâyûndan bana yazılan emir dahî: 

“DüĢmanın kuvve-i imdâdiyesi gelmeden evvel, sağ ve sol cenahdaki 

„askerlerimizin ta‟arruzda lüzûm-ı müsâbakati hakkında ba‟zı tarafdan vukû‟bulan 

ihtârât, Mehmed „Ali PaĢaya teblîğ kılınmıĢ idi. Alınan cevâbda, Rusyalılar, 

Balkanın öte tarafında kuvve-i külliye cem‟ itmekde olmasına nazaran arzu olunan 

ta‟arruzun icrâsını, refâkatine on dört tabur daha „askerin gönderilmesine 

mütevakkıf oldığını gösteriyor; bir de ta‟arruzda sizin de müĢâreket ve bi‟l-ittihâd 

ta‟yîn idilecek bir vakit ve ânda ileriye hareketiniz lüzûmundan bahsi diyor. MüĢâr 

ileyhin bu arzûsı bâ irâde-i seniyye ihtâr kılınır.” 

Me‟alinde idi. 

Yine bugünki târih ile Viyana Sefâret-i Seniyyesinden naklen makâm-ı 

ser‟askerîden yazılan telgrafnâme “Ceneral Gurdetrek Plevneden Tersinike 

ordugâhını nakl itdiğini ve Rusların Rusçuk önündeki Parayan ve Maçkada köpri 
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inĢâ itmekde olduklarını ve Sırbistan ile Yunanistanın dahî muhârebe-i hâzıraya 

iĢtirâk ideceklerini” ihtâr idiyor idi. 

(Sayfa 118) 

2 – Ağustos – 93 târihiyle Mehmed „Ali PaĢanın merkez-i saltanata ve 

bana yazdığı telgrafnâmesinin bu bahse ta‟alluk iden kısmı “bizim tarafdan 

yapılacak ta‟arruz Dersa‟âdetden tertîb olunan mustahfız taburlarının vürûduna ve 

o taburların kal‟alarda bulunan nizâmiye ve redif taburlarıyla icrâ-yı mübâdelesine 

mütevakkıfdır. Ândan sonra dahî ideceğimiz ta‟arruz manevrasını iki Ģık olmak 

üzere tasavvur idiyoruz. Bunun biri, Hezargrad ve Cum‟ayı müdâfa‟a hâline 

alarak, bâkî elde kalacak yirmi beĢ taburluk bir kuvvet ile Tırnova üzerine hareket 

itmek ve sizin kuvvet ile birleĢmeğe çalıĢmak ve diğeri, „Osman Pazarından 

nümâyiĢle bi‟l-iktifâ, Hezargrad ve Cum‟adan “Lum” ve “Yantara” üzerine 

ta‟arruz itmekdir. 

Bunlardan hangisi hayırlı olacağı da henüz bizce takarrür itmedi. Bu bâbda 

re‟yinizi sorarız. Eğer biz Lum ve Yantara üzerine harekete karâr virecek olur isek 

ma‟iyyetinizde olan kuvvetden ne kadarlık bir müfreze bi‟t-tefrîk „Osman 

Pazarındaki altı tabur „askerimizle birleĢmek için gönderebilirsiniz? Ve „acabâ bu 

yoldan Tırnova üzerine „askeri sevk mümkün olur mı?” 

Me‟alinde idi. 

Ağustosun ikinci güni Mehmed „Ali PaĢa, bize me‟al-i mezkûrda ve 

Mâbeyn-i Hümâyûnun emr itdiği ta‟arruzı sallamak „azminde oldığını müĢ‟ir bir 

telgraf yazdığı halde, Ağustosun birinci güni, Mâbeyn-i Hümâyûna yazdığı 

telgrafda “Rusyalılar, DikilitaĢa yapılan köprüden dün sabahdan beri yirmi sekiz 

bin piyâde ile elli kıt‟a top geçirdiler. On bin nefer de geçmek üzeredir. Ağustosun 

on ikinci güni Rusçuk ve Hezargrad üzerine hücûm ideceklerdir. Bu havâdis 

Rusçuk hafiye me‟mûrının Rusçuk kumandanlığına virdiği ma‟lûmâtdır.” 

Me‟alinde idi. 

Bu kabîlden olub Viyanadan neĢri dilen evvelki havâdisler dahî zâten 

mesmû‟-ı „âlî oldığından, düĢman kuvvetinin tezâyüd itmekde oldığı ve âna göre 

hareket itmek lüzûmı hakkındaki irâde-i seniyye Ağustosun üçünci güni Mâbeyn 

BaĢ Kitâbetinden bana emr olundı. 
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Bugün Makâm-ı Ser‟askerîden, ġıpkanın istirdâdından sonra sağlı sollı 

düĢman ordularına ta‟arruz için yapılması lâzım olan manevra hakkında benim 

re‟y ve planım düstûru‟l-„amel tutulmak ve Mehmed „Ali PaĢa ile „Osman PaĢaya 

da o yolda emirler virilmek üzere su‟al olunmuĢ  

(Sayfa 119)  

idi. Mehmed „Ali PaĢanın 5 – Ağustos – 93 târihiyle bana yazdığı telgraf 

“düĢman Ruscuğun dört sâ‟at ilerisinde DikilitaĢa yapdığı Köprüyü ikmâl itdi; beĢ 

altı kolordusunu Hezargrad ve Rusçuk tarafına cem‟ iderek Hezargrad üzerine 

Ģiddetli ve kuvve-i külliye ile hücûm idecek ve Rusçuğa hasr-u tazyîk iderek az bir 

vakitde iĢe netice virecekdir. DüĢmanın bu emelini siz de tasdîk idersiniz. 

Balkanca olan meĢgûliyetinizi „ahd-i karîbde bitiriniz de, bize mu‟âvenete hazır 

olunuz.” 

Fıkarâtından „ibâret idi. 

ĠĢte Ferdiç Boğazından ġıpkaya târih-i vusûlüm olan 8 – Ağustos – 93 

târihine kadar benim ma‟lûmâtım ve aldığım evâmir gerek merkez-i saltanatın ve 

gerek „umûm kumandan Mehmed „Ali PaĢanın yazdığı mezkûr telgraflar 

münderecâtından „ibâret idi. Mehmed „Ali PaĢanın telgraflarının hulâsası “Ferdiç 

ve Hain Boğazlarının zabtından sonra ġıpkanın da istirdâdı ve ândan sonra Tuna 

ġark Ordusuyla birlikde karar virilecek ta‟arruz manevrasına mübâĢeret 

olunacağını; benim münferiden Balkanın Ģimâline sarkmaklığım gayr-ı câiz 

oldığından geçidlerin zabtından sonra bi‟l-muhâbere tevhîd-i harekât idilmesi ve 

Ruslar Hezargrad ve Rusçuk üzerine hücûm ideceklerinden o cihetlerin hâl-i 

tedâfi‟iye alındığını” beyândan ve merkez-i saltanatın telgrafları ise “ġıpka 

geçidini istirdâd itdikden sonra Tuna ġark ve Garb Ordularıyla birlikde; Rusların 

„asâkir-i imdâdiyesi gelmeksizin üzerlerine bir ta‟arruz-ı „umûmî icrâsını ve buna 

müteferri‟ husûsâtı tavsiyeden” „ibâret idi. 

ġimdi gerek merkez-i saltanat ve gerek „umûm kumandan Mehmed „Ali 

PaĢa, benim ġıpkaya harekâtım esnâsında Rusların ta‟arruz ideceğine ve o 

iktidârda bulundığına kâil idiler. 

Lâkin merkez-i saltanatın, bu ta‟arruzun Balkan „aleyhine ve Edirneye 

doğru olabilmesinden havf-u telâĢ itmekde ve Mehmed „Ali PaĢa dahî “Ruslar 

Balkanı tecâvüz idemezler… bu fikir yanlıĢdır; ânlar, Rusçuk ve Hezargrad 
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üzerine hücûm ideceklerdir” diye yaygara eylemekde idi. Benim bu bâbda 

yapmaklığım îcâb iden harekâta gelince, gerek merkez-i saltanat ve gerek „umûm 

kumandan Mehmed „Ali PaĢa, Ferdiç ve Hain ve ba‟de ġıpka geçidlerinin zabtını 

emr-u tavsiye idiyorlar idi. Mehmed „Ali PaĢa ġıpkanın tarîk-i istîlâsını da ta‟yîn 

iderek Tunca vâdisinden gidilmesini ihtâr  

(Sayfa 120)  

Eyliyor idi. Lâkin ġıpkadaki düĢman kuvvetinin mikdârını bilmeyor idi. 

Binâen‟aleyh, Hain boğazını iĢgâl ideceğim sırada düĢmanın ġıpkadan melhûz 

olan sarkıntısına karĢı o tarafa bir kuvvet ifrâzını bana tavsiye eyliyor idi. Halbuki 

ġıpka muhâfızlarının topı on taburdan „ibâret bir kuvve-i cüz‟iyye oldığını bilse 

idi, ânların ta‟arruza kudretyâb olabileceklerini tasavvur itmez ve o tasavvurına 

müsteniden bir takım ihtirâzî emirler virmez idi. Mehmed „Ali PaĢa ġıpka 

geçidinin istirdâdından sonra oraya bir kuvvet ifrâzını ve kuvve-i mütebâkiye ile 

Tuna ġark Ordusuna iltihâkı bana tavsiye ve ihtâr itmekde ve merkez-i saltanat ise, 

ġıpka zabt olundukdan sonra Rusyanın kuvve-i imdâdiyesi gelmeksizin, Ruslar 

„aleyhine sağdan, soldan bir „umûmî ta‟arruz icrâsı lüzûmunı dermiyân ile olbâbda 

Mehmed „Ali PaĢa ile bi‟l-muhâbere ta‟arruz matlûbı kararlaĢdırmağı bize de emr-

u iĢ‟âr eylemekde idi. 

Rusyalılara gelince, bunlar ne Rusçuk ve Hezargrada ta‟arruz fikrinde 

idiler ve ne de Gurkonun vakitsiz olan Balkan tecâvüzi harekât-ı nâ-münâsibini bir 

daha tekrâr eylemek „azminde bulundılar. Ânlar, kuvâ-yı imdâdiyeleri gelinceye 

kadar hâl-i hâzırı ve Balkan geçidlerini muhâfaza itmek ve ba‟de Plevneyi „alâ 

tarîki‟l-muhâsara zabt itdikden sonra Balkanları geçerek Edirneye yürümek 

fikrinde idiler. ġu halde bizim yapmaklığımız lâ büd olan manevra her ne tedbîr 

lâzım ise bi‟l-icrâ Balkan geçidlerini zabt iderek Koca Balkanın nukât-ı 

mühimmesini elde itmek ve Balkanın her iki yüzine hâkim olan nukâtı ba‟de‟t-

teshîr Mehmed „Ali PaĢa ile „Osman PaĢaya ve bana bir ta‟arruz-ı „umûmî emri 

virerek düĢmanın kuvve-i imdâdiyesi gelmeden hezîmeti esbâbını istihzâr eylemek 

idi. Ma‟a‟t-te‟essüf beyân olunur ki, gerek Mâbeyn-i Hümâyûn ve gerek merkez-i 

saltanatın bu bâbda ihtârâtını – ki me‟alen yukarıda yazmıĢ idik – Mehmed „Ali 

PaĢa husn-i telakkî itmedi ve ta‟arruzı icrâdan alıkoymak için ġıpka harekât-ı 

istirdâdiyesinde lâ büd olan mu‟âveneti benden dirîğ eylediği gibi düĢmanı Tuna 

ġark Ordusı cihetinden me‟mûn bırakarak ġıpkadaki mahsûrîne imdâd itmelerine 

müsâ‟ade eyledi. Bundan baĢka, Ģâyed ġıpkayı alıvirir isem yine „adem-i icrâya bir 



145 

vesîle olmak üzere iĢi, kendisine on tabur daha gönderilmesine ve mustahfız 

taburlarının nizâmiye taburlarıyla mübâdelesine ta‟lîk eyledi. Garibi bu ki, o 

târihde topu topu Tuna ġark Ordusunda on küsûr tabur mustahfız var idi. Böyle bir 

ta‟arruz-ı „umûmîde ta‟arruz kollarının yekdiğerine irtibâtı elzem ve vâcib iken, 

„acabâ „Osman Pazarından mı, yoksa Lum ve Yantara cihetinden mi ta‟arruz 

itmeli? Gibi, bir fikr-i mütereddidâne ortaya koydı. 

(Sayfa 121)  

„Osman Pazarından ta‟arruza da ancak yirmi beĢ tabur ifrâz idebildi. 

Velhâsıl devletin en kıymetli ve her dakîkasi hayâtını kâfil olan evkât ki, 

Temmuz ve Ağustos aylarının müsâ‟id olan sâ‟at-i mebrûkesidir.. bu eyyâm, 

Mehmed „Ali PaĢanın sû-i efkâr ve niyyâtı yolunda telef ve zâyi‟ oldı. Bu dakîka 

ba‟den li‟t-tiyâvâleti ya‟ni Rusların hâssa ordusı ve Granadiye fırkaları gelmeğe 

baĢladıkdan sonra bir mertebe anlaĢılarak, Mehmed „Ali PaĢanın harekât-ı 

mu‟avvakânesi
140

 câlib-i iğbirâr-ı
141

 „âlî oldı ve kendisi „azl idilerek yerine „umûm 

kumandan ta‟yîn kılındım ise de hayf ki, o eyyâm fırsat elden giderek düĢmanın 

„asâkir-i imdâdiyesi gelmeğe ve fasl-ı Ģitâ
142

 dahî Tuna sevâhilinde hukmüni 

icrâya ve noksâni-i edevât-ı nakliye ile bir hâl-i „acze dûçâr olan Ordû-yı 

Hümâyûnı „avârız-ı tabî‟iye-i mevsim dahî bir derece daha tes‟îb ve iĢkâle 

baĢlamıĢ idi.  

Ġstitrât 

Bir takım lakerdoryan muharrirleri ve ânları mukallid bulunan enzâr-ı 

sathiye ashâbı ve hattâ beni muhâkeme iden Dîvân-ı Harb Erkânı “ġıpka hareket-i 

istirdâdiyesi, Mehmed „Ali PaĢanın rızâsı hılâfındadır, o, ġıpkaya hücûm 

olunmayacağını emr itmiĢ iken Süleyman PaĢa, „adem-i itâ‟atle gitdi; bu kadar 

„asker telef itdi. Merkez-i saltanat dahî Süleyman PaĢanın bu hareket-i hod-

sirânesine müĢârik değildir. Bu mes‟ûliyet kâmilen Süleyman PaĢaya râci‟dir” gibi 

mürtekib oldukları isnâdât-ı müte‟arrızâneden Ģu telgrafları okuyub da utanmazlar 

mı? Veyahud vicdânen olsun, irtikâb itdikleri gurur ve bühtândan dolayı „acabâ 

muzdarib olamazlar mı? 

                                                           
140

 Mu‟avvak: Ta‟vik edilmiĢ, geriye bırakılmıĢ, askıda bırakılmıĢ [iĢ]. 
141

 Ġğbirar: 1. Gubarlanma, tozlanma. 2. Kırılma, gücenme.  
142

 Fasl-ı Ģitâ: KıĢ mevsimi. 
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Biz, lakerdoryan muharrirlerini bir dereceye kadar ma‟zûr görürüz. 

Kabahat ânların Mehmed „Ali PaĢa sofrasında bâdenûĢ-ı iğtifâl
143

 olan 

muhbirlerindedir. Bunlar, harekât-ı harbiyeye dâir Mehmed „Ali ve Rauf PaĢalarla 

„avânelerinden her ne iĢitdiler ise, sahîh olmak üzere bi‟t-telakkî, merci‟lerine de o 

yolda „arz-ı ma‟lûmât itdiler. Bizim ordugâhda da muhbirler var idi; lâkin, ben 

bunların Ģahıslarını himâyet ve ri‟âyet beraber harekât ve manevra-i harbiyeye dâir 

ânlarla kat‟â söz itmeğe tenezzül itmez ve hatta vukû‟ât-ı yevmiye-i harbiyeye dâir 

ba‟zı def‟a vukû‟bulan mürâca‟atlarına dahî “ne gördünüz ise ânı yazarız.. benim 

resmî vireceğim ma‟lûmâtı zâten gazetelerde okursunuz. Ânın için size Ģimdi 

ânları bildirmeğe lüzûm yokdur. Lâkin meĢhûdâtınızı doğru yazmanızı isterim” dir 

idim.  

(Sayfa 122) 

 iĢte Ağustosun dokuzuncı gününden  on dördünci gününe kadar ġıpkanın 

altı gün devâm iden muhârebât-ı hûnrîzânesi, tafsîlât-ı müteferri‟asıyla yukarıda 

zikr olundı. Ağustosun on dördünci güni sabâhın sâ‟at ikisinden sonra her iki 

tarafın yekdiğeri „aleyhine ta‟arruz ve hücûm idebilecek kudreti kalmamakla 

beraber bîtâb düĢdüklerinden ve kuvve-i hâliyeleriyle diğerini mevki‟inden 

çıkarmak imkansızlığını da anladıklarından, bi‟t-tabi‟ Ģiddet üzere devâm iden 

muhâsamâtı bir mertebe ta‟dîl ve tahfîf itdiler; lâkin, bu ta‟dîl-i muhâsamât, piyâde 

„askerine kâin bir müsâ‟ade-i mahsûsa gibi idi.  

Topçular, yine ateĢlerine devâm iderler idi. Ekseriya geceleri bile ta‟dîl 

olunamayan bu top ateĢi, Ağustosun on dokuzuncı gününe kadar devâm itdi. 

Nihâyet yirminci güni, o da Ģemâtetini tahfîfe karâr virdi. ġıpkanın cihât-ı 

selâsesine sevk itdiğim ve husûsiyle Aykırıcabele giden ve nizâmları birbirini 

müte‟âkib muhtell olan taburların Ģühedâ ve mecrûhîninin mikdâr-ı sahîhi, 

Ağustosun on dokuzuna kadar ma‟lûm olamamıĢ idi. Çünki yukarıda zikr olundığı 

vechile taburlar efrâdından bir takımı dağılub, kimi ordugâha savuĢmuĢ ve bir 

takımları da yaralı götüreceğiz diyerek Kızanlığa ve daha ilerideki hastanelere 

kadar gitmiĢ oldığından gayr-ı mevcûd görülen neferât Ģühedâ veya mecrûh mı 

düĢmüĢdür, yoksa yaralılara mı karıĢub gitmiĢ veya bir yere mi ihtifâ itmiĢdir? 

Burası mechûl idi. Ma‟mâfîh Ģurasını söyleyelim ki, Ağustosun dokuzuncı güni 

vukû‟bulan Ģühedâ ve mecrûhîn ma‟lûm idi. Gerçi ġâkir PaĢanın sahte hücûm kolı 
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 Bâde-nûĢ-ı iğtifâl: Gaflete düĢme, yanılma Ģarabını içen.  
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yanlıĢlık itdi ve intizâmsız bir halde ilerlediyse de, mahal ve mekân mahdûd ve 

oraya sevk idilen taburlar bir dereceye kadar muntazam ve mazbût oldığından 

orada kimler Ģühedâ ve mecrûh düĢdi ise „ale‟l-esâmî mütebeyyin idi. Hücûm-ı 

hakîkîye me‟mûr olan Receb PaĢa kolı dahî yine böyle idi. Ağustosun onuncı güni 

de Rusların „ale‟s-seher Yerdek cihetine hücûm nümâyiĢi icrâ itdikleri sırada biraz 

tüfek parırdısı oldı. Bâkîsi top Ģamatasından „ibâret oldığından yevm-i mezkûrda 

vukû‟bulan Ģühedâ ve mecrûhîn pek cüz‟î idi. Lâkin Ağustosun 11, 12, 13‟üncü 

günleri, Aykırıcabel cihetinin gayr-ı muntazam harekâtı ve ba‟zı taburların nâmûs-

ı „askerîyi ve Ģeref-i Ġslâmiyeti hetk ider sûretde gösterdikleri evzâ‟-ı hâtır-

hırâĢâne
144

, taburları birbirine hemen karıĢdırmıĢ ve cebel-i mezkûrı hâile-i 

mahĢere döndürmüĢ idi. 

(Sayfa 123)  

AkĢam olub da tabur binbaĢıları veya bölük zâbitlerinin mevcûd jurnali 

yapmaları veya sathî bir tam haberi almaları mümkünsüz idi. Gerçi o binbaĢının 

veya yüzbaĢının yanında taburundan veya bölüğünden zâbit veyâ efrâd var idi; 

lâkin diğer taburlardan da beĢ on nefer beraber bulunuyor idi. Bunun gibi beĢ on 

nefer de kendi taburundan baĢka tabur nezdinde kalıyor idi. Din ve nâmusunu 

tanımayanlardan bir takımları ise, ormanlara sokulub ihtifâ itmiĢ oldığı gibi 

teĢkilât-ı sıhhiyenin noksanından nâĢi bir kısmı da yaralılara katılarak taburundan 

veya mevki‟-i harbden bir iki gün gaybûbetinden istifâde aramakda idi. Bir 

yaralının yanında behemehâl dört beĢ nefer gider idi. 

Halbuki ba‟zı yaralılar için bu dört beĢ neferin gitmesi elzem ve zarûrî idi. 

Çünki yaralı efrâdı taĢıyacak hasta teskeresi yok idi. Aykırıcabel gibi ordugâha iki 

sâ‟ati mütecâviz mesâfedeki ormanlı ve dik bir dağ tepesinden ağırca yaralı bir 

mecrûh dört beĢ kiĢiden aĢağı adamların mu‟âvenetiyle inemez idi; belki değiĢdire 

değiĢdire götürmek için sekiz kiĢi lâzım idi. Lâkin bu hesâbımız ağır yaralılar 

içindir. Ya yarası hafif olursa, ya‟ni bir adam i‟ânesiyle gitmeğe muktedir olan bir 

mecrûhun yanına böyle „an hîletin beĢ altı adam katılır ise hatt-ı harb, o altı 

adamın beĢini zâyi‟ itmiĢ dimek olur. Bu kabîlden olan yaralılar ne kadar ta‟addüd 

ve tekessür ider ise hatt-ı harbin zâyi‟âtı dahî o nisbetde tezâyüd ider. Tabur veya 

bölük zâbitânı bu fenâlığın def‟ine ne için himmet itmelidir dinecek olur ise,… 

harb, sûret-i muntazamada cereyân ider de taburlar, nizâm-ı harblerine halel 
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getirmemiĢ bulunurlarsa, bu bâbda takayyüd itmeleri tabî‟idir. Lâkin Aykırıcabel 

cihetinin intizâmsızlığı Ağustosun on birinci güni icrâ olunan hücûmlardan bida‟ 

itmiĢ ve yukarıda tafsîl olundığı vechile Ağustosun on ikinci gününden on 

dördünci gününe kadar Rusyalının ta‟arruzât-ı mütemâdiyesine mebnî i‟âde-i 

intizâmları çâresi istihsâl idilememiĢ oldığından bu bâbda tabur ve bölük zâbitânı 

bir dereceye kadar ma‟zûr idiler. 

Ma‟mâfîh bu ifâdemizden, yaralılar ile savuĢmak veya ormana ihtifâ 

eylemek rezîlesini irtikâb iden bî-„âr ve hicâb efrâd nazar-ı tecessüs ve 

takayyüdden kurtuldı da birkaç gün harb âzâde kaldılar zann olunmasın. Bu 

misillüler, bir tarafdan yine taburları zâbitânı ma‟rifetiyle ve diğer tarafdan 

virdiğim evâmir-i Ģedîde üzerine karargâh kumandanı Mirliva Husni PaĢa 

tarafından toplatdırılub kıt‟alarına sevk idilir idi. 

(Sayfa 124) 

 esnâ-yı muhârebede bu misillü Ģeyler ile uğraĢmak vasf-ı harbin bir de bu 

nev‟i müstekreh noksanını buldurmağa çabalamak „Asâkir-i ġâhâneye ümerâ ve 

zâbitânı için pek ağır ve mâ lâ yutak
145

 bir zahmetdir. Bununla beraber, öyle bir 

karıĢık zamanda o yolda muhtefî ve hîlekâr efrâdı kâmilen bulub da saff-ı harbe 

idhâl itmek hemen de mümkünsüz gibidir. Bizim „asâkirin muhârebelerinde 

bulunmamıĢ ve husûsiyle hücûm veya ric‟at harekâtını görmeyüb de yalnız 

nazariyât-ı harbiye ile mütefennin geçinen arkadaĢlarımızdan ba‟zıları, ihtimâl ki 

ümerâ ve zâbitânımızı bu bâbda ma‟zûr görmedikleri gibi, bizi de o yolda serd 

itdiğimiz mütâla‟âtdan tahti‟e iderler. Halbuki teĢkîlât-ı „askeriyemizle beraber 

„askerliğimizin o kadar noksanı vardır ki, ta‟dâdına kalem utanır. Avrupa „askerine 

kıyasla bizimkine ancak baĢıbozuk nâmı virilebilir. Bu nakâyıs ıslâh olmadıkça 

ta‟lîmhâne meydanında oldığı gibi neferâtımıza her vakt-ü zamân muhâfaza-i 

intizâm itdirilemez. Bizim „askerin esnâ-yı harbde en muntazam vaz‟ı hâl-i 

müdâfa‟ada ve siper arkasında bulundığı zamanlar görilebilir. O vakit bile her 

bölükden suya, odun toplamağa, yemek piĢirmeğe, ümerâ angaryasına, mekâriye, 

hastahâne hıdmetçiliğine gitmiĢ ve saff-ı harbden ya‟ni düĢmana tüfek atmak 

vazîfesinden ta‟dîl idilmiĢ bir hayli neferât görürüz. Hücûm ve ric‟at harekâtının 

nasıl olacağını hengâm-ı hazarda efrâdı değil zâbitânı ve belki ümerâsı bile „aynen 

görmemiĢ ve böyle münferid hıdemât-ı mütenevvi‟a ile zâten bölüğünden, 
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takımından ayrılmağa tab‟an alıĢmıĢ ve on baĢı ve çavuĢ ile neferât beynindeki 

revâbıt-ı „askeriyeyi vaktiyle hiç öğrenmemiĢ, bir bölük, bir tabur veya bir alay, 

esnâ-yı muhâcemede cüz‟î bir tezelzül ile derhal yekdiğerinden ayrılır. Meğer ki, 

zâbitânı pek muktedir ve tehdîdini îkâ‟a kâdir olsun da, neferât havfından o 

rabıtayı muhâfazakârlık dâ‟iyesinde bulunsun. 

Hele ric‟at esnâsında, düĢmanın ta‟kîbe inhimâki ve ta‟kîbin kulûb-i 

„asâkire vireceği dehĢet o karıĢıklığı dû-bâlâ
146

 ider. Binâen‟aleyh, „asâkir 

beyninde bu misillü karıĢıklıklar vukû‟unı men‟ için, devlet, Avrupanın tensîkât ve 

teĢkîlât-ı ahîresini kâmilen ve „aynen kabûl ile beraber, vakt-i hazarda her sene 

büyük manevralar yaparak „askeri her nev‟i muhârebeye ve „ale‟l-husûs hücûm ve 

ric‟at harekâtını bi‟l-icrâ, harekât-ı mezkûrenin muntazaman icrâsına 

alıĢdırmalıdır. Yoksa bu kâ‟ide-i tabî‟iyeye ri‟âyet olunamaz ve bu yolda ta‟lîmât 

ile vakt-i hazarda terbiye-i „askeriyesi ikmâl idilmiĢ zâbitân ve efrâd tedârik ve 

ihzâr idilmez ise kumandanlar ile ümerâ, esnâ-yı harbde ne derece sırf gayret 

itseler yine Avrupa devletlerinin „askerliğinden aldıkları semerâtı, biz hiçbir 

vakitde iktitâf idemeyiz.   

(Sayfa 125) 

Zaman olur ki, gayret-i dîniyye ve Ģecâ‟at-i fıtriyemizden müstefîd olur 

isek de intizâmsızlık, kâ‟idesizlik, revâbıt-ı „askeriyenin fıkdânı, kavâ‟id-i 

harbiyeye tatbîk-i ef‟âl kudretsizliği, ekseriyâ o imtiyâzımızdan çâre-i imkân 

göstermez. 

Rusların gerek hücûm ve gerek ric‟at harekâtı terbiye-i mükemmele-i 

„askeriyelerinin netâyic-i mahsûli oldığı için pek muntazam ve sezâvâr-ı gıbtadır. 

„Askerimizdeki sâika-i gayret-i dîniyye ve Ģecâ‟at-i fıtriyede ânlar da bulunsa idi, 

doğrusı dünyânın birinci „askeri olabilirler idi. Hamd olsun ki bu meziyet-i 

„âliyeden hemen bi‟l-külliye mahrûm dinecek bir hasîsa-i redî‟e
147

 ile 

mütehallikdirler. Ma‟mâfîh sâika-i intizâm ve inkıyâd ile ekser harekâtda yine 

muvaffak oluyorlar. Hulâsa-i kelâm ordularımız, Avrupa devletlerinin vaz‟ 

itdikleri kavâ‟id-i „askeriyeden ve tensîkât-ı ahîrelerinden dahî hissedâr-ı istifâde 

olsa ve ambulanslar ve mükemmel sıhhiye teĢkîlâtı bulunsa idi yaralı taĢımak 

vazîfesi ashâbına terk idilir ve bu yoldaki fenâlıkların vukû‟ına esâsen mahal ve 
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imkân kalmaz idi. ĠnĢâAllah bundan böyle dîde-i intibâhımız açılır da Avrupanın 

terakkiyât-ı „askeriye ve fezâil-i harbiyesinden istifâdeye husûl-i muvaffakiyet 

bize de nasîb olur. Velhâsıl ahvâl-i mezkûre cümle-i ilcâatdaından olarak 

Ağustosun on dokuzuncı güni, ordunun Ģühedâ ve mecrûhîninin mikdâr-ı sahîhini 

bilmeğe ancak zafer bulabildim ki mikdârı da bâlâda söylendiği vechile (1602) 

Ģühedâ ile (5142) nefer mecrûhdan „ibâret idi.  

Dimek ki, Ģühedâ ile mecrûhîn bir ile üç nisbetinde idi. Ordu mevcûdı 

(26526) kiĢiden „ibâret olmasına nazaran mecmû‟ kuvvetin dörtde birinden noksan 

bir mikdârını zâyi‟ itdim dimekdir. Gerçi, asıl zâyi‟ât mikdâr-ı Ģühedâ ise de bir 

„askerin mevki‟-i harbden gaybûbeti o ordu kuvvetinin zıyâ‟ı ile tefsîr olunabilir. 

Yoksa hakîkat-i hâlde zâyi‟ât, mezkûru‟l-mikdâr Ģühedâ ile beĢ bin ve küsûr 

mecrûhîn miyânında hastanelerde tutulan istatistiklerin virdiği netâyice ve 

tecâvüz-i vâkı‟aya göre içlerinde mevte mahkûm olan bin ve küsûr kiĢiden „ibâret 

idi.  

ġu halde ġıpka ordusunun telef-i hakîkîsi ağır mecrûhîn dahî dâhil oldığı 

halde (2600) kiĢiyi tecâvüz itmez ki, ordunun semeni dimekdir. 

ġimdi bakalım Mösyö mü‟ellif benim orduca virdiğim zâyi‟ât hakkında ne 

diyor: 

“Ağustosun dokuzuncı güni Türkler (3000), Ruslar (200) telefât virdi.” 

Diyor; 

Onuncı günki telefâtdan bahs itmeyor. Fi‟l-hakîka yevm-i mezkûrda ciddî 

bir muhârebe olmamıĢ  

(Sayfa 126) 

 ise de „ale‟s-seher hücûm nümâyiĢi icrâ iden Ruslar, epeyce zedelenmiĢ 

ve top muhârebesinden dahî bi‟t-tabi‟ telefât olmuĢdur. 

“Ağustosun on birinci güni Türklerin telefâtı: (8000) ve Rusların (2000) 

kiĢidir” diyor. 

ġu halde Ağustosun dokuzuncı ve on birinci günlerinde „Asâkir-i 

ġâhânenin mecmû‟-ı telefâtı (11000) ve Rusların (2200) kiĢi dimek oluyor!  
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Harb-i ahîr ve istihkâmâtı tercüme iden cerîde-i „askeriyenin 334‟ünci 

sahîfesinin ikinci sütununun fırka-i evvelîsi Ağustosun yirmi birinci gününden 

yirmi üçünci gününe kadar telefâtdan bahs idiyor ki, bizim Ağustos Rûmî 

hesâbınca Ağustosun dokuzuncı ve onuncı ve on birinci günleri dimek oluyor. 

Halbuki bunda sehv-i tercüme var, çünki, eyyâm-ı mezkûrenin telefâtını evvelce 

söylemiĢ idi. 

Ve hem de muhârebenin en Ģiddetli günleri, Ağustosun on ikinci, on 

üçünci ve on dördünci günleri ya‟ni bi‟l-hisâb Efrenci 24, 25 ve 26‟ncı günleridir 

ki eyyâm-ı mezkûrede Ruslar, kırılana dökülene bakmayarak pek Ģiddetli 

hücûmlar icrâ itmiĢler idi.  

ġu halde, sahîfe-i mezkûrede mübeyyin telefât ayın yirmi dördünden yirmi 

altısına kadar olan günlerin telefâtı dimekdir. Öyle olsa, bu üç gün zarfında, 

„Osmanlılar (10000) ve Ruslar (4000) kiĢi zâyi‟ itmiĢ oluyorlar. Binâen‟aleyh 

mösyönün hesâbınca, eyyâm-ı sitte muhârebâtında, „Asâkir-i „Osmâniyeden 

(21000) ve Ruslardan (6200) telefât vukû‟bulmuĢ dimek olacak.  

Halbuki bizim Ģühedâ ve mecrûhîn hesâbımız, Ağustosun dokuzundan on 

dokuzuncı güni gâyesine kadar olan mikdârı mu‟arref idi. Bu halde, vukû‟ı lâbüd 

ve tabî‟î olan (300) telefât dahî Ruslara zamm idilirse, Rusların cümle-i telefâtı 

(6600) kiĢiye bâliğ dimek olur. Mösyönün telefât dimesi maktûl dimek olacağı 

âzâde-i iĢtibâhdır. ġimdi mü‟ellif mösyönün i‟tirâfıyla dahî sâbit oluyor ki, Ruslar, 

ġıpka muhârebesinde (6600) telefât virmiĢler. Bizim ise on bir günlük Ģühedâmız 

mecmû‟ı (1602) nefer idi. Bu halde mü‟ellif merkûm bizim mikdâr-ı telefâtımıza 

(19398) kiĢi daha „ilâve itmiĢ olur. ĠĢte bu gibi mösyöler veyahud bunlara o yolda 

ma‟lûmât i‟tâ ve îsâl iden rukabâmız
148

, hatırlarda kaldığına 

(Sayfa 127) 

 göre “Süleyman PaĢa ġıpkada yirmi bin kiĢi telef itdi” gibi neĢr-u erâcîf 

itdiler ve bu Ģâyi‟a-i kâzibelerini sem‟-i hümâyûna kadar bi‟l-îsâl tahkîkine bile 

adam irsâline mecbûriyet-i seniyye hâsıl eylediler idi. Gerçi Ģâyi‟a-i mezkûrenin 

esâssızlığı nezd-i pâdiĢâhîden ma‟lûm idi ve ordumuzun mevcûdı (26000) ve 

küsûr neferden „ibâret oldığına ve ġıpka Muhârebâtı hasebiyle vukû‟bulan zâyi‟ât-

ı meĢrûha dolayısıyla mevcûd-ı mezkûr (19000) ve küsur nefere tenezzel itdiğine 
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dâir olan jurnaller, hem nezd-i hümâyûnlarında ve hem de Bâb-ı Ser‟askerîde 

mevcûd ve tarafımızdan dahî def‟âtle ve resmen muharrer ve mektûb idi; lâkin, 

ezhân-ı „âmme bu misillü erâcîf ile tağlît ve ifsâd idildiğinden, it‟imnân-ı „avâm 

için tahkîk me‟mûrı ta‟yîn buyurulmuĢ idi.  

ĠĢte ġıpka muhârebâtının tafsîlâtıyla olbâbdaki plan ve teĢebbüsâtımızı ve 

harbin kesb itdiği Ģekil ile âna müte‟allık ma‟lûmât ve mütâla‟âtımızı zikr-ü beyân 

eyledik.  

Mü‟ellif mösyönün bu bâbdaki silsile-i ifâdâtını bir nazar-ı tedkîkden 

geçirecek olur isek, ifâdâtında bir hayli tenâkuzlarla beraber ıttırâtsızlıklar ve 

zevâid ve nekâyıs da görülür. 

Mikdâr ve fiyatça gösterdiği ıttırâtsızlığı yukarıda bahs-u muhâkemeye 

çekmiĢ idik. 

“Efrencî Ağustosun yirmi yirmi üçünci ya‟ni Ağustos-ı Rûmînin on birinci 

güni Yerdek tarafında bulunan Receb PaĢa ma‟iyyetindeki on altı taburun cümlesi 

hücûm itdi” diyor. Halbuki o günün ta‟arruzuna muhtelif evkât ve mevâki‟de 

olarak ancak on tabur iĢtirâk itmiĢ ve bâkî altısı hücûma idhâl idilmemiĢ idi.  

Bir de mü‟ellif: “Ağustos-ı Efrencînin yirmi dördünci ya‟ni Ağustos-ı 

Rûmînin on ikinci güni sol cenâh ya‟ni Aykırıcabel ta‟arruzuna baĢladı” diyor. 

Bu kadar noksani-i vukûfla halka ma‟lûmât fürûĢluk iden ecnebî 

mü‟elliflerine insan diyecek bir söz bulamaz. Ruslar da bilir ki Aykırıcabelin 

„Asâkir-i ġâhâne tarafından istirdâd ve istîlâsı Ağustos-ı Rûmînin on birinci ve 

efrencînin yirmi üçünci günidir. Ruslar, Ağustosun on ikinci güni gâib itdikleri bir 

cenâh-ı mühimi elde itmek için ta‟arruz ve hücûma kalkıĢdılar ve bu ta‟arruz on 

dördünci gününe kadar devâm itdi. 

Mü‟ellif: “Ağustosun 24‟ünci güni Ruslar yirmi bin kiĢiye bâliğ oldılar” 

diyor.  

(Sayfa 128) 

Bizim o vakitki ma‟lûmât-ı mahsûsamız, Rusların iki fırka ve bir livâ 

„asker tahĢîd itmiĢ olmalarıdır. Bunı da efrâd i‟tibâriyle (30000) kiĢiden ziyâde 
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farz-u tahmîn itmiĢ idik, artık bu mikdâr fırka ve livâ yirmi bin kiĢi mi daha ziyâde 

mi ider? Burasını biz kesdirmeyerek Rus erbâb-ı tedkîkinin bu bâbda yazacakları 

târih-i harbin zaman-ı neĢrine terk ideriz. 

Mü‟ellifin siyâk ifâdesine göre Ağustos-ı Eferncînin yirmi altısından ya‟ni 

Rûmînin on dördünci gününden sonra on dört gün her iki taraf tahkîm ve tersîn ile 

uğraĢmakla vakit geçirmiĢ oluyor. 

Halbuki vukû‟ât-ı yevmiye-i harbiye, mü‟ellifin bu ifâdesini de kâzibdir. 

ġöyle ki: 

Eyyâm-ı sitte-i mezkûreyi ta‟kîb iden beĢ gün ki Ağustosun on dokuzuncı 

güni gâyesine kadardır. Bu müddet içinde her iki tarafda top ve karakolların tüfek 

muhârebâtı devâm itdi. Gerçi Ağustosun on dördünci güni sâ‟at ikiden on beĢinci 

güni sâ‟at beĢe kadar Ruslar, sükûnet hâli gösterdiler ise de, ândan sonra yine 

tüfek ve top ateĢine baĢladılar. Hatta Ağustosun on altıncı güni düĢman bizce 

mechûl bir sebebe mebnî top muhârebesini pek ĢiddetlendirmiĢ idi. Ben ise 

Ağustosun yirminci güni musammem olan çevirme hareketi tarîkini keĢf için, 

Gabrova kurbünde vâki‟ YeĢilağaç karyesine ve düĢmanın sağ cenâhı gerisine 

doğrı bir keĢif müfrezesi gönderdim. Gönderilen müfreze henüz YeĢilağaç 

karyesine varmaksızın Rusların piyâde ve süvâriden mürekkeb ileri karakollarına 

tesâdüf itmesiyle üzerlerine bi‟l-hücûm muhârebe itdiler. Bu keĢif muhârebesinde 

bizden (13) Ģehîd ile (25) mecrûh vukû‟buldı. 

Rusların telefâtı daha ziyâde idi. Bugün düĢmanın nazar-ı dikkatini iĢgâl 

için sabahın on birinden bida‟ ile bi‟l-cümle hatt-ı harb üzerinde top ateĢi icrâsını 

emr itdim ve sâ‟at dörde kadar tarafeynin top muhârebesi devâm itdi. Hatta 

Rusların bir topı bütün bütün körlenüb numro efrâdının kâmilen mahv oldığı 

görüldi.  

Ağustosun 21, 22, 23, 24, 25 ve 26ncı günleri, tarafeynin top 

muhârebesiyle piyâdelerin karakol kavgaları devâm itdi. Ağustosun yirmi üçünci 

ve „ale‟l-husûs yirmi altıncı güni Rus piyâde „askeri, bize mechûl bir sebebe mebnî 

pek Ģiddetli ve sürekli  

(Sayfa 129)  
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bir tüfek ateĢi icrâ itdiler. Ağustosun yirmi yedinci güni tarafeynin hâli 

yine minvâl-i sâbık üzere idi.  

Ağustosun yirmi sekizinci güni düĢmanın sağ cenâh gerisini çevirmeğe 

sâlih olan “Travana” tarîkini keĢf için gönderdiğim müfreze, Ruslar ile üç sâ‟at 

mütemâdi harb ile yedlerinde bulunan Bozlıca tepe istihkâmını zabt-u iĢgâl itdiler. 

Ağustosun yirminci güni düĢmanın sağ cenâhı gerisinde vâki‟ YeĢilağaç 

tarafına doğru mezkûr keĢf-i ta‟arruzîyi icrâ itdirdikden sonra yirmi ikinci güni 

Yerdek cihetine giderek Receb PaĢaya dahî “Travna” tarîkinin keĢfi dilmesini emr 

itmiĢ idim. 

PaĢa-yı mûmâ ileyh “hava sisli” gibi bahânelerle bu emrin infâzını te‟hîr 

itmesi üzerine hiddet iderek Miralay „Osman Bey kumandasıyla bir tabur piyâde, 

bir bölük nizâmiye süvârisi ve beĢ yüz kadar Çerkes mu‟âvenesi ve Yerdek 

cihetinden Kâimmakâm Mehmed Bey kumandasıyla iki tabur piyâde, bir bölük 

nizâmiye süvârisi ve bir dağ topını Bozlıca tepeye sevk itdim. Bunlar mezkûr 

tepede vâki‟ Rusları tard-u def‟ ile keĢfiyât-ı lâzımeyi bi‟l-icrâ „avdet itdiler. Bu 

keĢif ta‟arruzı harbinde, Çerkeslerden iki Ģehîd ile beĢ mecrûh vukû‟buldı. 

Rusların mikdâr-ı telefâtı mechûlümüzdür. ĠĢte bu tafsîlâtımızdan, mü‟ellif 

mösyönün didiği gibi, eyyâm-ı sitte muhârebâtını ta‟kîb iden on dört gün dahî top 

ve tüfek Ģamatasından hâlî bir sükûnet ile geçirilmedi. 

Belki iki de ciddi kavgalar vukû‟buldı. Ya‟ni Ağustos-ı Rûmînin yirmi 

sekizinci ve Eylül-i Efrencînin dokuzuncı gününe kadar tarafeynin vaz‟-u hâli 

ta‟rîf itdiğimiz minvâl üzere idi.  

Mü‟ellif : “Ayın üçünden on altısına kadar nukâd-ı müte‟addidede bir 

hayli mestûr bataryalar te‟sîs ve inĢâ iden „Osmanlılar Rusya mevâki‟ini ve bâ-

husûs Sen Nikola istihkâmını topa tutmağa baĢladılar ve Rusyalılar dahî kemâl-i 

Ģiddetle mukâbelede bulundılarsa da bu top muhârebesinden bir netîce-i mühimme 

hâsıl olmamıĢdır.  

Nihâyet Eylülün on altıncı akĢamı „Osmanlılar mukaddem hücûm ile zabt 

idemedikleri Sen Nikola mevki‟-i meĢhûrını „ale‟l-gafle zabta teĢebbüs eylediler. 

Hücûm-ı mütesavveri hazırlamak üzere evvel emirde gâyet Ģiddetli bir top ateĢi 

icrâ iderek bu müdhiĢ mevki‟i bir anda üç cihetden kuĢatdılar. Bu üç koldan birisi 

bî-nihâye ve gayr-ı kâbil-i ta‟rîf meĢâk ve mesâ‟îden sonra mevki‟in cenûb  
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(Sayfa 130)  

cihetini teĢkîl idüb en menî‟ ve rasîn ve binâen‟aleyh ihtiyâc müdâfa‟a ve 

muhâfazadan müstağnî olan (65) metre irtifâ‟ında; hemen de gayr-ı kâbil-i mürûr 

kayaları tırmanmağa muvaffak oldı. Bir def‟a ayakları düze basınca, Ruslar 

üzerine kemâl-i Ģiddetle hücûm göstererek gafletde bulunan müdâfi‟leri iki 

istihkâmdan çıkardılar. Bunı müte‟âkib boğaz boğaza bir Ģiddetli muhârebe bida‟ 

eyledi. Her iki tarafın gösterdikleri sebât ve mukâvemet ve eser-i Ģecâ‟at ve besâlet 

hakîkaten muhayyeru‟l-„ukûl denilecek sûretdedir. „Osmanlılar evvel emirde üstün 

gelerek haylice yer kazanmıĢlar ve ba‟zı kayaları dahî kabza-i tasarrufa geçirerek 

beraberce getirdikleri toprak sepetleri ile bunları der‟akab hâl-i müdâfa‟aya vaz‟ 

eylemiĢlerdir. Bu sırada ikinci kol dahî gayr-ı kâbil-i mürûr olmak üzere tanılub 

muhâfaza olunmayan cenûb-ı garbî cihetindeki kayadan baĢ gösterdi. 

Üçünci kol ise, Rusyalılar tarafından görilüb vazîfe-i me‟mûresini ancak 

bir çok vakit gâib iderek bir hayli zâyi‟ât virerek îfâ idebilmiĢdir. ĠĢte böylece 

sabâhın sâ‟at altısında üç kol dahî Sen Nikola tepesinde bulunuyor idi.  

Rusyalılar gâyet te‟ennî ile terk-i arâzi iderek düĢmanlarının pek ziyâde 

terakkî eylemelerini men‟ idiyorlar ve mütemâdiyen kuvve-i imdâdiye vürûd itmiĢ 

oldığından bâkî kalan istihkâmlarına tahassun iderek mukâvemet-i Ģedîdede 

bulunuyorlar idi. Bir haldeki, bunları bu mevki‟lerden büsbütün çıkarabilmek için, 

„Osmanlıların ya yeniden yeniye imdâd almaları veyahud daha Ģiddetli bir çevirme 

hareketi icrâsı lâzım gelir idi. Receb PaĢanın kumandası altında bulunan diğer bir 

dördünci kol dahî cenûb-ı Ģarkîde bulunub pek ziyâde kâbil-i teshîr olan Rusya 

mevki‟ini zabta me‟mûr idi. Bu kol hareket ider itmez, Rusyalılar tarafından 

meĢhûd oldığından bir Ģedîd ateĢe dûçâr olarak ve çelik batarya ile YeĢil Dağ 

istihkâmâtı üzerine sevk olunan âsâkir dahî muvaffakiyete nâil olamayarak tekrâr 

tekrâr hücûmdan sonra püskürtülmüĢdür.  

Bu halde Sen Nikolayı zabt itmiĢ olan „asker yalnız baĢına kalub, hatt-ı 

ric‟atleri dahî hemen geçilemeyecek sûretde su‟ub idi. Rusyalılar derhal bunların 

hâline âgâh olarak, üzerlerine taraf taraf kuvvetli muhâceme kolları saldırdılar; 

me‟yûsâne bir mukâvemet-i hayret-efzâdan sonra bu bir avuç kahramanlar 

kayadan aĢağı inmeğe mecbûr oldılar. „Osmanlılar mevki‟-i mezkûrı altı sâ‟at 

kadar muhâfaza eylediler.” Diyor.  
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Mü‟ellifin bu mebhasdeki sehvi, diğerlerine nazaran daha azdır. Kolların 

tertîbâtı ve îfâ-yı  

(Sayfa 131)  

vezâifce olan nekâyısı bir dereceye kadar vâkı‟a mutâbıkdır. Lakin, benim 

olbâbda virdiğim ta‟lîmât ahkâmı ve Esveti Nikola kollarıyla Receb ve Veysel 

PaĢalar cihetlerindeki hücûm kollarının vezâifi ve bunlar için „ale‟l-husûs Esveti 

Nikola için müretteb taburların mikdârı, mü‟ellifce ma‟lûm olmadığından, Esveti 

Nikolanın imdâd almasına lüzûm gösteriyor ve oradaki „askeri “bir avuç 

kahramanlar” diye yâd idiyor. 

Bervech-i âtî ta‟lîmâtda görüleceği vechile Esveti Nikolaya sekiz tabur 

me‟mûr idi. Esveti Nikola kayalığının cebhesi ancak dört bölük istî‟âbına kâfî 

olabildiğinden diğer taburlar sağ, sol cenahlara ve ileriye hücûm ile tâbiyeler zabt 

iderek kendilerinin dâire-i iĢgâllerini tevsî‟ ve temdîd idecekler idi. Bunlar esbâb-ı 

âtiyü‟z-zikr dolayısıyla ilerleyemediklerinden, birbiri üzerine yığıldılar, kaldılar. 

Zâten bu sekiz tabur, Esveti Nikola kayalığının havsala-i istî‟âbının sekiz on misli 

fevkinde bir sıkıĢıklık ile o kayalar arasında yığılmıĢ durır iken daha nereye ve ne 

lüzûm üzerine imdâd gönderilebilir idi. AteĢ hattının yüzi pek kısa idi. Bunların 

muvaffakiyetini Receb ve Veysel PaĢa kumandalarındaki kolların husn-i îfâ-yı 

vezâif idememeleri dûçâr-ı iĢkâl itdi; lâkin bu hakîkatin muhâkemesine kable‟Ģ-

Ģurû‟, evvelâ bu hareket-i ta‟arruziyeden maksadım ne oldığını, olbâbda virdiğim 

ta‟lîmâtı, „askeri ne yolda teĢvîk ve tahrîs itdiğimi ve ba‟de kol kumandanlarının 

ne yapdıklarını ve her kumandanın îfâ-yı vezâif idememelerine dâir mühürleri 

altında gösterdikleri esbâb-ı ma‟zereti ve erkân-ı harb re‟isi „Ömer Beyin 

olbâbdaki mütâla‟âtıyla „umûm kolların hatîâtına dâir dermiyân itdiği esbâbı zikr 

idelim de ândan sonra harekât-ı vâkı‟ayı nazar-ı tedkîk ve muhâkemeden 

geçirelim: 

Ruslar, Ağustosun yirmi birinci güni âle‟s-seher Lofçaya ta‟arruz itmiĢler; 

Lofça kumandanı Rif‟at PaĢa da, „Osman PaĢadan istimdâd itmiĢ idi. „Osmân PaĢa 

yirmi ikinci güni ikindiye doğru yirmi iki tabur piyâde iki alay süvâri ve iki 

batarya top ile Lofçanın imdâdına müteveccihen Plevneden hareket itmiĢ idi. O 

giceyi Plevnenin biraz uzağında bir yerde geçirdi. Ġrtesi güni Lofçaya doğru 

yürümüĢ ise de vaktiyle yetiĢmediğinden Lofça düĢman eline geçmiĢ ve muhâfızı 

bulunan Mirlivâ Rif‟at PaĢa ile sekiz tabur dahî Plevneye doğru çekilmiĢ idi.  
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Ağustosun yirmi dördünci güni Plevne kumandan vekîli „Âdil PaĢa, 

Lofçanın Ruslar (Sayfa 132) eline geçdiğini ve „Osman PaĢa „askerinin geç 

yetiĢdiğini ma‟a‟l-hikâye, Ağustosun yirmi üçünci güni „Osman PaĢa taburlarıyla 

Ruslar beyninde biraz avcı muhârebesi edildiğini ve bugün ya‟ni yirmi dördünci 

güni „Osman PaĢanın Lofçayı istîlâ iden düĢman üzerine hücûm ideceğini; 

vukû‟bulan talebi üzerine Plevneden beĢ taburla îcâbı kadar cebhâne ve peksimet 

gönderildiğini bâ telgraf bize yazmıĢ idi. 

Ağustosun yirmi beĢinci güni „Osman PaĢanın bana vârid olan bir 

telgrafnâmesi Lofçayı istirdâda muvaffakiyeti gözine göstermeyerek bilâ harb 

Plevneye „avdet eylediğini müĢ‟ir olması üzerine ben, ġıpka „aleyhinde tasmîm 

idegeldiğim çevirme hareketinin icrâsından ve „ale‟l-husûs o sırada „Osman PaĢa 

cihetinden bekleyeceğim mu‟âvenetin dirîğ olunacağından me‟yûs olarak kendi 

kuvve-i mevcûdemle ġıpka „aleyhine fedâkârâne bir çevirme hareketi icrâsını 

hatırlamıĢ idim. Bunun üzerine Ağustosun yirmi altıncı güni Aykırıcabel cihetine 

giderek erkân ve ümerâyı orada cem‟ eyledim. 

Çevirme hareketinin icrâsı için Ġstanbuldan vürûdı intizârında oldığımız 

taburlar ile efrâdın cümlesi gelmedi ise de kısmen vâsıl olarak ordu mevcûdının 

sunûf-ı selâsesi mecmû‟ı otuz bin mevcuda yaklaĢdığından ve gerçi buradan yarın 

Plevneye beĢ tabur imdâd gönderilecek ise de ânın yerine Ġstanbuldan âsker irsâl 

kılınacağından bahisle hareket-i mezkûrenin suret-i icrâsını mevki‟-i müzâkereye 

koydum. 

Vesâit-i nakliyenin fıkdanıyla beraber kuvve-i mevcûdenin dahî çevirme 

hareketinin icrasına kifâyet itmeyeceği ümerâ-yı mûmâ ileyhim tarafından 

makâm-ı mülâhazada dermiyân olunması ve bir gice baskını hareketiyle bu iĢin 

daha kolaylıkla husûl bulacağını ġâkir ve Veysel PaĢaların ta‟ahhüd itmesi 

hasebiyle ben de ekseriyet-i ârâya ittibâ‟an gice baskını hareketinin icrasına rûy-ı 

rızâ ve muvâfakat gösterdim. Ma‟mâfîh gice baskınındaki ümîd-i muvaffakiyeti 

ma‟a‟t-teslîm huzzâra ve hususiyle ġâkir PaĢaya hitâben “bizim ümerâ, zâbitân ve 

neferâtımızın ta‟lîmât mucibince hareket idebileceklerine kuvvet-i kalb ile emin 

olamadığımı” beyân ve “cüz‟î bir karıĢıklık, hem bizi maksada vusulden men‟ ve 

hem de birtakım fenâlıkları ve zâyi‟âtı intâc ider; ben doğrısı ma‟iyyetimizin öyle 

bir iĢ becerebileceklerinden ümîdvâr olmadığımı” dermiyân ile mütâla‟ât-ı 

Ģahsiyemi ityân eyledim ise de “ĠnĢâAllah sayenizde Ģöyle olur, böyle gelir” 
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diyerek alkıĢda devâm itdiklerinden, ben de ma‟at-tereddüd bu Ģıkkı kabul 

eyledim.  

(Sayfa 133) 

Mevcúd ümerâ ve erkân-ı harbiye re‟isi ile bi‟l-müzâkere olbâbda bir kıt‟a 

ta‟lîmât kaleme alarak göndermesini ġâkir PaĢaya emir itdim. Ve “siz hatırınıza 

gelen Ģeyleri yazınız, sonra ben de görür ve îcâbına göre „ilâvât veya ta‟d‟îlât icrâ 

iderek neĢr-ü i‟lân iderim..” didim. 

Baskın icrasına me‟mûr olacak „asâkirin doğrudan doğruya taburlardan 

i‟tibâren taburlar cem‟i suretiyle tedârik idilmesine o gün ittifâk-ı ârâ ile karâr 

virildi; yevm-i mezkûrdan i‟tibâren taburlar birer fedâi defteri açarak, istek iden 

zâbitân ve neferâtı kayd itmeğe baĢladılar. Nihayet fedâilerden üç tabur teĢkil 

idilebildi. Bunların gerisinde, ikinci hatda hareket itmek üzere merkezde beĢ tabur 

birinci Sâlih PaĢa livasından ve sağ cenahlarından hareket itmek üzere dört tabur 

Receb PaĢa kumandasından ve sol cenahlarından hareket itmek üzere altı tabur 

dahî bizzat Veysel PaĢa kumandasıyla sevki kararlaĢdı. 

ĠĢte olbâbda kaleme alınub tarafımızdan dahî ba‟zı ta‟dîlât ve „ilâvât ile 

bi‟t-tanzîm hücuma me‟mûr ümerâ ve zâbitâna nesh-i müte‟addide ile neĢr-u 

telkin idilen ta‟lîmâtnâmenin bir sureti bervech-i âtidir: 

Esveti Nikola Tepesi Ġçin Tertîb Olunan Gice Baskınına Dâir 

Ta’lîmâtdır 

Madde 1. Baskına asıl me‟mûr olanlar, taburların zâbitân ve efrâdı 

içinden kendi husn-i rızasıyla „arz-ı nefes iden fedâilerdir. Ancak, „umûm üç 

cihetin hücum kolları, bunların harekâtını teshil ve kazanacakları muzafferiyeti 

tekmîl itmedikçe, bu tekellüfden bir Ģey hâsıl olamayub yine maslahat neticesiz 

kalır. Benâbirîn, iĢbu ta‟lîmâtda fedâilerden mâ „adâ üç cihet livâlarının 

harekâtından dahî bahs olunmak lâzım gelmiĢdir.  

Madde 2. Aykırıcabel cihetinde bulunan taburlardan müfrez fedâilerin 

yekûni iki taburı doldırabileceği cihetle, üçünci orduya mensûb ve Rum-ili 

ahalisinden ma‟dûd olanlardan her kaç kiĢiye bâliğ olursa, bir tabur teĢkil olunub 

kumandası BinbaĢı Ahmed Efendiye ve Anadolı ahalisinden olarak birinci ve 

ikinci orduya mensûb taburlar fedâilerinden diğer iki tabur teĢkil olunarak 
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kumandası diğer münasibine tefviz ve karargâhdan teĢkil olunacak diğer bir 

tabura, iĢbu iki tabur bi‟l-ilâve, üçünden bir fedâî alayı teĢkil olunarak kumandası 

Kâimmakâm Ġbrâhîm Beye virilmiĢdir.  

(Sayfa 134) 

Madde 3 . ĠĢbu alayın me‟mûriyeti Esveti Nikola Tepesinin zabtına giden 

hücum kollarının mukaddidemtü‟l-cüyûĢluğı idüğünden bunlar baskın idilmesi 

tasmim olunan gice, hiç gürülti itmeksizin ve düĢmana kat‟â ser-riĢte
149

 

virmeksizin, birinci livâ istihkâmının solı ilerisine kadar varub gurûb-ı kamere 

ya‟ni gice sâ‟at yedi buçuğa kadar orada istirâhat ideceklerdir.  

Madde 4. Sâ‟at yedi buçuğa geldiği gibi taburlardan biri, Karaman ve 

Kula taburlarının hücum itdiği noktanın sağ tarafından ve diğeri o taĢlığın soluna 

düĢen çukurun iki yanlarından yukarı doğru çıkmağa ve üçünci tabur dahî ânların 

daha solunda bulunan ufak piyâde siperlerini tutmak üzere en yukarı giden yoldan 

yürümeğe baĢlayacak ve tâ yukarı çıkmadıkça, düĢman nöbetçisi ateĢ itse ve hatta 

yukarıda bulunan piyade istihkâmları ateĢe baĢlamıĢ olsa bile, kendi bulundukları 

noktayı düĢmana göstermemek ve bu cihetle düĢmanın ateĢinden hasar görmemek 

için kat‟â ateĢ itmeyeceklerdir ve yukarı doğru çıkar iken mümkün oldığı halde 

yere eğilüb dört ayak çıkmağa velhâsıl düĢmanın çok müddet ateĢine uğramamak 

için yukarıya yaklaĢdığı gibi koĢarak istihkâma girmeğe ikdâm ve düĢman 

„aleyhine yalnız süngü isti‟mâl ideceklerdir. 

Madde 5. Yukarıya çıkan fedâiler, hemen tepenin en mürtefi‟ mahalinde 

mevki‟ tutarak ve top istihkâmında bulunan topçıları telef iderek, karĢılarından 

gelebilmesi muhtemel olan düĢman „askerine mukabeleye hazırlanırlar ve dost ya 

düĢman oldığını fark için, hücum gicesi kendilerine tevdî‟ olunacak sirr-i leyli sık 

sık yâd iderler ve bu “sirr-i leyl
150

” dahî “Ka‟be”dir. 

Madde 6. Yukarıda bulunan düĢmanı püskürtdükleri gibi taĢlıkdan ve ânın 

solundan çıkan sağdaki iki tabur ikinci livâ cihetine yüz çevirüb, biri tepenin o 

cihetinde bulunan piyâde siperlerini tutmak ve sağ tarafdan gelebilmesi melhuz 

olan düĢmana mukâbele itmek ve diğeri ihtiyât olmak üzere yürüyecektir ve diğer 
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 Ser-riĢte: Ġpucu, tutamak.  
150

 Sirr-i leyl: Gece sırrı, parola.  
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bir tabur dahî gerisinde biraz ihtiyât bırakmak Ģartıyla ön tarafda bulunan piyâde 

istihkâmına yerleĢecektir. Fakat  

(Sayfa 135)  

iĢbu sağa giden tabur birinci ve ikinci livâlardan müretteb olan hücum 

kollarını düĢman zann idüb bir hatâ olmamak üzere bigâyet dikkat iderek ve ânlar 

tarafından çalınması meĢrut olan “selam dur” boru iĢâreti çalınmadığı halde, 

gelenlerin üzerine ateĢ idecekdir. 

Madde 7. ĠĢbu fedâî alayının zikr olundığı üzere en ziyâde dikkat ideceği 

Ģey, birincisi yukarı çıkıncaya kadar ateĢ itmemek oldığı gibi bunların bir zamanda 

ve muhtelif cihetlerden kısm-ı a‟zamının yukarıda bulunması istihsâl-i neticenin 

mevkuf-ı „aleyhi oldığından yukarı hücum esnâsında toplı bulunmağa ve taburun 

kısm-ı a‟zamı birden, hücum idecekleri noktaya varmağa dikkat olunmak Ģart-ı 

a‟zamdır. Yukarı çıkıldığı gibi geriye dönmeği hatıra getirmeyüb her tarafdan 

müretteb olan diğer hücum kollarının vürûdına kadar gelecek düĢmanı kahr-u 

tenkil itmeğe ve bulundığı noktayı terk itmeyüb sebât eylemeğe çalıĢmak lâzımdır. 

Zîrâ „asker hücum ider iken düĢmana tüfek atmayacaklarından düĢman ânları 

görmeyüb her ne kadar ateĢ itse fedâilere isâbet idemeyeceği derkâr ve bu cihetle 

hücum esnâsında pek az telefât virileceği âĢikârdır. Ma‟âzAllah sebât itmeyüb de 

ric‟at olunur ise, düĢman cür‟etlenerek pek büyük hasâr vireceği îzâha muhtâc 

değildir. 

Benâbirîn her halde tutulan mevki‟de sebât idilmek lâzım gelir.  

Birinci Livânın Hareketi 

Madde 8. Birinci livanın Esveti Nikola altında bulunan istihkâmı 

muhafazasındaki taburlar, kemâ kân muhâfazada kalmak ve Ma‟âzAllah emir bir 

„akis olur ise hücuma giden „askerin ric‟atini muhâfaza eylemek üzere yerlerinde 

ibkâ olunduktan baĢka fedâiler, sol tarafdan tepeye çıkdıkdan sonra sağ tarafdan 

ve Ģose yolunun altından ve üstünden münâsib yerlerden hücum itmek üzere beĢ 

taburdan „ibâret bir hücum kolı tertîb ve akĢam karardıktan sonra zikr olunan 

istihkâmın sağına yakın münâsib bir mahalde ikâme olunarak düĢmana hiss 

itdirmemek üzere sigara içmekden ve yekdiğeriyle sohbetden velhâsıl sadâ 

çıkaracak her nev‟i hareketden kaviyyen men‟ olunacaklardır. Bu halde vakt-i 
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merhûnüne
151

 kadar orada istirâhat idüb fedâiler soldan hareketinde, taburlar 

kâmilen hazır bulunacak ve fedâiler yukarı çıkub taĢın üstünde „arbede kopdığı 

gibi kat‟â vakit geçirmeyüb taburların ikisi birinci hat ve diğer ikisi ikinci hat ve 

biri ihtiyât olarak Ģose tarikinin sağından ve solundan  

(Sayfa 136)  

çıkılabilecek mahallerinden bilâ tereddüd hücum idüb sağ tarafda bulunan 

istihkâma dâhil olurlar ve bu aralık ânların üstüne doğru gelmesi lâzım gelen fedâi 

taburlarıyla birleĢmek üzere “selam dur” boru iĢâretini birkaç kere tekrâr ider ve 

istihkâma dâhil oldığını bildirmek üzere, sağ taraf dahî “ikinci livâ ileri” borusunu 

çalar; istihkâma dâhil oldığı gibi, dört tabur istihkâmı zabt için orada kalub ihtiyat 

taburı, zikr olunan “selam dur” boru iĢaretini çalarak, fedâi taburlarının imdadına 

gider; herhalde istihkâmın müdâfa‟a olunacak mahallerine „asker yerleĢdikden 

sonra fedâi taburlarıyla birleĢmek ve artık düĢmanın göstereceği Ģiddet-i 

müdâfa‟aya mukâbele için müttehiden hareket eylemek lazım gelir. Bu zamana 

kadar, ikinci livadan gelecek hücum kolı dahî gelmiĢ olacağından derhal 

Gabrovaya karĢı arâzinin hâline muvafık bir hatt-ı müdâfa‟a teĢkili, beĢ taburı 

sevk iden kumandanın vezâifindendir. Birinci livanın mezkûr beĢ taburı bi‟t-tabi‟ 

Sâlih PaĢanın kumandasında ise de ber-mûceb-i ta‟lîmât ânları sevk-ü tahrike 

Erkân-ı Harb BinbaĢısı Hamdi Bey me‟mûr ve icrâât-ı vâkı‟adan mîr mûmâ ileyh 

mes‟ûldür.  

Madde 9. Gerek birinci livâ hücum kolı ve gerek fedâiler Aykırıcabelden 

ilerideki YeĢil Tepeye sevk olunacak hücum kollarını nazardan düĢürmemesi ya‟ni 

ol tarafda olacak ateĢin cihetinden hangi tarafın düĢman ve hangi tarafın dost 

oldığını fark iderek âna göre davranması lâzım gelir. Bir de Ģafak sökmedikçe 

düĢmanı ta‟kîbe kalkıĢmaması lâzım gelir. 

Madde 10. Geriden gelecek süvari ve topçının teshil-i mürûrı için Ģose 

tariki üzerinde düĢmanın bozdığı mahaller, lüzûmı kadar „amele ile tesviye 

olunmak kezâlik birinci livâ hücum koluna „âiddir. 
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 Vakt-i merhûn: Beklenen çağ, zaman.  
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Ġkinci Livâ Hareketi 

Madde 11. Gice karanlığında bel üzerinden ve yanlardan doğru sessizce 

yürüyerek, düĢman istihkâmına karîb bir mahalde vakt-i merhûnüne kadar pusuya 

yatırmak üzere, dört taburdan mürekkeb bir hücum kolı tertîb idecekdir. 

ĠĢbu hücum kolı, birinci livadan tertîb olunan hücum kolunun harekâtına 

tâbi‟ olub, ânlar ileri gitdikçe, bunlar dahî istihkâma yaklaĢub ikinci livâ “ileri” 

borusuyla istihkâma dâhil ve birinci livanın taburlarıyla müttehiden düĢmana 

mukâbil olurlar. Bu hücum kolı, Miralay  

(Sayfa 137)  

Ahmed Bey kumandasında olub ber-mûceb-i ta‟lîmât icrâ-yı harekâtına 

nezârete ve sevkine de Erkân-ı Harb BinbaĢısı Mazhar Bey me‟mûrdur. 

Aykırıcabel Cihetinin Hareketi 

Madde 12. Aykırıcabel fırkası vakt-i ma‟hûdda hareket itmek üzere altı 

taburdan mürekkeb bir hücum kolı tertîb ve fedâiler „arbedeyi kopardığı gibi, bu 

hücum kolı ileriye sevk ile hiçbir Ģeye bakmayarak önlerindeki Küçük YeĢil 

Tepeyi zabt ile düĢmanın Gabrova cihetinden gelebilecek imdadına hâil olmak 

üzere ta‟biye olunur. Bu kol bizzat Veysel PaĢa kumandasıyla hareket idecekdir. 

Madde 13. ĠĢbu hücum kolı ilerideki dört tepenin zabtına me‟mûr 

oldığından, oradan hemen ileriye gitmeleri lâzım gelirse karanlıkda bu hareketin 

icrâsı mahzurdan sâlim olamayacağından Ģafak baĢladıktan sonra düĢmanın kesb 

ideceği hale göre ileriye doğru hareket idecekdir. 

Madde 14. Bu tepenin zabtında düĢmanın külliyetinden dolayı imdâda 

ihtiyâc görünüe ise, birinci ve ikinci livâ taburlarından istimdad idecek veyahut 

bunlar sol tarafa doğru hücum ider iken, birinci ve ikinci livâ taburlarından 

müretteb hücum kolı da sağ tarafdaki tepeye hücum idecekdir. 

Mülâhazât-ı ‘Umûmiye 

ġafakla beraber birinci livâ istihkâmâtının arkasında havan tâbiyesi 

civarlarında lüzûmı kadar süvâri ve bir de hafif dört fundalık süvâri bataryası 

bulundırılması lâzımdır. 
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Bu tedâbir arâzinin uzakdan görünen hâline göre hâtıra kabilinden olub, 

ĠnĢâAllahü Te‟âlâ oraya çıkıldığı vakitde, mevki‟a ve düĢmanın alacağı vaz‟iyete 

ve göstereceği mukâvemete göre, zamanın îcâb itdirdiği surete tevfîk-i hareket 

olunmak, kumandan olanların dirayetine havâle olunur. Her cihet hücum kolları, 

düĢman mevâki‟inde birleĢmeğe veya düĢmanın yedindeki istihkâmâtı kısmen 

veya külliyen zabta muvaffak olduklarında, cümlesinin kumandasını Veysel PaĢa 

der‟uhde idecekdir. 

Bu ta‟lîmâtnâmenin birer suretleri cihet ve kol kumandanlarında ve erkân-ı 

harblerde bulunacağı gibi, herkesin icrâ ideceği vezâif dahî yine ayrı ayrı 

yazdırılarak, bi‟l-cümle tabur  

(Sayfa 138)  

âmirlerine ve ânlar da bölük zâbitânına virecekler ve zâbitân-ı mûmâ 

ileyhim dahî küçük zâbitân ve efrada ders virir gibi ta‟lîm ideceklerdir.  

Süleyman 

ĠĢte bu ta‟lîmât-ı mevcûdenin her taraf kolları evâmir-i lâzımeyi almıĢ ve 

fedâiler dahî birinci livanın yanına ve Esveti Nikola Kayalığı altına sevk olunmak 

üzere karargahda ictimâ‟ itmiĢ idi. 

Bunların hepsine fedailik „alâmet-i fârikası olan beyaz bezi dağıtarak 

kollarına sardırdım ve muvakkat fedâi taburlarını teĢkil ve fedâi zâbitânından tabur 

ve bölük kumandanlarını ta‟yîn itdim ve salât-ı mağribi
152

 ba‟de‟l-edâ cümlesini 

ġıpka karyesinin arkasında bir meydanlığa cem‟ iderek ben de beraber oldığım 

halde cemâ‟at ile cümlesine iki rek‟at hâcet namâzı kıldırtdım ve „akab-i nam‟azda 

evvelâ Bâyezîd dersi‟âmlarından olub edâ-yı ferîza-i cihâd için orada hazır 

bulunan Hâce Mustafa Efendiye fezâil-i cihâdı mübeyyin bir va‟z-u nasihat 

itdirdim. Ba‟de gayet beliğ ve mü‟essir bir nutuk îrâd iderek bi‟l-cümle zâbitân ve 

efrâddan „ibâret olan fedâi hey‟et-i mecmû‟asını bilâ ihtiyâr ağlatdım. Ândan 

sonra „Asîr müfti-i sâbıkı olub niyet-i hayriye-i cihâd ile ordugâhda bulunan 

efâzil-i „asırdan Ahmed Hıfzı Efendiye dahî bir du‟â itdirerek kulûb-i hâzırîni 

tenvir eyledim. 
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Bi‟l-cümle fedâi zâbitân ve efrâdı beni pederleri gibi tanıdıklarından 

ellerimi eteklerimi öperek sevk olundukları bu muhârebede fedâ-yı nefs-ü hayât 

ideceklerini „ahd-ü kasemler ile huzurumda „ahd-ü te‟mîn itdiler. Ben de her 

birerlerini hallerine göre taltif ve tatyîb itdim. O sırada ortalık dahî kararmıĢ 

oldığından, kumandanları Kâimmakâm Ġbrâhim Bey refakatiyle tabur tabur birinci 

livanın yanına ve Esveti Nikola Kayalığı altına sevk olundılar. Bu gice doksan dört 

sene-i Hicriyesi Ramazân-ı ġerîfinin onuncı gicesi idi. Kamer, sâ‟at yedi buçukda 

gurûb idecek idi. Binâen‟aleyh, „akab-i gurûb-ı kamerde kesâfet-i zulmet-i leylden 

bi‟l-istifâde baskın hareketine baĢlanmasını bermûceb-i ta‟lîmât kol 

kumandanlarına emr-ü te‟kîd itmiĢ idim. Fedâi alayı kumandanı Kâimmakâm 

Ġbrâhim Bey her nasılsa, sür‟atle davranamayarak  emr-i mezkûrun hukmüni te‟hîr 

ile baskın hareketinin emr olunan vaktinde icrâ olunamamasına sebebiyet virdi. 

Lâkin, kendisi virdiği takrir memhûrunda, bermûceb-i emr yedi buçukda 

baĢladığını iddi‟â  

(Sayfa 139) 

 idiyor. Bu kadar i‟tinâ ve dikkat ve bu mertebe Ģevk-u tâm ile hareket 

olunmuĢ iken, bu iĢe me‟mûr olan ümerâ ve zâbitânın tesâmuhı
153

 ile „adem-i 

dikkati ve efrâdın inzibât ve irtibât-ı „askerîye ri‟âyetsizliği ve hususiyle Yerdek 

ciheti kumandanı Receb PaĢanın hukm-i ta‟lîmâtı tefhim ve irâ‟ede ve ma‟iyyeti 

kolunun istihsâl-i muvaffakiyeti yolunda meĢhûd olan kusûr ve rehâveti, beni 

korkdığıma uğratarak, arzu itdiğim neticeye vusulden yine mahrum itdi. 

Kol kumandanlarının hatîâtını kable‟z-zikr bu bâbda bunların virdikleri 

jurnalleri birer kere gözden geçirelim: 

Fedâî Kumandanı Ġbrâhim Beyin Jurnali 

“ġıpka Boğazında Esveti Nikola nâm tepenin zabtına gönüllülerden teĢkil 

olunan fedâî alayıyla çâkerleri ta‟lîmâtımız mucibince ordugâhdan hareketle 

birinci livanın bulundığı mahale varılub kamerin gurubuna değin ikâmet ve gurûb-

ı kamerde oradan hareketle livâ-yı mezkûrun en ileride bulunan istihkâmına 

gidilüb ta‟lîmât-ı mezkûrenin ahkâmı mucibince birinci tabur mukaddemâ 

Karaman taburuyla Kula taburunun hücum itdiği mahalden ve ikinci tabur ânın 

soluna düĢen çukurun iki yanlarından ve üçünci tabur dahî ânların daha solundan 
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ve en yukarı giden yoldan gitmek üzere tabur binbaĢılarına tenbîhât ve te‟kîdât-ı 

lâzıme îfâ kılınarak ibtidâ üçünci tabur, ânın arkasından ikinci ve daha arkadan 

birinci tabur çıkartdırılub bu veçhile istihkâmdan sevk-u îfâ-yı vazife idilmiĢ ise de 

birinci taburun sekizinci bölüği istihkâmından çıkdıkda düĢman ateĢe baĢlayub 

neferât telâĢ ile birbirlerine karıĢarak kayalığa hücum ile kayalık tutulub ön ve sağ 

ve sol taraflarından ateĢe baĢlanılmıĢ ise de taburların doğrudan mahallerine 

gidememesi ve neferâtı kayalıkdan ileri hücum itdirilememesi ta‟lîmât-ı 

mezkûrenin sâir bendlerinin icrasına mâni‟ olarak muvaffak olunamadığının „arz-u 

beyanına cür‟et kılındı olbâbda emr-u fermân hazret-i men lehü‟l-emrindir.” 

6 – Eylül – 93       Ġbrâhim 

Fedâi Alaylarının Arkasından Hareket Ġdecek Birinci Livânın BeĢ 

Taburını Sevke Me’mûr Erkân-ı Harb BinbaĢısı Hamdi Beyin Jurnali 

“Mâh-ı hâlin dördünci Pazar güni akĢamı birinci livâ cihetinden hücuma 

me‟mûr olan beĢ taburdan hassa birinci talî‟a ile Balıkesir mukaddem taburı 

birinci hat, altıncı talî‟a  

(Sayfa 140) 

 ile Beyrut mukaddem taburı ikinci hat ve mukaddem Karaman taburı dahî 

ihtiyât olmak üzere tertîb olundı. Ve gidecekleri mahal ve istikâmet ta‟lîmâtın 

kırâ‟etiyle beraber kirâran tefhim ve irâ‟e olundı. Vakt-i ma‟hûdda evvelâ gönüllü 

taburlarından mesâfesi ziyadece olan üçünci tabur sevk olunub ânı müte‟âkib 

ikinci ve ba‟de birinci tabur sevk olundı. Ber-mûceb-i ta‟lîmât bunların her 

birerleri mu‟ayyen olan mahâl ve istikâmetlere gitmeleri lâızm gelir iken birinci 

livanın istihkâmlarından çıkar çıkmaz hemen dereye döküldiler. Her ne kadar 

çevirmeğe derece-i nihâyede cehd olundıysa da, gice hâliyle bir dürlü mümkün 

olamayub kendi bildikleri gibi gitdiler. Bir takımı derede kalarak bâkîsi taĢlığın 

cebhesinden ve bir mikdârı solundan hareketle yukarıya çıkdılar. Ma‟hûd taĢlık 

tepenin ateĢi kesildiği anda hassa birinci talî‟ayı yolun solunda vâki‟ top 

istihkâmına ve Balıkesir mukaddem taburı dahî yoldan hareket iderek yol üzerinde 

ve solunda vâki‟ piyâde istihkâmlarına gitmelerini binbaĢı ve kol ağalarına ekîden 

tenbîh eylediğim gibi esnâ-yı sevkde birinci livâyı istihkâmlarından çıkarmak için 

değnek ve kılınç ile darb iderek çıkarıldığı misillü çıkarıldıktan sonra da vüs‟-i 

kudretimin yetdiği mertebe istikâmetlerine gitmeleri için sa‟y-u gayret olundı ise 
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de bir te‟sîri olmayub bunlar dahî bi‟aynihî gönüllüler misillü dereye doğru 

giderek bir takımı derede kaldıktan sonra bâkîsi, gönüllülerin çıkdığı mahalden 

taĢa çıkdılar. ĠĢbu iki taburı müte‟âkib sevk olunan ikinci hat ile ihtiyât için hayli 

tenbîhât; hayli ikdâmât icrâ olundı ise de, bunlara kemâ fi‟s-sâbık
154

 hareket iderek 

taĢa çıkdılar. Mârrü‟z-zikr
155

 mehâzîrin baĢlıca esbâbı neferâtın gayet gönülsüz 

olarak hücuma gitmelerinden nâĢi yüzbaĢılar bölüklerini bilemeyüb ĢaĢırub 

kalmalarından neĢ‟et itmiĢ bir keyfiyet oldığı „arz-u beyân olunur. Olbâbda ve her 

halde emr-u fermân hazret-i men lehü‟l-emrindir.” 

5 – Eylül – 93     Erkân-ı Harb BinbaĢısı 

       Hamdi 

Aykırıcabel Cihetinden Rusların Gabrova Hatt-ı Ric’atini Kat’a ve 

YeĢil Tepe Ġstihkâmını Altı Taburla Zabta Me’mûr Mirlivâ Veysel PaĢanın 

Jurnali 

“16 – Eylül – 93 târihli Ģerefvârid olan emirnâme-i cenâb-ı 

müĢîrânelerinin cevâbı bervech-i zîr beyân olunur; Ģöyle ki:  

(Sayfa 141)  

Bu hücum için tanzim olunub nezd-i „âli-i müĢîrîde kırâ‟et olunan ta‟lîmât 

mucibince fedâiler efradından tanzim ve tertîb olunan üç tabur Pazar irtesi gecesi 

sâ‟at yedi buçuk râddelerinde birinci livanın en ileride olan istihkâmından 

hareketle Esveti Nikola tepesine üç koldan hücum ya‟ni tepe-i mezkûrun önünde 

vâsi‟ taĢlıkdan ve diğer taburı dahî ânın solundaki boğaz gibi yerden ve diğeri 

mezkûr ikinci taburun solunda vâki‟ sırtdaki Aykırıcabel tarafına olan düĢmanın 

bir mikdar ufak tefek piyâde siperleriyle biri biri üzerine dört „aded top tâbiyesi 

boğazına doğru hücum ile mezkûr üç tabur bu hareketi tüfek atmaksızın süngü ile 

düĢmana müsâdeme ile tepe-i mezkûrun üzerine çıkub ve bu „arbede tepe üstünde 

görüldüğü anda birinci livâ mahalli ta‟yîn olunan yerden beĢ tabur ve kezâ ikinci 

livadan dahî dört tabur ve Aykırıcabel tarafından dahî altı tabur hücuma me‟mûr 

idilmiĢ ise de her nasılsa fedâi taburları vakt-ü zamanıyla hareket idemeyüb sâ‟at 

dokuz râddelerinde üçü birden oldığı halde bir yerden ya‟ni yalnız kayalığa hücum 
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167 

ile tüfek atmamak maddesi dahî geriye kalarak düĢman karakollarına tüfek atmağa 

baĢladıkları görülmüĢ ve yalnız taĢlığa kadar çıkabildikleri ra‟ye‟l-„ayn-i 

müĢâhede olunmuĢ; ma‟ hâzâ kayalıkla mukâbilinde olan sâlifü‟z-zikr topla YeĢil 

Tepeye ve o aralıkda mezkûr taburlar hücum itmeğe her nasılsa muvaffak 

olamadılar ise de ta‟lîmâtda oldığı gibi fedâilerin yukarıya çıkmaları Aykırıcabel 

tarafından olunacak hücumı beklemeyerek hemen yedimizde bulunan Büyük YeĢil 

Tepenin önündeki yedd-i zabtında bulunan Küçük YeĢil Tepeye hücum itmek 

üzere bizim YeĢil Tepede evvelce müretteb ve müheyyâ bulunmuĢ olan altı 

taburun kumandanlarıyla kâimmakâm beylere ta‟lîmâtın ahkâmı bitamâmihâ ve 

bi‟d-defa‟ât tefhim-ü beyân olundığı halde birinci hat olmak üzere iki tabur 

Kâimmakâm Husni Bey ve ikinci hat olmak üzere bunların kırk elli hatve 

arkasında Kâimmakâm Mehmed Bey ile diğer iki tabur sevk idilmiĢ ve iki tabur ile 

Selanik mu‟âvenesi ihtiyât olmak üzere „âcizleriyle beraber bulunmuĢ idi.  

Mezkûr tepe bizim tepeye nihâyet beĢ altı yüz hatve bu‟ud ve mesâfede 

olub taburlara birden hücum itdirmeğe mevki‟in vüs‟ati olmadığı cihetle bu 

tertîbât ihtiyâr olunmuĢ idi ve mu‟ahharan bir mikdar sonraca bir tabur daha sevk 

idildi ve mezkûr taburlarla gerçi düĢmanın istihkâmını zabt itmeğe muvaffak 

olamadılar ise de istihkâmın yanına kadar yaklaĢub  

(Sayfa 142)  

sebât itmiĢlerdir. Egerçi Esveti Nikola karâr mucibince zabt olunmuĢ 

olsaydı, mezkûr tepenin dahî zabtı mümkün olabilecekdi. Birinci mahzur 

fedâilerin geç hareketi bizim hareketimizi te‟hîr ve Ģafak sökmeğe karîb bir vakte 

tesâdüf itdirmiĢ idi. Bu da pek büyük mahzurdan olmayub fedâilerin sâ‟at dört 

sularına kadar mezkûr kayalıkda durub mukâbilinde olan YeĢil Tepeye hücum 

itmeyüb mu‟ahharan ric‟at itmeleri ile, bizim cihetin dahî ric‟at itdirilmesi tabî‟î 

bulundığından taburlar, „âcizlerinden vâki‟ olan emir üzerine ric‟at itdiler ve 

egerçi düĢmanın elinde bulunan mezkûr Küçük Tepe zabt olunmuĢ olsa idi bile 

mâdem ki Esveti Nikola Tepesi tutulamadı; orada bulunan „asker ric‟at eyledi, 

bizim cenâh mezkûr Küçük Tepede barınmak gayr-ı mümkün oldığı gibi pek çok 

telefât ve belki taburların cüz‟-ü a‟zamları telef ile yine ric‟at eylemek emr-i tabî‟î 

bulundığının „arz-u ifâdesi bâbında emr-u fermân hazret-i men lehü‟l-emrindir.” 

18 – Eylül – 93       Veysel 



168 

Veysel PaĢanın Ma’iyyetindeki Taburların Kumandanlarıyla 

Kâimmakâm Mehmed Beyin Jurnali 

“Hücum gicesi hücuma me‟mûr olann taburların tabur âmirleriyle alay 

kumandanlarını liva kumandanı Veysel PaĢa cem‟ iderek suret-i hareketimizi 

beyân ve tefhim itmiĢdir; Ģöyle ki:  

Fedâiler, yedi buçukda hareketle üç koldan Esveti Nikola Tepesini zabt ve 

ba‟de birinci livâ tarafından beĢ tabur sevk ve tepeye çıkıldığında birinci livâ 

tarafından “selam dur” borusuyla ve ikinci livaya “gel” borusuyla hücum ideceği 

ve fedâiler Esveti NikolaTepesine çıkub „arbede olundığı hengâmında bizim dahî 

bulundığımız YeĢil Tepeden ileride düĢmanın zabtında bulunan Küçük YeĢil 

Tepeye hücum ideceğimizi, Küçük Tepe zabt olunub ve Ģafak atıncaya kadar 

orada sebât ideceğimizi, ve sirru‟l-leylin “Ka‟be” oldığını tefhim ile vakt-ü zaman-

ü hareketimizi ileride kumandan mûmâ ileyh tarafından baĢkaca emir virileceğini 

emr-u tenbîhât eylemiĢ idi. Bu hücum kolunun suret-i tertîbâtı ise birinci hat 

Karahisar tâlî ve Bolu taburlarıyla kumandası Kâimmakâm Husni Beye tevdî‟ 

olunmuĢ idi ve bu birinci hattın hareketi iki taburdan üçer bölük ileri avcı ve diğer 

bölükler kol ile tabur hey‟etiyle ilerlemeleri  

(Sayfa 143)  

ve ikinci hat dahî iki taburdan „ibâret olub birinci hattın kırk elli hatve 

gerisinde ve bunlar üçüncü ordu ve dördüncü alayının birinci taburu ile redif-i 

sâlis Urfa taburı olub kumandası Kâimmakâm „izzetlü Mehmed Beye vedî‟a 

olunmuĢ idi. Ve üçünci ordu beĢinci alayının ikinci ve Selanik „asâkir-i mu‟âvene 

ve Tarsus taburlarından müretteb olub bizzat kumandan mûmâ ileyhin refâkatinde 

bulunacağını beyân itmiĢ idi. Ancak, vakt-i hücûm ise bizlere akĢam virilen 

tenbîhât mûcibince bir mikdâr Esveti Nikola tepesine vukû‟bulan hücum gecikerek 

sâ‟at dokuz râddelerinde te‟hîr olunmuĢ ve fedâiler taĢlığa çıkdıklarında bizim 

hücum kolı dahî ber-mûceb-i ta‟lîmât sevk olunmuĢ ve matlûb olan ileride vâki‟ 

YeĢil Tepeye tüfek atmaksızın otuz hatve takarrüb iderek ateĢe baĢlamıĢ ise de 

„asker, düĢman ateĢine bakmayarak düĢman istihkâmına hücum itmiĢ ve düĢmanın 

birinci kademede ve YeĢil Tepede vâki‟ Sept istihkâmına kadar varılub dıĢ taraf 

istihkâmı zabt olunmuĢ, düĢmanın üç tarafından bizlere kemâl-i Ģiddet üzere 

enfaht olunan top ve tüfek ateĢi istihkâmın içerisine girmeğe mâni‟ olmuĢdur. 

Ancak mezkûr Sept isithkâmı arkasında çok vakit sebât olunmuĢ ise de sonra her 
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ne hâle müstenid ise sâ‟at dört sularında geriye ric‟atimiz taraf-ı kumandânîden 

emir buyurulması üzerine hâl-i intizâmda ric‟ate mecbûriyet hâsıl olmuĢdur. Ve o 

halde ric‟at ider iken düĢman dahî top ve tüfek ateĢine Ģiddetle devâm ve efrâd-ı 

Ģâhânenin ekserîsinin dahî „acemî bulunması hasebiyle ba‟zıları mezkûr tepenin 

sağ tarafında vâki‟ dere içerisinde diğeri dahî YeĢil Tepe istihkâmına ric‟at 

itdirildiği ma‟rûzdur”.  

8 – Eylül – 93  

Ordu 2 Alay 4  Ordu 2 Alay 6  Ordu 5 Redif T 1 

Nizâmiye T 1  Redif T 1 Bolı  Tâlî Karahisar 

Kol Ağası  BinbaĢı   BinbaĢı 

„Osman   Ca‟fer    „Ali Rıza 

Tabur Tarsus  Ordu 3 Alay 5 T 2  Ordu 5 Redif 

BinbaĢı    BinbaĢı Vekili   Sâlis Urfa 

Mecrûhen Hastahânede  Mahmûd   „Ali Hamdi 

“Tabur kumandanlarının bâlâ-yı takrîrlerinden keyfiyet bi‟l-etrâf müstebân 

olacağı üzere, sûret-i harekâtımız paĢa-yı mûmâ ileyh tarafından tamamıyla tefhîm 

ve teblîğ olunmuĢ ve vakt-i mezkûrda ileriye hareket idilmiĢdir. Birinci hat 

düĢmanın istihkâmına bi‟t-takarrüb ateĢe devâm itmekde  

(Sayfa 144)  

iken Kâimmakâm Husni Beyin vukû‟bulan istimdâdı üzerine Ģiddet-i 

lüzûmı lede‟t-tahkîk refâkât-i „âcizîde bulunan taburlar ileriye sevk ve kâ‟ide-i 

ihtiyâtiyeye ri‟âyeten kuvve-i münâsebenin gönderilmesi bi‟l-vâsıta paĢa-yı mûmâ 

ileyhe beyân kılındıkda hemen bir tabur „asker göndermiĢ ve muhârebeye devâm 

ve sebât idilmiĢ ise de bilâhare her ne sebebe mebnî ise kumandan mûmâ ileyh 

tarafından vâki‟ olan emir üzerine „asâkir-i mevcûdeye ric‟at itdirilmiĢ ve hîn-i 

mu‟âvedetde düĢman tarafından endaht olunan Ģarapnel ve tüfek ateĢlerinin Ģiddet 
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ve sür‟atine harbi görmeyen „acemî „asker dayanamayub ba‟zıları dere tarîkiyle 

ric‟at ve ekserîsi YeĢil Tepe istihkâmına doğru çekilmiĢ oldukları ma‟rûzdur.” 

8 – Eylül – 93      Kâimmakâm 

      Mehmed ReĢîd 

Yerdek cihetinden harekete me‟mûr dört tabur kumandanı Miralay Ahmed 

Bey ile mezkûr taburları sevke me‟mûr Erkân-ı Harb BinbaĢısı Mazhar Beyin 

jurnali: 

Huzûr-ı Celîl-i MüĢîrîye 

“Liva kumandanı Receb PaĢa bendelerinin icrâ olunacak hücum hakkında 

virmiĢ oldığı emr-u ta‟rîf ve hareket Ģudur; Ģöyle ki: 

Cihetimizden tertîb olunan dört taburı gurûb-ı kamerden sonra ber-takrîb 

ve Ģamatasızca birinci livâ ile müttehiden yürümeğe ve düĢmanın kayalık 

cihetindeki sağına münâsib hücum icrâ olunmağa müsâ‟id ve elveriĢli olan yere 

sokılub kalındı. Fakat gicenin karanlığı ve güzergâhımızın dik bayır ve iniĢ ve dere 

ve ormanlık bulunmasından dolayı taburlar efrâdından bir cüz‟î yollarını 

ĢaĢırdıkları görülmüĢ ve toplatdırılmıĢ idi. Bu halde Ģafak söküb ortalık göründü. 

Fedâilerin sağ tarafa gelerek orayı zabt idecek iken, gelmeyüb yalnız kayalık 

üzerinde kalmaları ve birinci livâ Ģose tarafında kayalığın sağına doğru ilerleyüb 

bizi boru ile da‟vet ideceğinden, buna nazaran harekâtımızın icrâsı lâzım geleceği 

paĢa-yı mûmâ ileyhin muktezâ-yı teblîğâtından iken, bunların hiçbiri görülüb 

yapılmadığı tahakkuk itmiĢ ve düĢman bizim bulundığımız mahalli görmesiyle 

tabyalarından Ģiddetli peĢrev ve tüfek ateĢiyle altmıĢ, yetmiĢ arasında yaralı ve 

Ģehîd vukû‟una sebebiyet virdiği halde yine ileri hareketden 

(Sayfa 145)  

vazgeçmeyerek ilerletmeğe çalıĢıldı ise de, bulunduğumuz cihetin hücumı 

zâten fedâilerin taĢlıkdan ilerleyüb ve birinci livâ hücum kolunun dahî Ģoseden 

ileriye hareketle düĢman kuvvet ve ateĢinin bir kısmını kendi taraflarına celb ve 

ba‟de bize boru iĢâreti virmelerine mütevakkıf iken, bâlâda „arz olundığı üzere 

fedâilerin taĢlıkda kalmaları ve birinci livâ hücum kolunun ise mine‟l-kadîm 

bulundukları istihkâmdan ileriye geldiği kat‟iyyen görülemeyüb yalnız birinci 
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livânın havan tabyasından “ikinci livâ ileri” borusu çaldırmaları üzerine düĢmanın 

ikinci livâ cihetine nâzır olan mikrasvâri ateĢ itmekde bulunan istihkâmâtın ateĢi 

altında epeyce ilerlenmiĢ ve daha ileri gidilmeğe çalıĢıldığı sırada taĢlıkda bulunan 

fedâilerin mezkûr taĢlığı terk itdikleri görüldüğü halde bile, bir müddet daha 

bulunduğumuz noktada kalınmıĢ ise de, artık cihât-ı sâirenin harekât ve 

muvaffakiyetinden eser görülemediği cihetle „asker aĢağı dere içine indirilüb 

akĢam sâ‟at on iki râddelerinde karargâha „avdet olunmuĢdur. 

Mevki‟in müstahkemliği ve düĢmanın mikrasvâri
156

 ateĢi münâsebetiyle 

ikinci livâ cihetinden düĢman üzerine hücum olunmak husûsı mücerred fedâiler ile 

birinci livâ hücum kolunun ilerlemesine mütevakkıf olub yalnız baĢına hücumun 

mümkün olamayacağı geçenlerde idilen tecrübedeb dahî meydâna çıkmıĢ 

olmasıyla Ģart-ı mezkûr bizim kol için esâs hareket ittihâz buyurulmuĢ oldığı halde 

ol vechile ileri hareket idememiĢ olmaları vüs‟-ı iktidârın yetiĢdiği mertebe gayret 

idildiği halde ikinci livâ hücum kolunun dahî bi‟t-tabi‟ „adem-i muvaffakiyetini 

intâc eylemiĢ ve fedâiler ile birinci livânın ilerlememelerinin esbâb-ı mûcibesi ise 

buraca mechûl bulunmuĢ olmağla olbâbda ve her halde emr-u fermân hazret-i men 

lehü‟l-emrindir.” 

8 – Eylül – 93     Erkân-ı Harb BinbaĢısı Miralay 

Mazhar  Ahmed Tevfîk 

Baskın kollarının „adem-i muvaffakiyetleri esbâbından bâhis Erkân-ı 

Harbiye Re‟isi Miralay „Ömer Beyin jurnali: 

 

Huzûr-ı Hazret-i MüĢîr-i Ekramîye 

Devletlü Efendim Hazretleri 

“Sandıklı taburuyla beraber en ilerideki istihkâmlara vusûl-i „âcizânemde 

fedâî alayıyla  

 

                                                           
156

 Mikras: Kesecek alet, makas.  
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(Sayfa 146)  

birinci livâ hücum taburlarının karıĢık bir halde ma‟hûd kayalıkdan 

aĢağıya ric‟at itmekde oldığını müĢâhede itdiğimde Sandıklı taburunu gerideki 

ikinci hat istihkâmlarına yerleĢdirüb, birinci hatda bulunan taburların kemâl derece 

sebât itmelerine dâir vesâyâ ve tenbîhât-ı lâzıme virilmiĢ ise de, râci‟înin 

perakende olarak istihkâmlar üzerine muhâcemelerinde derûn istihkâmda 

bulunanlar dahî çözülmeğe baĢlamıĢ iken cümlemiz tarafından tabanca ve kılınçlar 

ile „askere icrâ idilen ihâfeden ve semere-i nesâyihden Hamden Lillâhi Te‟âlâ 

gerek evvelce istihkâmlarda bulunanları ve gerekse kayalıkdan gelen 

perakendelerin birazını sebât ile ateĢ itdirmeğe muvaffak olduk. ġimdiki halde 

buranın birinci hatt-ı istihkâmlarında muntazam olarak Muğla mustahfız ve Urfa 

taburuyla Bergamanın dört bölüğü vardır ve ikinci hat istihkâmlarında dahî 

Balıkesir taburuyla havan tâbiyesi siperinde, dağılmıĢ olan Sandıklı taburu 

mevcûddur. Bunlardan baĢka her taburdan; fedâi gürûhundan biraz perakende var 

ise de fâidesizdir. Gice lüzûmı mikdâr-ı muntazam taburları alıkoyub ve ta‟biye 

idüb bâkîsini gönderdim. 

Fedâiler ile birinci livâ hücum kolları fevkalâde Ģecâ‟atle yalnız kayalıkla 

sağ ve solunı tutmuĢ ve sâ‟at beĢe kadar orada sebatla muhârebe itmiĢ ise de 

birkaç sebebden nâĢi mu‟ahharan terk-i mevki‟ itmeğe mecbur olmuĢlardır.  

Birincisi: Ġkinci livâ taburları gûyâ yolı ĢaĢırmıĢ oldukları cihetle 

kendilerine ta‟yîn ve irâ‟e olunan düĢmanın sol cihetinden tâbiye üzerine 

yürümeyüb „âdetâ boyundan ve dereden birinci livâ birinci hat istihkâmlarının 

ucuna gelmiĢ ve her ne kadar burada Kâimmakâm „Ġzzet Bey tarafından yanlıĢ 

geldiklerinden bahs ile hücum idecekleri tâbiye ve gidecekleri Ģose gösterilmiĢ ise 

de, BinbaĢı Necib Bey gitmeyüb geriye „avdetle Receb PaĢanın top tâbiyesine 

gitmiĢ; bu cihetle ikinci livânın hücûm taburlarından hiçbir fâide görülememiĢdir 

ve bunların böyle evvelce geriye dönmeleri kayalıkda bulunan „askerin kalblerine 

havf îrâs itmiĢdir. 

Ġkincisi: Üçünci livâ hücûm kolunun önündeki YeĢil Tepeyi zabtından 

sonra, düĢmanın ateĢi ziyâdeleĢmesinden; gâlibâ imdâdı gelmesinden nâĢi her 

nasıl ise geriye bocalamıĢ oldığını bu cihetin kayalıkdaki „askeri görmesi ve 

ânlardan dahî bir fâide hâsıl idememesidir. Üçüncisi dahî, süvarilerin kâffesinin 

daha „ale‟s-sabah firâr itmiĢ ve hatta buranın  
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(Sayfa 147)  

istihkâmlarını tahrîb iderek savuĢmuĢ olmalarından piyâdenin dahî bunları 

görüb ric‟ate cesâret almalarıdır.  

Ve en nihâyet terk-i mevki‟ itmelerinin sebebi: düĢmanın sağından giden 

fedâi taburunun bozulmasıdır. Buna te‟essüf itmemek elden gelmez. Fakat takdîr-i 

Hudâ kuvve-i bâzû ile dönmez. ĠnĢâAllah Cenâb-ı Allah âhir sûretle mansûr ve 

muzaffer eyler. Tahmîn-i „âcizâneme göre, bizden beĢ yüz kadar Ģehîd ve mecrûh 

var ise de düĢmanın dahî ol mikdâr oldığı ve istihkâmlarının içi lâĢe doldığı 

ifâdâtından anlaĢılmıĢdır. Toplarımız, gerideki top tâbiyesinde olub, ileriye 

alınmamıĢ oldığı ve havanlarımız dahî yerinde ise de, hazır dânesi burada mevcûd 

bulunmadığı cihetle ateĢ itdirilemediğini „arz ile düĢmanın kayalıkda galebeliği 

ziyâde olmasından havanların hasar vireceği zamanda ateĢ kesilmesi gayr-ı câiz 

bulundığından lutfen memlû dâne yetiĢdirilmesi irâde-i devletlerine mütevakkıfdır. 

Tâli‟-i „âcizî çend def‟adır böyle „arbede nihâyetine müsâdefetden müte‟essif isem 

de „askeri sebâta muvaffak oldığımdan bahtiyarlığıma müteĢekkirim. Fermân 

hazret-i men lehü‟l-emrindir.” 

4 – Eylül – 93     Erkân-ı Harbiye Re‟isi 

      Miralay 

      „Ömer 

Ma’rûz-ı Ahîr,  

Her ne kadar havan dânesi olmadığı „arz olunmuĢ ise de hîn-i tahrîrde elli 

üç dâne geldiği ve fakat ekserîsinin çürük oldığını topçılar haber virdiler.  

„Ömer 

ĠĢbu jurnalin mütâla‟a idildikde, hulâsa-i ahkâmı, Esveti Nikoladan sevk 

idilen fedâi kollarının ta‟lîmât mûcibince tahrîkine, kumandanı Ġbrâhim Beyin 

muvaffak ve muktedir olamaması ve birinci livâ ta‟arruz kolunun dahî ânların 

intizâmsızlıklarına ittibâ‟ eylemesi ve süvari mu‟âvene „askerinin düĢmandan 

gördüğü bir yaylım ateĢ üzerine geriye püskürerek ordugâha kadar alabildiklerine 

kaçmalarının kayalıkdaki „askere havf-u dehĢet virmiĢ olması ve Mali Yerdek 
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ciheti kumandanı Receb PaĢanın ta‟lîmâtın ta‟yîn itdiği hücum mahallini lâyıkıyla 

irâ‟ede rehâvet ve bu baskın 

(Sayfa 148)  

hareketinde kendisine ta‟alluk iden vazîfeyi „âdetâ hiç mühimsememesi ve 

kumandanları Miralay Ahmed ve Erkân-ı Harbleri Mazhar Beyin fedâi taburlarının 

kayalığa sardığı sırada ma‟iyyetlerini ilerletmeyüb fecir vaktine ve düĢmanın 

görebileceği zamâna kadar havfen te‟hîr iderek düĢman ateĢine uğratmağa ve 

bütün bütün îfâ-yı vazîfe olunamamasına sebebiyet virmeleri ve Veysel PaĢanın 

sâ‟at yedi buçukda hareketi lâ büd iken fedâi alayının hatâsına ma‟a‟l-iĢtirâk vakit 

geçirerek Küçük YeĢil Tepeye hücûmı te‟hîr ve düĢman tarafından görülünceye 

kadar beklemesi ve bunlara müteferri‟ hatîâtının vukû‟buldığı anlaĢılıyor. Erkân-ı 

Harb Re‟isi „Ömer Beyin olbâbda tanzîm itdiği jurnal, en ziyâde vukû‟-ı hale 

muvâfık gibidir. Fi‟l-hakîka, fedâi alayı kumandanı Kâimmakâm Ġbrâhim Bey, 

kumandanlığına terattüb iden vezâifi husn-i îfâ idemeyerek ta‟lîmâtda irâ‟e olunan 

mahallerden „askeri sevk idemedi ve ekserîsi dereye döküldüler. 

Buraya dökülen efrâdın da hakîkaten gönüllü ve fî Sebîlillâh mücâhid olan 

kısmı bitekrâr dereden kayalığa tırmandılar ise de vakit geçdi. Ma‟mâfîh dereye 

dökülen efrâdın ekserîsi oralarda ihtifâ ve birtakımları da karargâha ve Ģuraya 

buraya dağıldılar. Bunların da kısm-ı a‟zamı, beĢinci ordu dâiresinin „Arab 

kısmından olub ismini gönüllü defterine kayd itdirmiĢ namussuzlar idi. Ve 

bâhusûs kısm-ı ağlebi Kudüs sâlis taburı efrâdından idi. Ben beĢinci ordu 

efrâdından münâsibü‟l-emniye iken bunların böyle fedâi kayd idilmesine nazar-ı 

ta‟accüble bakmakda ve “zâhir „urûk
157

 gayret ve himmetleri harekete geldi” gibi 

tahayyül itmekde idim. Meğerse ânların fedâi yazılmakdan maksadı o vesîle ile 

beĢ on gün tabur hıdemâtından kurtulmak ve vukû‟ını muhakkak bildikleri 

muhârebede asıl kendi bölük zâbitlerinin nazar-ı dikkat ve pîĢ-i nezâretlerinden 

uzak kalarak Ģehîd ve mecrûh düĢmemeğe çâresâzlık ve vikâye-i nefs itmek imiĢ! 

Hatta bunlardan bir takımları evvelki ta‟arruzda oldığı gibi, ihtifâ itdikleri 

dere ve ormanlık aralarında kendi avuçlarını ve parmaklarını cerh iderek “mecrûh 

düĢdük” diye karargâha „avdet eylediler. Galebe-i hiddetimden bu misillülerin 

yaralarına bakılmamasını etibbâya emr-u tenbîh ve makâm-ı ser‟askerîye de „arz-u 

hâl ve iĢtikâ eyledim. 
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 „Urûk: Irklar, kökler. 
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ĠĢte fedâi kumandanı Kâimmakâm Ġbrâhim Beyin vazîfesini eĢkâl iden bu 

kısım neferât idi. Ânların gözleri bir tarafa ihtifâ ile mühlike-i harbden nefislerini 

kurtarmak denâetine  

(Sayfa 149) 

 ma‟tûfı oldığından, âmirleri “haydi ileri” diye kendilerini kayalığa sevk 

itdiği sırada, ânlar muvakkat zâbitlerinin dahî nazar-ı dikkatlerinden savuĢmak için 

kesâfet-i zulmet-i leylden pek güzel istifâde ile dereye doğru savuĢdular. 

Bunların ne maksad-ı hâinâne ile dereye döküldüklerini bilmeyen ve 

“Ģâyed oradan yol vardır” kıyâs iden Rum ili ve Anadolu ahâlisinin efrâd-ı 

sâdedilânından bir kısmı dahî ânlara ittibâ‟an aĢağı indikleri halde mu‟ahharan 

sevk-i hamiyet ile yine kayalığa sarıldılar. 

Gerek doğrudan doğruya ve gerek dereden çıkanlar birleĢerek, Rusların 

Esveti Nikola kayalığı müdâfa‟alarına gazanferâne saldırarak hemen dil 

kurtulmamacasına cümlesini telef itdiler ve topçılarını dahî telef ile toplarını zabt 

itdiler. Lâkin, hayf ki, mu‟ahharan topların oldığı yeri Ruslar bitekrâr istîla itdi. 

Ma‟mâfîh bu firârîlerin cümlesini de “beĢinci ordu efrâdındandır” 

dimeyiz. Bunlar o mel‟anete pîĢvâ oldukdan sonra diğer efrâddan da kendilerine 

pâdâĢlık
158

 iden bulundı. Velhâsıl ta‟arruz bu intizâmsızlıkla ibtidâ itdi. Süvâriler 

ile topçının, birinci livâ taburları yanında hazır bulunmamasını ber-mûceb-i 

ta‟lîmât emr itmiĢ idim. Maksadım, Ģâyed düĢman ġıpkadan çıkarılır ise 

Gabrovaya doğru arkalarından ta‟kîb için idi. Lâkin refâkatimdeki nizâmiye 

süvârisi pek cüz‟î olub o da ba‟zı karakollar ve devriyelere ve zahîre nakliyesine 

gönderildiğinden kısm-ı bâkîsiyle, gösterdikleri Ģiddet-i arzu üzerine Çerkes 

mu‟âvene atlısını ve ġam mu‟âvene süvârisini bu iĢe ta‟yîn itmiĢ idim. Daha 

doğrusu ben, yalnız yüz, yüz elli kadar nizâmiye süvârisiyle iktifâ fikrinde iken, 

hayvanını kamçılayan Çerkes ve ovada güzel dizgin iden ġamlı „Arab atlıları, “biz 

de gideriz” gibi Esveti Nikola Ģosesine doğru alabildiğine koĢduklarından ve o 

sırada „Asâkir-i ġâhâne dahî kayalığı henüz tutmuĢ bulundığından, ma‟a‟l-kerâhe 
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 PâdâĢ: 1. Mükâfât. 2. AyakdaĢ. 
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ve ümidsizlik ile ânların bu koĢuĢmalarına sükût-i ıstıbâr
159

 itdim. Bu nâzenînler, o 

hız ile ġıpka Ģosesinden Esveti Nikola deresine kadar çıkdılar. 

Kayalığın gerisinde piyâdenin muzafferiyetine intizâran beklemeleri 

virilen emir iktizâsından iken süvâri kumandanı bunlara bir dürlü söz anlatamayub 

kayalıkdaki „Asâkir-i ġâhâneyi dahî ileri geçerek kayalık ile Rusların gerideki 

siperleri arasındaki vâsi‟ meydanlığa ve Rusların gerideki istihkâmlarına doğru 

hücum itdiler.  

(Sayfa 150)  

bâri bu hücumlarında ilerleseler ve kırılana ve dökülene bakmayarak 

bakiyesi siperlere doğru saldırsa idi belki hılâf-ı intizâr bir muzafferiyet vücûda 

gelir idi. Lâkin Ruslar, bunlar meydana çıkar çıkmaz üzerlerine Ģiddetli bir top ve 

tüfek ateĢi yağdırdıklarından hayvanının baĢını çeviren Çerâkise ve ġamlılar 

geldikleri gibi bir sür‟atle geriye kaçıĢmağa baĢladılar. 

Eğer fedâi kumandanı Kâimmakâm Ġbrâhim Bey bir muktedir adam 

olsaydı, kayalıkdaki „asâkiri bunların üzerine ateĢ itdirerek kaçıĢmalarına 

müsâ‟ade itmez ve ma‟iyyeti „asâkirinin de havf-u dehĢete uğrayarak, elde itdikleri 

muzafferiyetin netîcesiz kalmasına sebebiyet virdirmez idi. 

Her ne ise bunlar alabildiğine kaçarak karargâha kadar geldiler. Bu hal 

kayalığı iĢgâl iden „asâkire baĢlıca havf-u fütûr virdi. Ma‟mâfîh, kayalıkdaki 

fedâiler, daha evvelce ye‟s-ü fütûr içinde idiler. Yerdek cihetinden ta‟arruza 

me‟mûr olan kolun hatt-ı ta‟arruzı mü‟ellif mösyönün dahî tasdîk itdiği vechile 

daha sehil idi. ġu Ģartla ki, düĢman kesâfet-i zulmet-i leylden bunların geldiğini 

göremeyüb, süngü ile ilerlemiĢ ve karĢılarında siperi zabt itmiĢ olsunlar. Bu kol 

kumandanı her nasılsa ta‟yîn kılındığı noktaya ya „amden veya sehven gitmedi. 

Birinci livânın Esveti Nikola kayalığının altındaki hücuma me‟mûr beĢ 

taburı sağ cenâhda ve hiç ta‟arruz olunmayacak bir yere geldiler. Her ne kadar o 

beĢ taburla birlikde bulunan Kâimmakâm „Ġzzet Bey, yanlıĢ geldiklerini ve nokta-i 

ta‟arruzları daha ötede oldığını kirâran
160

 ihbâr eyledi ise de müsemmir olmadı; 

tamâm-ı fecr-i sâdık baĢlayub ortalık ağarmağa yüz tutdığı zaman, karĢılarında ve 
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siperdeki Rus „asâkiri, bunları görerek üzerlerine bir yaylım ateĢ yağdırdılar ve o 

ateĢin sadmesiyle bunlar bütün bütün zedelenerek, ileri gitmekden ferâğat itdiler. 

Bundan sonra yapacaklarını su‟al için, içlerinden BinbaĢı Necib Bey Receb 

PaĢanın yanına gitdi.  

PaĢa-yı mûmâ ileyh dahî, „avdetleri emrini virdiğinden, ânların da böyle 

vazîfelerini bilâ icrâ çekilmeleri kayalıkdaki „askeri me‟yûs ve muzdarib itdi. 

Veysel PaĢa dahî sol tarafda „aynı münâsebetsiz bir hareket itdi. Fedâi taburları 

vâkı‟â sâ‟at yedi buçukda, gurûb-ı kamerde ta‟arruz idecekler idi. Lâkin „askerin 

uyumuĢ olması, kaldırmak için biraz vakit zâyi‟ itdirdiği gibi mu‟ahharan dereye 

dökülenlerin bitekâr kayalığa tırmanması da  

(Sayfa 151)  

Biraz daha vakit fevt itdirdiğinden ve Veysel PaĢa ise “fedâiler ile birinci 

livâ taburları iĢi hazırlasınlar, düĢmanın sağ cenâhına ve kendisine doğru biraz 

ilerlesinler de ben ândan sonra Küçük YeĢil Tepe istihkâmına ta‟arruz ideyim” 

gibi âmâl-i menfa‟at-cûyâne
161

 ile vakit geçirdi. Vaktâ ki sâ‟at dokuzı geçdi.. ve 

fecr tulû‟ itdi.. ândan sonra ma‟iyyeti taburlarını takrîri vechile ilerletdi ise de, o 

halde mütesammem olan gice baskını bir gündüz hücûmı Ģekline tahavvül itmiĢ 

dimek oldığından istihkâm müdâfi‟leri olan Ruslar, Ģiddetli bir top ve tüfek 

ateĢiyle ânların dahî yüzlerini geri çevirdiler. Esveti Nikola kayalığındaki „askerin 

muzafferiyetinin netîce-bahĢ olması ise, ta‟lîmâtın birinci bendinde yazılmıĢ oldığı 

vechile, cihetlerin hücum kollarının, bunların harekâtını teshîl ve kazanacakları 

muzafferiyeti tekmîl itmesine meĢrût ve mu‟allak idi.  

Cihet kolları muvaffak olamaz ise bu tekellüfden bir Ģey hâsıl olamayacağı 

zâten ta‟lîmâta derc itmiĢ idim. Husûsuyla Ruslar, Esveti Nikola kayalığının 

cenâhından ve ilerisinden yağmur gibi gülle ve kurĢun yağdırdıkça, orayı 

muhâfaza hâric tok beĢer bulundığından „Asâkir-i ġâhânenin kayalıkda durması, 

cenâh kollarının çekilmesi üzerine „abes hukmüni aldı. 

Binâen‟aleyh bunların suhûletle ve „ale‟l-intizâm ric‟at itmeleri için 

Erkân-ı Harbiye Re‟isi Miralay „Ömer Beyi gönderdim. O sırada idi ki, Ruslar da 

Esveti Nikola kayalığında bulunan „asâkir-i Ģâhâne üzerine bir hücum kolı sevk 

iderek tazyik eylemekde idi. „Ömer Bey henüz oraya vusul bulmak üzere oldığı bir 
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vakitde, „Asâkir-i ġâhâne dahî, cenâh kollarının çekilmesi üzerine zâten hayret ve 

fütur içinde kaldıklarından Rusların hücûmı te‟sîriyle derhal terk-i mevki‟ iderek, 

geri çekilmeğe baĢladılar. 

Bunların hatt-ı ric‟atlerini te‟mîn için Esveti Nikola Kayalığı altına dört 

tabur ta‟biye itmiĢ idim. 

Kayalıkdan ric‟at en güç bir hareket idi. Her ric‟atde oldığı gibi bunda 

dahî kayalık gâzîleri, biraz telâĢ itdiklerinden ve kendilerini müdâfa‟a iderek 

çekilmeyi tahattur ve tedbir idemediklerinden içlerinden epeyce zâyi‟ât 

vukû‟buldı. Bereket virsin ki, benim geride siperler ta‟biye itdiğim taburlar ric‟at 

iden „asâkiri ta‟kîb itmek isteyen Rus „asâkiri üzerine bir güzel Ģiddetli yaylım ateĢ 

itdiklerinden ânlar da mecburen kayalıkları arasına ihtifâ itdiler.  

(Sayfa 152)  

Esveti Nikola Kayalığı sabahın sâ‟at onundan dört buçuğa kadar „Asâkir-i 

ġâhânenin yedd-i iĢgâlinde kaldı. Bu muhârebede Ģühedâmız bir kâimmakâm, bir 

yüzbaĢı ve bir mülâzım ile yüz altmıĢ beĢ silah endâzdan ve mecruhumuz dahî bir 

binbaĢı, üç kol ağası, otuz bir yüzbaĢı ve mülâzım ve bin otuz sekiz silah endâzdan 

„ibâretdir.     

Yirmi Ģehîd ile otuz iki mecrûh dahî Sûriye ve Çerâkise „asâkir-i 

mu‟âvenesinden vukû‟buldı. Lâkin Ģühedâ ve mecrûhînin ekserîsi hîn-i ric‟atdeki 

intizâmsızlıkda vukû‟buldığı gibi mecrûhîn meyânında bir hayli de kasden 

parmaklarını ve ellerini sakat iden beĢinci ordu efrâdı vardır. 

Velhâsıl ta‟lîmât ahkâmının icrâsına muktedir ümerânın fıkdânı ve 

„askerin intizâm ve irtibatsızlığı bu teĢebbüs-i ahîrede dahî beni me‟yûs ve 

nevmîd
162

 bırakdı. Bu vak‟ada fevka‟l-hadd muzdarib ve müte‟essir oldum. 

Veysel PaĢa bu gice baskınının müĢevviklerinden biri iken, kendisinin en 

gevĢek davranması pek ziyâde efkârıma dokundığından olbâbda tahkîkât-ı 

evveliye icrâsı için kol kumandanlarından ve Erkân-ı Harbiye zâbitânından vukû‟-ı 

hâli bâhis-i memhûr birer jurnal istedim. Ba‟zıları bu jurnalleri vaktiyle virdiler ise 

de, Veysel PaĢa galebe-i evhâmından ancak üç gün sonra, ya‟ni Eylülün sekizinci 
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güni virebildi. Bunları bi‟l-mütâla‟a âna göre tahkîkât ve tedkîkât tasavvurunda ve 

muvaffakiyeti tas‟îb ve eĢkâl iden ümerâ ve zâbitânın meydâna çıkarılması 

teĢebbüsünde iken beĢ gün sonra, ya‟ni Eylülün on dördünci güni „uhdemde Tuna 

sâhili ordu-yı hümâyûnları kumandanlığı tevcîh olunmakla ġıpkayı terk ile mahal-i 

me‟mûriyet-i cedîdeme müteveccihen hareket eyledim. 

Benim, mebhûs gice baskınından bir maksadım dahî Plevne üzerine 

musallat olan düĢmanın nazar-ı dikkatini ġıpka cihetine çevirerek o tarafın yüküni 

mümkün mertebe tahfîf ve tehvîn
163

 idi. 

28 – Ağustos târihiyle ser‟asker kâimmakâmı paĢadan aldığım bir ihtâr ile 

ânı müte‟âkib Sadra‟zam Edhem PaĢanın ihtarnâme-i telgrafîsi bu maksadımı 

te‟yîd ve tervîc eylemiĢ idi.  

Hayf ki, Receb ve Veysel PaĢaların hukm-i ta‟lîmâtı icrâ idememeleri 

maksad-ı „âli-i mebhûsa vusûli dûçâr-i eĢkâl itdi. 

Eylülün beĢinci güni, gerek Mâbeyn-i Hümâyûn cânib-i „âlîsine ve gerek 

makâm-ı Ser‟askerîye  

(Sayfa 153) 

 yazdığım iĢbu telgrafnâme-i âtî vak‟anın sûret-i nukûlüyle olbâbdaki 

„adem-i muvafaakiyet esbâbını sûret-i mücmelede mukayyed olmakla bervech-i âtî 

zikr olunur: 

Huzûr-ı Kâimmakâm-ı Ser’askerîye 

ġıpka istihkâmâtında mütehassın düĢmanı tehdîd ve mümkün olur ise 

ellerindeki istihkâmâtı zabt ve teshîr itmek üzere, bir gice baskını yapmak tasmîm 

ve „azm olunmuĢ ve binâen‟aleyh Esveti Nikola istihkâmı karĢısında olan Sâlih 

PaĢa kumandasındaki birinci livâ ve ânın sağ tarafındaki cebelde kâin Receb PaĢa 

kumandasındaki ikinci livâ ve Aykırıcabelde bulunan Veysel PaĢa 

kumandasındaki üçünci ve beĢinci ve altıncı livâdan îcâbı kadar hücum kolları 

tertîb ve her birinin ilerleyecekleri cihetler ile basacakları mahaller irâ‟e ve ta‟rîf 

olunarak müsteniden Binusretillâhi Te‟âlâ gice sâ‟at yedi buçukda bu hareketin 

icrâsına mübâderet kılınmıĢdır ve birinci livânın hücum kolı „avn-i Hakk ile tüfek 
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atmaksızın düĢman karakollarını çiğneyüb itlâf iderek Esveti Nikola zirvesindeki 

düĢmanın istihkâmâtına bir savlet-i cansiperâne ile bağteten çıkub ve oradaki 

düĢmanı kâmilen mahv eyleyüb toplarıyla beraber istihkâm-ı mezkûrı bu 

sabahleyin sâ‟at onda yedd-i zabtına geçirdi ve diğer istihkâmâtından kemâl-i 

Ģiddetle ve top ve tüfek ateĢiyle müdâfa‟a itmekde olan düĢmana fedâkârâne 

mukâbele iderek mezkûr Esveti Nikola TaĢlı tepenin zirvesindeki düĢman 

istihkâmı altı buçuk sâ‟at kadar sâlifü‟z-zikr birinci livâ hücum kolunun yedd-i 

zabtında kaldı ise de ikinci ve üçünci livâlardan müretteb hücum kollarının her 

nasılsa ta‟yîn olunan vakit ve gösterilen cihâta ilerleyemediklerinden ve bu cihetle 

Esveti Nikola istihkâmını zabt iden birinci livâ hücum kolunun sağ ve sol tarafları 

irtibatsız ve muhâfazasız kalub evvelce bozulmuĢ ve bakiyyetü‟s-süyûfı geride 

kalmıĢ ve istihkâmâtına kaçmıĢ olan düĢman kendisini çeküb, çevirme ve bir 

tarafdan da „asâkir-i külliye-i imdâdiyesi yetiĢüb Esveti Nikola zirvesindeki birinci 

livâ hücum kolunun üzerine ve yanlarına kemâl-i Ģiddetle hücum itmiĢ ve gerçi bu 

hücum kollarının ön tarafından daha tabur yetiĢdirilmesiyle tezyîd kuvveti kâbil 

ise de ikinci ve üçünci livâların hücum kolları ta‟yîn olunan mahallere ilerleyüb 

zabt-ı hatt-ı harblerini birinci livâ hücum koluna rabt itmedikçe çünki düĢman 

gerideki kuvvetiyle hasbe‟l-mevki‟ birinci livânın hücum kolını yan taraflarından 

urması tabî‟î olmakla, binâen‟aleyh birinci livânın arkası ne kadar beslense müfîd 

olmayacağından ve bu hâl ile Esveti Nikola istihkâmında sebât, zâyi‟ât-ı kesîreyi  

(Sayfa 154)  

müstelzim olacağından ve zâten düĢmanı tehdîd da sâye-i risâletpenâhîde 

hâsıl oldığından artık düĢman istihkâmının yine „alâ hâlihî terkiyle birinci livâ 

hücum kolunun geriye çekilmesine mecbûriyet elvermiĢ ve binâen‟aleyh hatt-ı 

harb-i aslîmizde vâki‟ istihkâmâta çekilmiĢdir. ġimdi „Asâkir-i ġâhâne yine hatt-ı 

harb-i aslîdeki nukât-ı mühimmede sâbit ve mukîmdir. Dilberân-ı „Asâkir-i 

ġâhânenin bu muhârebede dahî gösterdikleri âsâr-ı fedâkârî ve cansipârî hayret-

bahĢ-ı yâr-u ağyâr olmuĢ ve her ne kadar jurnaller henüz toplanamamıĢ ise de 

tahmîne göre zâyi‟âtımız yüz Ģehîd ile iki yüz mecrûhı tecâvüz itmemiĢdir ve 

düĢmanın ise mikdâr-ı telefâtı hakkında pek mübâlağalı rivâyetler var ise de hele 

bin neferi mütecâviz oldığında iĢtibâh yokdur. ĠnĢâAllahü Te‟âlâ imdâd-ı 

rûhâniyet-i Cenâb-ı Risâletpenâhî ve teveccüh-i celîl-i pâdiĢâhî ile yine düĢmanı 

kahr-u tenkîle ve mütehassın bulundığı istihkâmâtı kâmilen zabt-ü teshîre husûl-i 

muvaffakiyetimiz itlâf-ı mâ lâ nihâye-i Sübhâniyeden müteferri‟ ve mes‟ul idüği 

ma‟rûzdur. 
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5 – Eylül – 93       Süleyman 

Bu telgrafnâmede „Asâkir-i ġâhânenin telefâtını, henüz jurnalleri aldığım 

cihetle yüz Ģehîd ile iki yüz mecrûh mikdârı göstermiĢ isem de mu‟ahharan 

jurnalleri ahz itdiğim zaman tashîh-i keyfiyet eyledim. 

Mü‟ellif: “Eğer ġıpka geçidinin karĢısında hîme-niĢîn olan müte‟addid 

taburların birkaçı mevki‟-i mezkûrı yedd-i zabta geçiren kolların imdâdına 

gönderilmiĢ olsa idi böyle çarçabuk elden çıkarmayub büsbütün zabt itmiĢ 

olacaklar idi. Bu muhâcemede „Osmanlılar üç bin ve Rusyalılar bin nefer zâyi‟ât 

virmiĢlerdir” diyor. Esveti Nikola mevki‟inin elde tutulması cenâheynde ve 

karĢısındaki tâbiyelerin dahî elde idilmesine mütevakkıf ve mu‟allakdır. 

Madem ki Receb ve Veysel PaĢa kolları îfâ-yı vazîfe idemediler, doğrudan 

doğruya ġıpka caddesinden ne kadar „asker gönderilse Rusların anfilâd ateĢlerine 

ânları fedâ itmekden baĢka bir netîce hâsıl olamaz idi. „Ale‟l-husûs Esveti Nikola 

kayalığının cebhesi ve ateĢ hattı bir taburı bile istî‟âba gayr-ı kâfî idi. Bunlar dâire-

i iĢgâllerini tevsî‟ idemediklerinden, oralarda yığılmıĢ durmuĢ olan sekiz tabur 

„asker bile mu‟attal bir halde idi. Bunlara bir mikdâr daha tabur „ilâvesi, düĢmanın 

gülle ve Ģarapnel sadmâtına daha ziyâde mikdârda  

(Sayfa 155)  

bir hedef teĢkîl itmek dimek idi. Receb ve Veysel PaĢa kollarının bir iĢ 

beceremediklerini haber aldıkdan sonra Esveti Nikoladaki „askerin dahî terk-i 

mevki‟ ile çekilmesini emr itmiĢ idim.  

Çünki Ruslar, ellerindeki istihkâmât ve husûsiyle Esveti Nikolanın karĢısı 

ilerisinde ve meydanın ötesindeki Rus istihkâmâtı mevkı‟an Esveti Nikola 

kayalığına hâkim ve ânın içini görmekde idi. Binâen‟aleyh Rusların elinden o 

istihkâmâtı almadıkça Esveti Nikola kayalığında barınmak hâric-i tasavvur ve 

imkân idi. 

Bu istihkâm bermûceb-i ta‟lîmât birinci livânın hücum kolları tarafından 

zabta çalıĢıldığı sırada Veysel PaĢa da o vakte kadar YeĢil Tepe istihkâmını zabt 

itmiĢ bulunacağından, ânların ta‟arruzını teshîl ve istihkâmı elde itmeğe çalıĢacak 

idi. Halbuki ne birinci livânın hücum kolı ve ne de Veysel PaĢa, o istihkâma 

takarrüb idemedikleri gibi, vakit geçdikden sonra, o istihkâmdaki Rus müdâfi‟leri, 
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Küçük YeĢil Tepe istihkâmına hücum tecrübesi icrâ iden Veysel PaĢa taburları 

üzerine bir güzel Ģarapnel ateĢi yağdırdılar. 

Yalnız Çerâkise ve Sûriye mu‟âvenesi idüği, sabahleyin dürlü dizgin bu 

istihkâm üzerine saldırdı ise de, yirmi Ģehîd ile otuz yaralı virince gözleri yılarak 

dört na‟la kaçıĢdılar.  

Allah belâlarını virsin; az kaldı ki „Asâkir-i ġâhâneyi dahî yerlerinden 

oynatarak bir büyük fenâlık vücûda getirecekler idi.  

Mü‟ellif: “‟Asâkir-i ġâhânenin üç bin telefâtı vardır” diyor! Telefâtımız 

ma‟ „asâkir-i mu‟âvene yüz seksen sekiz kiĢiden „ibâretdir. Mecrûhînimiz dahî 

yine ma‟ mu‟âvene bin doksan yedi kiĢidir. ġu halde Ģehîd ile mecrûh cem‟an bin 

iki yüz seksen beĢ kiĢi idiyor. Bunun bin sekiz yüzünü nasıl „ilâve eyledi!? 

Bizim o vakit ra‟ye‟l-„ayn gördüğümüz Rus telefâtı, ya‟ni maktûlü yedi 

yüze bâliğ idi. Ya‟ni bizimkinin dört misline karîb idi. Bir hayli de görmediğimiz 

olacakdır. Hem ne hâcet, mü‟ellif dahî Rusların telefâtını bin kiĢidir; diyor. Bu 

halde bizim beĢ mislimizden ziyâde telefât virdikleri, mü‟ellifin taht-ı tasdîk ve 

i‟tirâfında dimekdir. Eğer bunun mektûmâtı da var ise „Asâkir-i ġâhânenin 

muhâcim ve hem de ġıpka kayalıkları gibi bir yere ve bin müĢkilât ile muhâcim 

oldığı halde, yine düĢmanından beĢ on misli telefât vukû‟a getirmesi kendileri için 

medâr-ı iftihârdır.  

(Sayfa 156) 

Mü‟ellif: “ĠĢte bugünden i‟tibâren tarafeyn-i muhâsımîn top muhârebesiyle 

iktifâ iderek bir gûna hareket-i ta‟arruziyede bulunmaksızın, birbirlerinin 

karĢısında yekdiğerinin harekâtını tarassud ile vakit geçirmeğe baĢladılar. Bu 

sırada Süleyman PaĢanın yerine Rauf PaĢa ve mu‟ahharan dahî Veysel PaĢa nasb-u 

ta‟yîn olundı. „Asâkirin kıĢlaması için ittihâz olunub fakat bi‟t-tabi‟ mikdâr-ı 

kifâyede olamayan tedâbîr-i ihtiyâtkârâne ile beraber yine te‟sîr-i bürûdetle bu 

yüksek mevâki‟de tarafeynden binlerce adamlar dökmüĢdür; Ruslardan dört bin 

kiĢi dökdüğü tahkîk olunmuĢdur” diyor. 

Fi‟l-hakîka, benim infisâlimden sonra, ġıpka kumandanları karĢılarındaki 

düĢmanı ta‟cîz itmek istemeyerek zamanlarını gürültüsüzce geçirmek Ģıkkını 

tercih ve ihtiyâr eylediler. Yalnız burası cây-ı su‟al ve ta‟accübdür ki, ben, o hatt-ı 
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tavîl-i müdâfa‟ayı, ġıpka „aleyhine ta‟arruz için elde tutuyor idim. ġıpkaya 

ta‟arruz niyetinde bulunmadıkdan sonra sekiz on sâ‟at muhîtinde bir hatt-ı 

müdâfa‟a tutarak „askeri dağıtmaklığın ne muhassenâti hatırlanabilir? Bize kalırsa, 

ahlâfım bulunan kumandanlar, oradan sıyrılmakdan ve Ġstanbula ve Edirneye 

çekilerek istirâhat „âleminde vakit geçirmekden baĢka bir Ģey düĢünmediklerinden, 

kumandan ta‟yîn olundukları günden i‟tibâren “nasıl bu yükü üzerimizden atarız?” 

diye düĢünmeğe ve o yolda a‟mâl-i tedâbîrü‟l-hîl ile vusûl-i merâma hasr-u fikr-ü 

meĢgûliyet itdiler; fi‟l-hakîka, merâmlarına nâil oldılar. Ra‟uf PaĢa altmıĢ beĢ gün 

ve Ahmed Eyüb PaĢa yirmi bir gün Balkan Kumandanlığını iderek, Edirnenin 

mevhûm ihtiyât ordusı kumandanlığına nakl itdiler. Kumandan-ı ahîr Veysel PaĢa 

dahî, yirmi gün kumandanlık idebilerek, ba‟de sû-i tedâbîr uğruna „askeriyle 

birlikde Ruslar eline esir düĢdi. 

Velhâsıl, ġıpkadaki kumandanlık müddetim Ağustosun dokuzundan 

Eylülün on üçüne kadar ya‟ni otuz beĢ gün kadar bir müddet idi. ġu müddetcik 

içinde düĢmana huzûr ve râhat göstermeyerek ve ġıpkaca muvaffakiyet husûlüne 

cansiperâne çalıĢarak, îfâ-yı vazîfe eylediğim halde, ahlâfım „izzet-i nefislerinden 

baĢka bir Ģey tasavvur ve mütâla‟a itmediler. Ahmed Eyüb PaĢanın müddet-i 

idâresi pek kısa oldığından, mü‟ellif, ânın kumandanlığını mutlaka haber alamamıĢ 

ki, ismini bile zikr itmeyüz. Benim infisâlimden sonra yüz bu kadar günden „ibâret 

olan ahlâfım müddetinde „asâkir-i Ģâhâneden de adam döndü mü, ne mikdar 

döndü? Burasını bilemez isem de,  

(Sayfa 157) 

 tahkîk itdiğime göre nöbet mahallerinde cüz‟iyât kabîlinden olarak bir iki 

sakatlıktan baĢka bir Ģey zuhûr itmemiĢdir. 

Ruslardan dört bin kiĢi döndüğünü mâdem ki mü‟ellif i‟tirâf idiyor; biz de 

inanırız. Rusların mevâki‟i, „asâkir-i Ģâhânenin tutdığı mevâkı‟a nazaran daha 

yüksek olmakla beraber çıplak ve rüzgarın en ziyâde iĢlediği bir boğaz idi. 

„Asâkir-i ġâhânenin ekserîsi ormanlık içinde olmakla beraber, çıplak yerlerde 

bulunan taburlar dahî yine ormanlardan ihtitâb iderler idi ve husûsiyle cümlesi 

zeminlikle içinde bulunuyor idi. 

Mü‟ellif “Plevnenin sükûtuyla beraber Grandük Nikola, „Osmanlıları 

büsbütün ġıpka boğazından çıkarmağa karâr virdi ve bu karârını mevki‟-i icrâya 
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koymak üzere dahî kendisine pek ziyâde imdâd gelmiĢ olan Ceneral Radeskinin 

cebheden icrâ eyleyeceği hücûm ile beraber, iki kolun dahî çevirme hareketi icrâ 

eylemesi karârgir oldı. Bu kollardan Ceneral, “Ġskoblof” kumandası altında 

bulunanı, garb tarafına “Selesndrova” ve Ceneral Mirskinin kumandası altında 

bulunan ikincisi dahî Ģark tarafına “Travna” üzerine sevk olundı. Bu kollar pek 

ziyâde müĢkilâta tesâdüf eylediler. Dağları setr iden iki metre sehninde karlar, 

topların naklini dâire-i imkân hâricine çıkardığından, bunları arabalarından ayırub 

kızaklar vâsıtasıyla nakle mecbûriyet elvermiĢdi. Bu iki cenah kolunun hücûmuna 

muntazıran Ceneral Radeski, ġıpka mevki‟indeki mevâki‟de duruyor idi. 

1878 senesi Kânûn-ı Sânîsinin yedisinde Ceneral Mirski, Kızanlıkdan yedi 

kilometre bu‟ud ve mesâfede vâki‟ “Güzova”ya „Osmanlılar tarafından 

görülmeksizin muvâsalat eylemiĢ ve Ġskoblof dahî “Ġtmili”ye kadar sahrâyı aĢağı 

itmiĢdi. „Osmanlılar, çevirme hareket icrâsına me‟mûr olan bu kolları nihâyet 

görmüĢler ise de, asıl hücûmun ġıpka mevki‟inden vukû‟ bulacağına kâni‟ 

olduklarından, bu harekete ednâ bir ehemmiyet „atf itmemiĢler ve binâen‟aleyh 

cenâhlarını muhâfaza ve müdâfa‟a itmek üzere ne „asker ifrâz itmiĢler ve ne de bir 

gûnâ tedâbîr ittihâz eylemiĢlerdir.  

Ayın sekizinci güni, Ceneral Mirski, karĢısında kendisinden kuvvetli ve 

güzel sûretde mütehassın bir düĢman bulunmakla beraber hücum icrâ iderek dört 

redvetden birisini ve üç kıt‟a top zabt itmiĢ ve fakat bu sırada bin beĢ yüz kiĢi 

zâyi‟ iderek, cebhânesi dahî tükenmiĢ idi.  

(Sayfa 158)  

bu kuvvetle beraber bir zamanda hücum idecek olan Ceneral Ġskoblof, sarf 

eylediği mesâ‟î ve ittihâz itdiği tedâbîr ile beraber ġıpka ovasına muvâsalat 

idememiĢ idi. Binâen‟aleyh, sol cenâh kolunı çok vakit mevki‟-i tehlikede 

bırakmıĢ olmak için çevirme hareket icrâsına me‟mûr olan kolların harekâtını 

teshîl maksadıyla, cebheden bir hücum „ikâ‟ına karar virdi. 

ĠĢte ayın dokuzuncı güni hücum-ı „umûmî Ģu sûretle vukû‟ bulmuĢ idi:  

Sabahın sâ‟at beĢinden öğleye kadar, „Osmanlılarla Mirski fırkası arasında 

epeyce Ģiddetli bir top muhârebesi vukû‟buldı. Öğle vakti cebhe hücumı ibtidâ 

eyledi. Bu hücumda muvaffak olmak için, Rusyanın ġıpka „askeri gibi muhârebe 

görmüĢ geçirmiĢ ve karĢılarında olan düĢman kumandanının dahî iktidârdan 
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kalmıĢ olması lâzım gelirdi. Birinci istihkâm ile ikinci hat çabuk ve fakat telefât-ı 

külliye virerek zabt olundı. Lâkin bu hücum kolı üçünci hat istihkâmı zabt 

idemeyüb, „Osmanlılar tarafından gösterilen Ģiddetli ateĢin altında hemen 

büsbütün mahv-u periĢan oldı. Bu sırada bir çok taze „asâkir-i imdâdiye yetiĢmiĢ 

oldığından, Rusyalılar daha ileri gitmeğe muvaffak olmamakla beraber zabt 

eyledikleri istihkâmlar dâhilinde dayanabildiler. Hava o kadar sisli ve fırtına o 

kadar Ģiddetli idi ki, „Osmanlı mevâki‟ini çevirmek üzere gönderilen kollar, 

yollarını gâib idüb, diğer iki kolun muvaffakiyetini te‟mîn itmek üzere oldukları 

yerlerde sebât idüb kaldılar. Rusyalılar üç sâ‟ati tecâvüz itmeyen bir müddet 

zarfında burada bin yedi yüz kiĢi zâyi‟ât virdiler. Fakat bu hareketleriyle hiçbir 

korkacak cihet olmadığını Veysel PaĢaya inandırdıklarından müĢâr ileyh taht-ı 

tehlikede olan Senve ve Guzova mevki‟lerine „asâkir-i imdâdiye irsâline lüzûm 

görmedi. Bu sırada Ceneral Ġskoblof dahî, on iki tabur piyâde, bir alay Kazak ve 

dört kıt‟a dağ topuyla muvâsalat eyleyerek, mu‟âmele-i müĢterekede kendisine 

„âid olan vazîfeyi îfâdan geri durmamak üzere, derhal Senve mevki‟-i 

müstahkemine hücum göstermekde tereddüd göstermedi. 

Eğer hava sisli olmamıĢ olsa idi, Ceneral için bu hareket-i cür‟etkârânesi 

pek bahalıya mal olacak idi. Sevk eylediği birinci kol, evvel emirde fevkalâde 

Ģiddetli bir ateĢe tesâdüf eyleyerek, bir müddet çekilir gibi oldı ise de, mu‟ahharan 

çekilmemekliğin imkansızlığını görerek ileri hareketine devam itmiĢ ve sıçraya 

sıçraya kat‟-ı mesâfe idüb  

(Sayfa 159)  

hissi dilecek mikdârda telefât virdikden sonra birinci hat istihkâmâtı önüne 

vâsıl olmuĢ idi. 

ĠĢte burada baĢlayan muhârebe, en müdhiĢ muhârebelerden oldı. Ruslar; 

„Osmanlılar, birbirlerine karıĢub boğaz boğaza, süngü süngüye ve tüfek 

kundaklarıyla öyle bir muhârebe oldı ki, ta‟rîfi gayr-ı kâbil;.. lâkin „Osmanlılar, bu 

kahramânâne sebât ve mukâvemetle beraber Rusların kesretine karĢı mağlûb 

olarak, birinci hatt-ı müdâfa‟ayı Ruslara terke mecbûr oldı. Artık pây-ı sebâtları 

mütezelzil
164

 olan „Osmanlı „askeri, Ruslar tarafından ta‟kîb olunarak, siperden 

sipere, istihkâmdan istihkâma, çekilmeğe mecbûr oldılar. 
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 Mütezelzil: Titreyen, ırgalanan, sarsılan, sallanan, oynayan, zıngırdayan. 
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Bu sırada Ġskoblofun diğer „asâkiri dahî meydân-ı muhârebeye 

girdiklerinden „Osmanlılar artık büsbütün bîtâb kalarak her tarafdan çekilmeğe ve 

Kızanlık üzerine doğru ric‟ate mecbûr oldular.  

Kumandan Veysel PaĢa dahî „askeriyle beraber üç tarafdan kuĢatıldığını 

görünce, henüz pây-ı sebâtları mütezelzil olmadan yirmi tabur „asker ile dahî 

mukâvemetin bir fâide viremeyeceğini anladığından, bilâ Ģart „arz-ı teslîmiyet 

eylemeği tercîh eyledi. Bu muhârebede tarafeynden beĢ bin kiĢiyi mütecâviz 

telefât vukû‟a gelmiĢ ise de, „Osmanlılar, düĢmanların eline otuz bin esir, yüz kıt‟a 

top, mikdâr-ı küllî tüfek ve zehâir terk eylemiĢdir.  

Vâkı‟â Ģu yukarıdan beri vasf-u ta‟rîf idilen muhârebâtdan istihsâl olunan 

muvaffakiyet, Rusya „askeri tarafından gösterilen Ģiddet ve gayret-i 

mukâvemetkârâneden ve kendilerine kumanda eyleyen Cenerallerin mahâretinden 

ileri gelmiĢ oldığı kâbil-i inkâr olamaz ise de, „âlemde misli bulunmaz o kıymetli 

„Osmanlı „askeri, husn-i sûretde kumanda idilmiĢ olsa idi, Balkanları mürûr itmiĢ 

olan iki Rusya kolı, büsbütün mahv-u mün‟adim olunabilir idi. 

Bundan baĢka „Osmanlılar, bi‟n-nisbe sehlü‟l-müdâfa‟a rasîn bir mevki‟de 

bulunuyorlar idi. Bir haldeki bir iki sâ‟at zarfında hutût-ı müdâfa‟asının bir 

baĢından diğerine gidilebilir ve cebhesi ise, geçid cihetinde hemen de gayr-ı kâbil-

i teshîr bir mevki‟ ile mestûr bulunur idi. ĠĢte altı aydan az sürmeyen bu devler 

muhârebesi, bu vechile hıtâm buldı. Rusların burada istihsâl eyledikleri 

muvaffakiyet, Plevnede istihsâl eyledikleri muvaffakiyetden daha muvâfık idi. 

Zîrâ ġıpkanın sükûtuyla memâlik-i „Osmâniyenin ikinci hatt-ı müdâfa‟ası dahî 

kırılmıĢ ve ba‟de-ezîn Rusya ordularının Edirneye kadar inmesine mâni‟ olacak 

hiçbir mâni‟a kalmamıĢ idi” diyor 

(Sayfa 160)  

Plevnenin esâretinden sonra, Rusların veche-i ta‟arruzı ġıpkaya 

çevirmeleri tabî‟î ve zarûrî idi. Binâen‟aleyh, Plevnenin sükûtundan sonra 

yapılabilecek bir Ģey var ise, o da bi‟l-cümle taburları Edirneye merkezlendirerek 

Yanbolı, Edirne ve Rodop Balkanı beyninde bir vaz‟-ı müdâfa‟a almak idi. Hayf 

ki, ben bu emelimi icrâya muvaffak olamadım. Balkan hatt-ı tavîl-i müdâfa‟ası 

elden çıkarılmak için, merkez-i saltanatın ibrâm ve ilhâh-ı nâ-becâsı, hem o hattı 

cebren ve kerhen elden çıkartdı ve ġıpkayı da Plevne esâretine bir lâhika-i 
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mükeddere yapdı; hem de Edirnede tutunamayarak bakiyye-i kuvvet, Rodop 

Balkanlarına çekilmeğe mecbûr oldı. Ruslar da ciddî bir mukâvemete 

uğramaksızın bilâ mâni‟ Ġstanbul suruna kadar geldiler. Grandük Nikola bu 

karârını icrâ için, bir hayli imdâd almıĢ olan Ceneral Radeskiyi yerinde bırakarak 

cebheden hücûma me‟mûr itdi. Çevirme hareketinin icrâsı için dahî Ceneral 

Ġskoblof ve Ceneral Mirski kumandalarıyla sağ ve sol cenahdan iki kol me‟mûr 

itdiğini bizim mü‟ellif söyleyor. ĠĢte mü‟ellif merkûm ve âna hem-zebân
165

 olan 

kavâ‟id-i nâĢinâslar
166

 anlasınlar ki, çevirme hareketi böyle icrâ olunur. Bir 

mevki‟i çevirecek olan kumandanın o iĢe me‟mûr itdiği kuvvet, düĢmanın mevcûd 

ve li-ecli‟l-imdâd geleceği melhûz olan kuvvetinin üç dört misli olmalıdır. 

ġıpkadaki „Asâkir-i „Osmâniye kırk tabur idi. Rusların kuvâ-yı mecmû‟ası ise 

gayr-ı ez süvâri, topçı ve istihkâm seksen taburı mütecâviz idi.  

Ve bir de ġıpkanın gerisinde Ġstanbula kadar ve hatta nefs-i Ġstanbulda bile 

o târihde üç beĢ „acemî taburdan baĢka „asker yok idi. Ânın için, Ruslar bu 

çevirme hareketini emniyet-i kalb ile ve hiçbir mâni‟ olmadığını bilerek ta‟lîm 

manevrası yapar gibi icrâ itdiler. 

Mü‟ellif “Kânûn-ı Sânî-i Efrencînin yedisinde – ki Kânûn-ı Evvel-i 

Rûmînin yirmi altısına müsâdifdir – Ceneral Mirskinin Kızanlık ovasına indiğini” 

yazıyor. Fi‟l-hakîka öyledir. Rus orduları „Umûm Kumandanı Grandük Nikola 

Kânûn-ı Evvelin yirmi dördünci güni karargâhı olan Boğdandan ġıpkayı 

çevirmeğe me‟mûr kollara hareket emr-i „umûmîsini i‟tâ itdi. 

Sofyadan Edirneye „avdet itdim. ġâkir PaĢanın Kumarlı Geçidinin 

muhâfazasına kudret-yâb olamayarak geri çekilmesi ilcââtından olmak üzere, 

Sofyanın tahliyesi karârı virildiğinden, her dürlü vukû‟ât-i melhûza-i vahîmeye 

karĢı ittihâz-ı tedâbîr eylemek üzere Kânûn-ı Evvelin on sekizinci güni Sofyadan 

Edirneye „avdet eylemiĢ idim. Gerçi ben, Ruslar  

(Sayfa 161) 

 hatt-ı müdâfa‟amızın hangi cihetini yarub geçeceklerini sûret-i mutlakada 

ta‟yîn ve teferrüs itmedim ise de “Kazan” ile “Prasadım” derbendi arasındaki 

geçitlerin birinden ta‟arruz ideceklerinde iĢtibâh itmeyerek merkez-i saltanata 
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 Hem-zebân: 1. Dilleri bir olan, aynı dili konuĢan. 2. Ağzı bir olan. 
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 Kavâid-i nâĢinâs: Kural, kaide bilmez, tanımaz.  
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yazdım. Edirnede bulunmakdan maksadım ise, düĢman herhangi cihetden hatt-ı 

müdâfa‟ayı zorlayub geçer ise, derhal o noktanın cenâheynindeki mevâki‟ 

taburlarını, bu‟ud ve mesâfelerine göre bir hisâb ve nisbet-i ma‟kûle ile geri alarak 

Edirneye merkezlendirmek idi. Bu vazîfeyi bilâ ifâte-i vakt
167

 icrâ itmek için 

hutût-ı telgrafiye merkezi, yahud ta‟bîr-i âharla hutût-ı kumanda mecmu‟ı olan 

“Edirne”den baĢka mahal yok idi. 

Ser‟asker Kâimmakâmı bulunan Ra‟uf PaĢa ise, merkez-i saltanatı 

birtakım desâyis-i gaddârâne ve „alkamiyâne ile iğfâl iderek, beni Edirneye 

„avdetimden beri merkez-i kumandadan kaldırmağa ve telgrafsız ve îfâ-yı vazîfe 

idemeyeceğim bir yere göndertmeğe münhemikâne çalıĢıyor idi.  

Edirneye „avdetimin sebeb-i zarûrîsini her bâr-ı „arzdan geri durmadım ise 

de Ra‟uf PaĢanın ilkâât-ı fesâd-âmizânesi
168

 bir kere tağlîz-i fikr-ü zihin itdiğinden 

behemehâl Edirneden kalkub Tatarpazarcığı ilerisine gitmekliğim bâ irâde-i 

seniyye bana emr-u teblîğ kılındı. Ânın üzerine ben: “‟Umûm kumandanlık vezâifi 

üzerimde iken „umûma kumanda olunamayacak ve telgrafsız bir yere gider isem 

karîben bozulacağı muhakkak olan hatt-ı tedâfi‟i üzerindeki „askerlerimizi 

yekdiğerinin hâline tatbîkan ma‟a‟t-tanzîm geri çekmeğe lâ büd olacak bir 

zamanda bi‟t-tabi‟ bir kenarda bulunacağım cihetle, o tanzîmâta muvaffak olamam 

ve bilâhare nazar-ı pâdiĢâhîde mağzûb
169

 olurum ve hakîkati anlatmak da mümkün 

olamayacağı hasebiyle nezd-i milletde dahî menfûr ve mahcûb kalırım. 

Binâen‟aleyh „umûmiyet kumandayı birine tevcîh idiniz; ben de Pazarcığın 

ilerisine gideyim. Zîrâ, hal pek mühim, nâzik ve vahîmdir. Ben Pazarcığın ilerisine 

gider isem, yapabileceğim iĢ, ma‟iyyetime alabileceğim fırkayı kurtarmakdan 

„ibâret kalır. Ben Pazarcığın ilerisindeki fırka ile uğraĢır iken vesâit-i muhâberenin 

imkânsızlığı, cihât-ı sâirece [ġıpka ve sâire] pek büyük tehlikeler i‟dâd ideceği 

i‟tikâd-ı kavîsindeyim; eğer „umûmiyet kumanda üzerimden selbi dilmeksizin 

Pazarcığın ilerisine mutlaka „azîmetim fermân buyurulur ise nihâyetinde haml-i 

kabâhatle nâ-hak yere nâmussuzluğı takınmakdan ise, Ģimdi nâmusumla ve ağlaya 

ağlaya isti‟fâ ve merhamet-i müsellime-i hazret-i pâdiĢâhîye ilticâ ider ve irâdât-ı 

seniyye-i cevâbiyesine intizâr eylerim” diyor.  
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 Bilâ ifâte-i vakt: Vakit kaybetmeksizin.  
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 Ġlkâât-ı fesâd-âmizâne: Fesat karıĢtıran, oyunbozanlık eden telkinler, yönlendirmeler.  
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 Mağzûb: Gazab olunmuĢ, kendine kızılmıĢ olan.  
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(Sayfa 163)  

Ânın üzerine Ra‟uf PaĢa: “‟Umûmiyet kumandanın Ģimdilik makâm-ı 

ser‟askerîden idâre olunmasına ve sizin Tatarpazarcığı ilerisindeki mevâki‟-i 

harbiyeye „azîmetinize irâde-i seniyye ta‟alluk itdi. Haydi hemen kalkınız gidiniz.” 

Didi. Bu muhâberât-ı telgrafiye Kânûn-ı Evvelin yirmi üçünci gününün 

akĢamından sonra baĢlayarak, gice sâ‟at sekize kadar imtidâd itdi. Velhâsıl Kânûn-

ı Evvelin yirmi dördünci güni sabahı „umûmiyet-i kumandayı bâ irâde-i seniyye 

Ġstanbulda mukîm Râ‟uf PaĢaya terk iderek Tatarpazarcığı ilerisinde vâki‟ “Otluk” 

köyüne müteveccihen hareket itdim.  

ĠĢte Rus „umûm kumandanı Grandük Nikola, benim himmet-i Ra‟uf ile 

kumanda merkezinden kaldırdığım bugün, o da ġıpka „aleyhine çevirme 

manevrasının icrâsı için hazırladığı kollara hareket emrini virdi. DüĢmanının 

hâlinden bu mertebe haber alabilen bir „umûm kumandanın muvaffakiyeti hiçbir 

vakit mahal tereddüd ve iĢtibâh olamaz. ĠĢte benim, Otluk köyüne yevm-i vusûlüm 

ki, Kânûn-ı Evvelin yirmi altısıdır, o gün Ceneral Mirski ile Ceneral Skoblof 

Kızanlık ovasına inmekde idiler. Nice bin ızdırâb ve halecân
170

 ve te‟sîrât ile terk-i 

kumandaya icbâr idildiğimden netîce-i vehâmeti mütefekkiren ve devletimin ve 

vatanımın uğrayacağı muhâtarâtı müte‟emmilen Otluk köyünde ağlamakda idim. 

Bugünün irtesi ya‟ni, yirmi yedinci güni, Rus BaĢkumandanı Grandük 

Nikola “Boğoti” terk ile “Lofça”ya ve otuzuncı güni Gabrovaya ve otuz birinci 

güni de Kızanlığa geldi. 

Kânûn-ı Evvelin onuncı güni, ahvâl-i hâzıranın göstereceği ilcââta hazırlık 

olmak üzere, hatt-ı müdâfa‟a üzerinde bulunan kumandanlara, müstakbelen 

virilecek emirde icrâsı tabî‟î olan ric‟at harekâtına hazırlıkda bulunmalarını emr 

itdiğim sırada ġıpka kumandanı Veysel PaĢaya dahî böyle bir emir virmiĢ idim. 

Veysel PaĢa bu emri sû-i telakkî ile telâĢ gösterdiği gibi, Yerdek cihetinde üç 

havan ile on iki sahrâ topı ve Esveti Nikola cihetinde on havan ile sekiz sahrâ topı 

ve Aykırıcabelde beĢ havan ile on dört sahrâ topuyla iki kıt‟a on üç fundalık büyük 

sehpâlı top bulundığını ma‟a‟l-beyân bunların geriye aldırılmasının „adem-i 

imkânını yazdı. 
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Meğerse bu kadar külliyetli top ve havanı ġıpka kumandanlığı zamânında 

Ra‟uf PaĢa çıkartmıĢ 

(Sayfa 163)  

itmiĢ! Ben o kadar ta‟arruzlar itmiĢ oldığım halde yukarılarda birkaç sahrâ 

topuyla iki üç havan bulundırub bâkîsini karargâhda alıkor idim. Hatta cümle-i 

garâibden  olarak Ra‟uf PaĢa ġıpka kal‟a topçuları nâmıyla bir topçı taburı teĢkîli 

için dahî irâde-i seniyye istihsâl itmiĢ. Genç fikirliliğin ve kûtah-bînliğin
171

 bu 

mertebesi, „asker formasını lâbis olan zevât içinde zann ideriz ki ancak Ra‟uf PaĢa 

da bulunur. ġıpka kumandanı Veysel PaĢanın istiĢ‟ârına cevâben “ġıpkaca 

çekilmek hareketi sol tarafınızda vâki‟ Karlova, Ġzladi, Kumarlı, Sofya ve 

ġehirköy mevâki‟inde taburların ric‟atinden sonra olacağından Ģimdiden bir 

hazırlıkda bulunmaları için ihtâr-ı keyfiyet olundı” diye yazmıĢ idim.  

Mü‟ellif “Rusların cebheden hücum ideceklerine Veysel PaĢanın kâni‟ 

oldığını ve Rusların çevirme hareketine me‟mûr kollarından ahz-ü ma‟lûmât 

idemediklerini” beyân idiyor.   

Fi‟l-hakîka Kânûn-ı Evvelin yirmi beĢinci güni Ceneral Mirskinin 

kolundan haber alamamıĢ ise de Ġskoblof kolundan ma‟lûmâtı var idi.  

ġu kadar ki ağleb-i ihtimâl olmak üzere ġıpkaya hücum ideceklerini zann 

ve ma‟mâfîh Kalufer, Turyan ve Derbend geçidlerinden birine doğrudan doğruya 

ta‟arruz idebilmesi ihtimâlini dermiyân idiyor idi. Eğer Ceneral Mirskinin sağ 

tarafından geçmekde oldığını haber alabilse idi, o gün tabî‟î diğer geçidlerden 

ta‟arruz fikrini hatırlamaz ve hareketin ġıpka „aleyhine vukû‟bulacağını cezm ider 

idi.  

ĠĢte Kânûn-ı Evvelin yirmi beĢinci güni Veysel PaĢa telgrafnâme ile 

meĢhûdâtını, „umûm kumandanlığı der‟uhde iden Ra‟uf PaĢaya bervech-i âtî 

yazdı; o sırada „alâ tarîki‟l-ihtiyât
172

 bir sûretini de bana gönderdi. Lâkin telgraf-ı 

mezkûrı, ben yirmi altıncı güni Otluk köyüne çıkmak üzere iken Pazarcıkda aldım. 
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 Kûtâh-bîn: Kısa gören, neticeyi görmeyen, basiretsiz.  
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 „Alâ tarîki‟l-ihtiyât: Ġhtiyat, tedbir yoluyla. 
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Makâm-ı ‘Âli-i Ser’askerîye 

“Bugün „ale‟s-sabah düĢman Selvi tarîkiyle piyâde, süvâri ve topçı 

„askerinden müretteb bir kuvve-i külliye ile bizim cenâhımıza ve ya‟ni 

Aykırıcabelin solı ilerisinde ve YeĢilağaç dinilen mahallin sol tarafına doğru 

ilerlemekde oldığı görülmüĢ ve rûĢ-ı hâle göre düĢmanın iĢbu hareketi ya 

Aykırıcabele hücum itmek veya soldan tehdîd ile bir geçid bulabildiği halde oraya 

inüb ordugâhımızın solundan ta‟arruz itmek muhtemel bulundığı veyahud bize bir 

nümâyiĢle Kalufer,  

(Sayfa 164)  

Makara, Turyan ve Derbend geçidlerinin birine ta‟arruz itmek velhâsıl bu 

bir iki gün zarfında ġıpka veyahud mezkûr mahallerin birisine ta‟arruzı kaviyyen 

anlaĢılıyor. Egerçi „avn-ü „inâyet bâri ve imdâd-ı rûhâniyet-i Hazret-i Peygamberî 

ile mukâvemet olunacağı derkâr ise de, buranın hâli ise „arz-u beyândan âzâde 

oldığı üzere cihetler yekdiğerine mu‟âvenet idemeyeceği gibi, ordugâh dahî dört 

taburdan „ibâretdir. Binâen‟aleyh buranın hâli tezyîd-i kuvvete muhtâc bulundığı 

ma‟rûzdur.”  

25 – Kânûn-ı Evvel – 93    Kumandan-ı ġıpka  

Veysel  

Süleyman PaĢa Hazretlerine 

ġıpka kumandanı Veysel PaĢa Hazretlerinin Ģimdi alınan telgrafnâme 

bâlâya naklen beyân olunmuĢdur. Me‟aline nazaran oraların hâl-i tehlikeye 

konulmaması esbâbının istihsâli himem-i mahsûsa-i kumandânîlerinden 

muntazırdır. 

25 – Kânûn-ı Evvel – 93      Ra‟uf 

Ra‟uf PaĢa Veysel PaĢanın bu mürâca‟atına hiç cevâb virmedi ve „umûm 

kumandanlık vazîfesini der‟uhde itmiĢ oldığı halde, utanmadan telgrafın bir 

sûretini bâlâya alarak; “Oraların hâl-i tehlikeye konulmaması esbâbının istihsâli 

himem-i mahsûsa-i kumandânîlerinden muntazırdır” diyerek bir telgrafnâme 

yazdı. 
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Ben, bunı da Kânûn-ı Evvelin yirmi altıncı güni Otluk köyüne gider iken 

yolda, “Karalar” nâm karyede aldım; Ra‟uf PaĢaya lâzım gelen cevâb-ı reddi 

yazmakla beraber Pazarcıkda iken Veysel PaĢaya da sûreti âtiyü‟z-zikr 

telgrafnâmeyi yazmıĢ idim: 

ġıpkada Veysel PaĢa Hazretlerine 

“ĠĢ‟ârât-ı „aliyyelerinden ve Husni Beyin Turyan tarafında vukû‟unı 

hikâye itdiği bir ufak müsâdemeden düĢmanın geçidlerinden birinden geçmek 

„azminde bulunacağı istidlâl olunuyor. Turyan geçidine ve Karlova tarafına dört 

beĢ tabur nakl eylemesini Prasadım derbendindeki Ġskender PaĢaya Ģimdi yazdım. 

Lâkin oraya telgraf hattı mümettid olmadığından ancak iki güne kadar eline  

(Sayfa 165)  

vâsıl olur. Siz dahî „âdetâ her cihet muhâfızlarının mevcûd-ı hâzırını nısfa 

tenzîl ve topların kısm-ı a‟zamını dahî aĢağı indirerek orada kuvvetlice bir fırka 

teĢkîl ile düĢman herhangi tarafdan baĢ gösterir ise ve gösterdiği haber alınır ise, 

seyr-ü serî‟ ile o cihete yetiĢdirüb düĢmanı çarpmağa gayret ve lüzumsuz 

mevâki‟de süvârileriniz var ise derhal ânları da celbe hemen Ģimdiden himmet 

buyurmaları ve ben bugün sâ‟at üçden i‟tibâren Otluk köyi tarafına hareket 

eylediğim ve kırk sekiz sâ‟atden sonra „avdet ideceğim cihetle o müddet zarfında 

vukû‟bulacak mürâca‟at-ı „âcileleri için dahî makâm-ı ser‟askerî ile makine 

baĢında muhâbere eylemeleri lüzûmı tavsiye ve ihtâr olunur.”  

26 – Eylül – 93       Süleyman 

Bu cevâbnâmede Turyandan dahî böyle bir haber aldığımı beyân ile o 

tarafı takviye için emir virdiğimi ve ma‟mâfîh yukarıdaki taburların nısflarını ve 

topların kısm-ı a‟zamını aĢağı indirerek ovada kuvvetlice bulunmasını ve düĢman 

hangi tarafdan baĢ gösterir ise gösterdiği haber alınır ise, seyr-ü serî‟ ile o cihete 

„asker yetiĢdirüb düĢmanı çarpmağa gayret itmeği ve lüzumsuz mevâki‟deki 

süvârileri toplamayı ve Otluk köyünde bulundığı müddetce „umûmiyet kumanda 

vezâifini „uhdedâr olan Ra‟uf PaĢaya mürâca‟at lüzûmını ihtâr itdim.  

Hayf, sad hayf ki Veysel PaĢa benim bu ihtârıma ehemmiyet virmedi ve 

daha doğrusı böyle bir tedbîr-i fe‟âlânede bulunmağa cesâret idemeyerek bir 

uyuĢukluk ve meskenet ile âlûde oldığı halde ĢaĢırdı kaldı. 
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Eğer benim ihtârım vechile, cihetlerdeki taburları ve topları aĢağı 

karargâha atsa idi, karagâh zâten müstahkem ordugâh hâlinde oldığından, 

düĢmanın ta‟arruzundan istifâde idebilmesi biraz müĢkilât kesb ideceği gibi, 

cümle-i ihtimâlâtdan olmak üzere, mü‟ellif mösyönün didiği gibi, benim teĢkîlini 

tavsiye itdiğim seyyâr fırkalar dahî, evvelce Mirski ve sonra da Ġskoblof fırkalarını 

çarparak, birer muzafferiyet vücûda getirebilirler idi ve hiç olmazsa, cihetlerdeki 

„askerin nısfıyla topların kısm-ı a‟zamını indirmiĢ bulunduklarından, pek 

sıkılırlarsa, nihâyet cihetlerde üç beĢ top terk ile muntazaman Kızanlığa doğru 

çekilebilirler idi. Veysel PaĢanın cenâhları müdâfa‟a itmek üzere „asker ifrâz 

itmeyiĢi,  

(Sayfa 166)  

mü‟ellifin zannı gibi cenahlardan ġıpkaya hücum olunacağına „adem-i 

kâiliyetden ileri gelmeyüb benim tertîbim üzere cihetlerden aĢağıya taburlar 

indirmeğe cesâret idememesinden ve karargâhda bulunan yedi buçuk tabur ile 

Rusların iki mükemmel koluna karĢı müdâfa‟aya mecbûr olmasından ileri 

gelmiĢdir. Rusların harbe ne mikdâr „asker idhâl itdiklerini bilemeyiz. Lâkin 

ġıpkada Ruslar ile harb iden „asâkir, karargâhdaki üç buçuk ve cihetlerden 

aldırdığı dört ki cem‟an yedi buçuk tabur ile Esveti Nikola kayalığı cihetindeki 

yedi buçuk taburdan „ibâret idi.  

Yerdek cihetindeki taburlar ile Aykırıcabeldeki taburlar, Veysel PaĢanın 

esâreti üzerine bilâ harb teslîm oldılar. 

Garîbi bu ki, Ra‟uf PaĢa mezkûr telgrafnâmeyi bana yazarken sonra 

âtiyü‟z-zikr telgrafı dahî Veysel PaĢaya yazmıĢ imiĢ: 

ġıpkada Veysel PaĢaya 

25 – Kânûn-ı Evvel – 93 târihli telgrafnâmeleri alınarak, keyfiyet 

Süleyman PaĢa Hazretlerine iĢ‟âr kılındı. MüĢâr ileyh hazretlerine mürâca‟atla 

taraflarından virilecek ta‟lîmâta tevfîkan hareket buyurulması lâzımdır efendim. 
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Süleyman PaĢa Hazretlerinin Huzûr-ı Sâmîlerine 

Bâlâda menkûl emirnâme-i ser‟askerîden müstebân buyurulacağı ve zâten 

keyfiyet dahî huzûrlarına „arz olunmuĢ idi. Bu bâbda vukû‟bulacak emirlerine 

intizâr olunur fermân. 

25 – Kânûn-ı Evvel – 93      Kumandan ġıpka  

Ferîki 

Veysel 

ĠĢbu telgrafı dahî evvelki telgrafnâme ile birlikde ve 26 – Kânûn-ı Evvel 

sabahı Pazarcıkda almıĢ idim. Ra‟uf PaĢanın olbâbda Veysel PaĢaya yazdığı 

cevâb: 

“Keyfiyet Süleyman PaĢaya yazıldı. Âna göre mürâca‟at ile tarafından 

virilecek ta‟lîmâta tevfîkan hareket idiniz”den „ibâret idi. 

BaĢ Kumandanlık vazîfesini müte‟ahhid olan Ra‟uf PaĢa, beni bâ irâde-i 

seniyye telgrafnâmesiz olan Otluk köyüne göndermiĢ oldığı halde, yine bana 

mürâca‟at tavsiye itmesi, ya hiç  

(Sayfa 167) 

 harbin mehâlik ve istikbâlini tasavvur kudretine „adem-i mâlikiyetden 

veyahud „amden devlet ve millete kasd-ü ihânet ve Ruslara arzu hıdmetinden 

baĢka neye mahmûl olabilir? 

ġıpka kumandanı Veysel PaĢa: “DüĢman etrâfımı sarmak üzeredir, ne 

yapayım?” diyor. Ra‟uf PaĢa dahî hem beni telgrafhânesiz olan Otluk köyüne 

sevk-ü i‟zâmda devâm idiyor ve hem de Veysel PaĢaya: “Süleyman PaĢaya 

mürâca‟at idiniz” emrini viriyor! Halbuki ben, mahall-i mürâca‟atda değilim. Tatar 

Pazarcığından Otluk köyü dokuz sâ‟atdir. Tatar Pazarcığına benim nâmıma gelen 

bir telgrafın cevâbı ne kadar iltizâm-ı sür‟at olunsa, yirmi dört sâ‟at sonra alınır. 

Ra‟uf PaĢa ya bir irâde-i seniyye daha istihsâl iderek, beni Tatar Pazarcığı 

ilerisindeki Otluk köyüne gitmekden alıkoymalı idi veyahud Veysel PaĢaya bana 

mürâca‟at emri virmemeli idi. Her ne ise… Ra‟uf PaĢa, gerek cehlen ve gerekse 

„amden böyle bir esâ‟et irtikâb itmiĢ ve esâetiyle beraber Veysel PaĢaya: 
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“Süleyman PaĢanın vireceği ta‟lîmât üzerine hareket idiniz” emrini de virmiĢ. 

Benim virdiğim ta‟lîmât, cihetlerdeki „asâkirin nısflarının ve topların a‟zamının 

aĢağı indirilmesi oldığından, Kânûn-ı Evvelin yirmi altıncı güni, Yerdek 

cihetindeki on iki taburun altısını ve Aykırıcabel cihetindeki on altı taburun 

sekizini ve topları derhal aĢağı almalı idi. 

O halde Ruslar ile çarpıĢmak için karargâhda, elde yedi buçuk tabura 

bedel on yedi buçuk tabur bulunur ve topları ve süvârileri cenahlara alarak ve orta 

koldaki yedi buçuk taburu da birleĢdirerek yirmi beĢ tabur ile harben kendisi 

ovadan Kızanlığa doğru çekildiği sırada, Yerdek cihetinde kalan taburlar, Keçidere 

sırtından ve Aykırıcabelde kalan taburlar dahî Kızanlık ovasına inemezler ise 

Maryan gediğine doğru ormanlıkdan ve silsile-i cibâl üzerinden Filibe cihetine 

doğru sarkmak için bir yol bulabilirler ve hiçbir vakitde düĢmanın zill-ü esâretine 

dûçâr olamazlar idi. Belki birkaç top terk olunur idi; lâkin „asâkir-i Ģâhâne kurtulur 

idi. „Ale‟l-husûs Hâin ve Ferdiç Boğazında on tabur ile Mirliva Hasan PaĢa 

bulundığından âna da derhal telgrafla emr virilerek, Ceneral Mirskinin arkasından 

urmağa me‟mûr idilir ve muvaffakiyet ümîdi bir mertebe daha takviye kılınur idi. 

Velhâsıl nasıl olsa Karacadağ Balkanı tutulur ve ric‟at olunur idi.  

Cümle-i „acayibâtdan olarak, Veysel PaĢa: “Bu bâbda vukû‟bulacak 

emrinize intizâr  

(Sayfa 168)  

olunur” diye bana yazdığı ve emri de aldığı halde icrâsına muktedir 

olamadı. Veysel PaĢanın telgrafnâmesine mezkûr cevâbı yazdıkdan sonra, ber-

mûceb-i irâde-i seniyye Otluk köyüne müteveccihen hareket itmiĢ idim.  

Yolda “Karalar” karyesine geldiğim zaman Ra‟uf PaĢanın mâre‟l-beyân 

telgrafını aldığımın „akabinde, gündüz sâ‟at yedide diğer bir zabtiye ile Veysel 

PaĢadan dahî iĢbu âtiyü‟z-zikr telgrafı aldım. Veysel PaĢa, bu telgrafında bir iki 

vukû‟ât-ı harbiye ile beraber düĢmanın külliyetli görünmekde olmasından bahs 

idiyor idi. Bu telgrafnâme Kânûn-ı Evvelin yirmi altıncı güni sâ‟at dörtde 

ġıpkadan yazılmıĢ ve bana üç sâ‟at sonra vâsıl olmuĢ dimek oluyor. 
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Devletlü Süleyman PaĢa Hazretlerine 

ġıpkadan : Sâ‟at 

4 

Karlova kumandanlığından bu gice alınan tahrîrâtlar me‟aline nazaran, 

dünki gün Turyan cihetinde akĢama kadar devam iden muhârebede düĢmanın bir 

mikdâr telefâtıyla hayli mecrûhı olub, üç „aded tüfek iğtinâm olundığı ve Mari 

Gediği cihetinde düĢmanın külliyetli görünmekde ve oralara istihkâm inĢâ 

itdirerek ta‟arruz itmek beyninde bulundığı ve mezkûr gedikde olan altı bölükden 

mâ „adâ „asker olmayub, aĢağısında bulunan Kızanlık karyesindeki 

istihkâmâtımızın karĢı tepelerinde  kezâlik istihkâm yapmakda ve beĢ altı kadar 

topı olub külliyetli düĢman görünmekde ve bu cihetin sâ‟at be-sâ‟at kesb-i 

ehemmiyet eylemekde oldığı „arz olunur fermân. 

26 – Kânûn-ı Evvel – 93     Kumandan ġıpka 

Ferik 

Veysel 

Ben derhal iĢbu cevâbnâme-i telgrafîyi yazarak zabtiyeyi Tatar Pazarcığa 

i‟âde itdim:  

ġıpkada Veysel PaĢa Hazretlerine 

26 – Kânûn-ı Evvel – 93 târihli telgrafınızı dahî aldım. Bu sabah diğer 

telgrafla yazdığım vechile hareket ve üç gün kadar Otluk Köy ve civârında 

bulunacağım cihetle muhâberemiz  

(Sayfa 169)  

mümkün olamayacağından, böyle mevâdd-ı mühimme ve „âcile için Ģu üç 

gün içinde Zât-ı Vâlâ-yı Ser‟askerîye mürâca‟atla ândan emir almaları cevâben 

beyân olunur. 

       Süleyman 
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Bu cevâbnâmede dahî “sabahki yazdığım vechile hareket idiniz. Ben üç 

gün Otluk Köy ve civârında bulunacağım. Orada telgraf yokdur, muhâbere 

idemeyiz. Bu müddet içinde ahvâl-i mühimme ve „âcile zuhûrunda, ya‟ni Ruslar 

üzerinize gelecek olursa, o halde ne yapmak lâzım geleceğini Ra‟uf PaĢadan 

sorunuz” diyorum. 

ġimdi hatıra gelir ki “Süleyman PaĢa niçün ġıpkadaki „askere o gün 

çekilmek emrini virmedi?” 

Elcevâb:  

“O târihde Ġstanbulun fikri, Balkan hatt-ı müdâfa‟a-i ahîrini tutmak idi. 

Hatta ben mevcûd ma‟iyyetiyle ġâkir PaĢayı, Tatar Pazarcığının ilerisindeki Otluk 

Köyüne tesbît için oraya gönderilmiĢ idim. Ma‟mâfîh, bir tarafdan da Sofya, ġehir 

Köyü ve civârındaki mevâki‟ taburları Samakova doğru çekilmekde idi. 

Kânûn-ı Evvelin yirmi ikinci güni, gerçi Sofya tahliye kılındı ise de, yirmi 

dördünci güni ancak “Dubince”ye ve yirmi altıncı güni Samakova gelmiĢler idi. 

Binâen‟aleyh, hatt-ı müdâfa‟a-i ahîrin tutulması emrinden merkez-i saltanatın 

hılâf-ı rızâsı olarak, tecâhül ile yine ric‟at hareketine devâm idecek bile olsam, 

madem ki Rusların ġıpkayı çevirmek manevrasına mübâĢir oldığını sûret-i 

muhakkakada bilemiyorum. O gün, „Osman PaĢa da henüz Samakova dâhil 

olmakda idi. O halde ġıpkanın sol cenahında vâki‟ Karlova, Ġzladi, Otluk Köy, 

Kapucuk ve Samako mevâki‟indeki taburlar yerlerinde durur iken, ġıpkadaki 

„askere terk-i mevki‟ ile ric‟at emri virmek nasıl kâbil-i tasavvur olabilir idi?” 

Bir tarafdan da Otluk Köy ile civârındaki taburlar yerlerinde sebât ve 

“ġakir PaĢa da kumandanlık vezâifini husn-i îfâ idemiyor” diyerek o kadar gürültü 

ve Ģemâtet ile Ra‟uf PaĢa Zât-ı ġâhâneyi bi‟l-ağzâb makine baĢına getirmiĢ ve 

benim Otluk Köyüne „azîmetim için irâde-i kat‟iyye-i seniyye istihsâl itmiĢ idi. 

Bundan baĢka li-ecli‟l-iğfâl „umûm kumandanlık vezâifini de der‟uhde iderek beni 

zor ile ve ağlaya ağlaya Otluk Köyüne göndertmiĢ idi.  

(Sayfa 170)  

Bu kadar irâdât-ı „adîde-i Ģâhâne ile tutdırılmağa çalıĢılan Karlova, Ġzladi, 

Derbend, Otluk Köy, Kapucuk, Yanya ve Samako hatt-ı müdâfa‟asının bilâ istîzân 

ve bir haber-i muhakkak almaksızın terkiyle ric‟ate nasıl muktedir olabilir idim? 
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ġu kadar ki Otluk Köyünden „avdetden sonra ya‟ni Kânûn-ı Evvelin yirmi 

sekizinci güni ve Samakodaki taburlarla Sofya ciheti muhâcirîn-i Ġslâmiyesinin 

arkası alındıkdan sonra esbâb-ı mübreme
173

 göstererek „umûma bir ric‟at hareketi 

emri virilmesini merkez-i saltanata „arz idecek idim. Halbuki âtîde zikri geleceği 

vechile yevm-i mezkûrdan bir gün mukaddem ric‟at-i „umûmiye keyfiyetini bi‟l-

mecbûriye „arz dahî itdiğim halde müsâ‟ade olunmayarak mütâreke emri virildi.  

Mü‟ellif, Kânûn-ı Evvelin yirmi altıncı güni, Veysel PaĢanın Ceneral 

Mirski kolundan haber almadığına zâhib oluyor. Vâkı‟a yevm-i mezkûrda sâ‟at 

dörtde bana yazdığı telgraf dahî bunı iĢrâb ider. Halbuki, sâ‟at yedide bana yazdığı 

âtiyü‟z-zikr telgraf ol tarafdan da düĢman gelmekde oldığını bildiriyor. Bu halde 

Veysel PaĢa Kânûn-ı Evvelin yirmi beĢinci güni, Ceneral Ġskoblof kolunun 

hareketini ve yirmi altıncı güni sâ‟at yediye doğru dahî Ceneral Mirski kolunun 

hareketini haber almıĢ dimekdir. 

Suret-i Telgrafnâme: 

Süleyman PaĢa Hazretlerine 

Bugün sâ‟at üçde, düĢman Aykırıcabel solunda kâin yüksek silsileden; 

Hamidli üzerinden oraya inmek üzere hareket itmesi görülmesiyle hemen üzerine 

dört bölük piyâde „askeri sevk idilerek muharebeye mübâĢeret idilmiĢ ve düĢman 

bu sâ‟atde Bozluca civârında da görüldüğü ve mezkûr tepe üzerine cem‟iyetle 

toplanmakda oldukları ve buraya top da yerleĢdirmekde idüği görülmüĢ olmağın 

„arz olunur. 

26 – Kânûn-ı Evvel – 93    Kumandan-ı ġıpka 

Veysel 

Bu telgrafnâme gerçi Kânûn-ı Evvelin yirmi altıncı güni sâ‟at yedide 

ġıpkadan yazılmıĢ ise de, ben o sırada Otluk Köyüne gitmek üzere yolda 

bulunduğumdan ve zabtiye vaktiyle yola çıkarılmakla beraber gice de köyün 

birinde yatdığından telgrafnâme-i mezkûr, Kânûn-ı Evvelin yirmi yedinci güni 

sâ‟at sekizde Otluk köyünde elime vâsıl oldı. Ben, bu telgrafnâmeyi  
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 Esbâb-ı mübreme: Kaçınılmaz, önlenemez sebepler, vasıtalar.  
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(Sayfa 171)  

alır almaz Rusların ġıpkayı çevireceklerini cezm itmekle ve muvaffak 

olurlar ise artık Otluk Köyünde barınmak „adîmü‟l-ihtimâl olmakla hemen ġıpka 

ile beraber cümle mevâki‟ taburlarının Edirneye çekilmeleri emrini istihsâl itmek 

üzere, derhal hazırlandım: ve Tatar Pazarcığına müteveccihen hareket itdim. Ġki 

sâ‟atlik mesâfeyi hemen bir sâ‟atde kat‟ itmek gibi bir sür‟at-i fevka‟l-„âde ile 

gidiyor idim. Nihâyet akĢam sâ‟at on ikide “Karalar” karyesine vâsıl oldum. Otluk 

Köyünden sâ‟at dokuzda çıkmıĢ idim. Altı buçuk sâ‟atden „ibâret olan bu mesâfeyi 

üç sâ‟atde kat‟ itdim. Fırka-i mezkûrede hayvanları dinlendirmek üzere bir mikdar 

ârâm itdiğim sırada idi ki bir zabtiye yediyle Veysel PaĢa ve ġıpka Erkân-ı 

Harbiye Re‟isi Kâimmakâm Gâlib Beyin telgraflarıyla Ra‟uf PaĢanın âtiyü‟z-zikr 

Ģifreli telgrafnâmesini aldım: 

Süleyman PaĢa Hazretlerine 

DüĢman Hamidli tarafından külliyetli olarak zuhur itdiği Ġsve tarafından 

dahî külliyetli düĢman zuhur eylediği haber virildi. Ve tedâbîr-i mukteziye
174

 îfâ 

olunmakda ise de hâl pek iyi görünmemekdedir. Hemen Cenâb-ı Hakk nusret 

ihsân buyursun fermân. 

26 – Kânûn-ı Evvel – 93    Kumandan-ı ġıpka 

[Vusûli: 27 – Kânûn-ı Evvel – 93 „avdetde; esnâ-yı râhda] Veysel 

ġıpkadan Ģimdi virilen îzâhât zîrde „aynen „arz olunur:  

Dünki gün „ale‟s-sabah düĢman Selvi tarikiyle bir kuvve-i külliye ile 

Aykırıcabelin solunda kâin yüksek silsileye iki koldan ya‟ni biri mağara 

gediğinden ve diğeri Hamidli karyesinden ta‟arruz itdikleri ve arkası alınmayub 

peyderpey gelmekde oldukları görülmüĢ idi. Bugün sâ‟at üç râddelerinde Hamidli 

üzerine yürüyen kol, bir tarafdan silsile-i mezkûr üzerinde mevki‟ tutarak ve bir 

tarafdan Esveti Nikolanın soldaki ormanları etekleri üzerinde toplanarak, avcıları 

Hamidli karyesine kadar indikleri görülmesiyle, hemen ordugâhdan dört bölük 

„asker karye-i mezkûr üzerine sevk ile eteklerde îcâb iden mevki‟ler tutdırılub 

muhârebe idilmekde oldığı gibi Ģimdi dahî Bozlı Yaylanın sağındaki Ġsve tarikiyle 
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 Tedâbir-i mukteziye: Ġcab eden, gerekli tedbirler, önlemler, yollar, çareler. 
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diğer bir kuvve-i cesime ile aĢağı ovaya kadar inmiĢ ve yukarıya toplar vaz‟ iderek 

avcıları bizim orada bulunan karakollarımız ile muhârebe itmekde ve bir tarafdan 

Kızanlık üzerine doğru  

 (Sayfa 172)  

yürümekde oldığı ve mâre‟l-„arz sol taraf kolundan müfreze mağara 

gediğine doğru yürüyen koldan henüz bir ma‟lûmât alınamadığı ve Ferik PaĢa 

Hazretlerinin Ģimdi Ġsve tarafına gitdikleri „arz olunur fermân. 

     Kâimmakâm-ı Erkân-ı Harb 

       Gâlib 

Süleyman PaĢa Hazretlerine 

DüĢmanın mâre‟l-„arz iki koldan idilen hareketine nazaran ġıpkanın hatt-ı 

ric‟atini tutmakdan ve buradan dahî cihetine hücum itmekden „ibâret oldığı 

anlaĢılmıĢ olmakla hemen Karacadağ silsilesiyle Yeni Zağra silsilesinin lüzûmı 

mikdâr „asker ile  tutdırılması lüzûmı münâsib mütâla‟a kılınmıĢ ve bu bâbda 

iktizâsı menût-ı re‟y-i devletleridir
175

. 

27 – Kânûn-ı Evvel – 93 Karalar Karyesi Kumandan-ı ġıpka 

Vusûli akĢam sâ‟at 12     Ferîk 

       Veysel 

Süleyman PaĢa Hazretlerine  

DüĢmanın ġıpka Balkanının Ahmedli ve Keçidere ve Müflisler ve Ġsve 

taraflarından kuvve-i külliye ile tecâvüz itdiği mesmû‟ ve ma‟lûm-ı „âlîleri 

olmuĢdur. Bu halde ġıpkadaki „askerimizin düĢmanı iĢgâl ve ileriye tasallutunı 

men‟ için yine ġıpkada sebâtı mı yoksa toplarla mermiyâtı ihfâ ve zahireyi imhâ 

eyleyerek Edirne cihetinde bir kuvve-i müdâfa‟a teĢkil itmek üzere mahall-i 

mezkûra veya Yanbolıya veya âhir bir münâsib mevki‟e çekilmeleri mi hayırlı 

olur? 
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 Menût-ı re‟y-i devletleri: Devletlerinin, makam sahibi olan kimsenin görüĢüne, 

düĢüncesine, kararına bağlı, tâbi. 
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Sâniyen: Sâbit PaĢa fırkası Kapucuk derbendini muhâfaza itdiği gibi Otluk 

Köyü ve Tatar Pazarcığı taht-ı muhafazaya alınmıĢ ise de, düĢmanın Kumarlı 

tarafından Ġhtimana ve Mara Gediğinden Kızanlık ovasına ta‟arruz itmekde 

olmasına nazaran bir tarafdan Otluk Köyünden Ġhtimana kadar ta‟biye olunan 

firak-ı „askeriyemizi arkadan urmak ve hazr-u tazyik itmek hallerine teĢebbüsle 

beraber, Samakoyı tutan „askerimizin beri ile ittisâlini men‟ ideceğinden, Sofyayı 

tahliyede olan fedakârlık ve maksudun zâyi‟ olacağı ve bu halde Edirnede bir 

kuvve-i kâfiye hâsıl olur ise, düĢman böyle bir kuvveti bir tarafa bırakarak pây-i 

tahtına doğru hareket idemeyeceği mütâla‟alarına binâen Tatar Pazarcığında ve 

civarında bulunan ahâlinin serî‟an Edirne cihetine nakilleriyle ve Ģimendüfer  

(Sayfa 173)  

hattının tahribiyle Zât-ı Devletlerinin oradaki kuvve-i „askeriye ile 

Edirneye teĢrifleri ve Samakodaki „askerin orayı ve Köstendil cihetlerini 

muhafazaya çalıĢmaları fâidesiz mesâ‟îden olacağına nazaran böyle otuz üç 

taburluk bir kuvveti elden çıkarmamak için, ânların dahî Edirne cihetine nakl-ü 

cem‟lerine çalıĢılması husûsunda re‟y-ü tedbir-i müĢîrîleri hey‟etce istifsâr ve 

ta‟cîl olunur. 

26 – Kânûn-ı Evvel – 93     Ra‟uf 

Vusûli: 27 – Kânûn-ı Evvel – 93 AkĢam sâ‟at 12 Karalar Karyesi  

Veysel PaĢanın mezkûr telgrafnâmelerini alub da Ra‟uf PaĢanın da 

Ģifresini hall idince vehâmet-i encâm gözümün önünnde „arz-ı suret ve hakikat 

itmekle, artık ric‟atin behemehâl vukû‟ı lâ büd oldığını ve Ġstanbulun da baĢka 

dürlü emir virmesi kâbil-i tasavvur olamayacağını zann-ü cezm iderek, hemen altı 

sâ‟at mesâfe geride bulunan Otluk Köyündeki ġakir PaĢaya, Otluk Köy ve 

civarındaki taburların „ale‟l-„acele Tatar Pazarcığına ric‟at itmeleri için Karalar 

karyesinden yâver-i mahsus çıkardım. Hususiyle merkez-i saltanat erkânı dahî 

Edirne cihetine cem‟-i kuvvet için benim re‟y-ü tedbirimi su‟al idiyorlar ve siyâk-ı 

telgrafnâmeye nazaran iĢi benim re‟yime ta‟lîk idiyorlar; dimek gibi anladım. 

ġifrenin halli tekmîl olunca, derhal Karalar karyesinden Tatar Pazarcığına 

müteveccihen hareket itdim ve sâ‟at üçe doğru idüği Tatar Pazarcığı 

telgrafhanesine dâhil oldum.  
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Cümle-i ittifâkât-ı müte‟essifeden olarak o gice bir sâ‟atden mütecâviz 

müddet Ġstanbul telgrafhânesini almak ile uğraĢıldı ve nihayet gice sâ‟at dörtde 

Ra‟uf PaĢaya iĢbu âtiyü‟z-zikr cevâbnâmeyi yazdım: 

Makâm-ı Ser’askerîye 

26 – Kânûn-ı Evvel – 93 târihli Mâbeyn-i Hümâyûndan keĢide buyurulan 

telgrafnâmelerini bugün akĢam sâ‟at on ikide Karalar karyesinde aldım ve bundan 

mukaddem gündüz sâ‟at sekizde düĢmanın Hamidli ovasına indiğine dâir Veysel 

PaĢanın vârid olan telgrafı üzerine, Otluk Köyünden hareket itmiĢ idim. DüĢmanın 

ġıpka Balkanını ve Ahmedli ve Keçidere ve Müflisler ve Ġsve taraflarını tecâvüz 

itdiğini dün, Otluk Köyüne gönderdiğiniz cihetle sizden mukaddem haber 

alamıyacağım tabî‟idir. ġıpkadaki „askerimiz düĢman Kızanlığı zabt iderse orada  

(Sayfa 174)  

duramaz. O „askerin imkân müsâ‟id olursa, Eski Zağra tarikiyle doğruca 

Edirneye gelmesi ve olamaz ise Yeni Zağra ve Ġslimye tarikiyle Edirneye 

çekilmesi ve Hain Boğazı ve Ferdiçdeki taburların dahî Keçidere Ġstiraka ve 

Ahmedliden çekilen taburlarla birleĢüb, Yanbolıya tahaĢĢüdi iktizâ ider. Kazan 

mevki‟i dahî sebât idemez ise, oradaki on taburumuz da Yanboluya çekilmelidir. 

Bu halde Yanboluda otuz taburdan mürekkeb teĢekkül idecek bir fırka, Ġstanbul 

üzerine yürüyecek olan Rus fırkalarının hareketine nezâret ider. Otluk Köy ve 

Kapucuk ve Samako fırkalarının ise, artık eğer düĢman sahîhan Kızanlık ovasına 

girdi ve Keçidereden geçdi ise, mevki‟lerinde sebâtlarında hiçbir ma‟nâ kalmayub, 

Ģimdi bizim için yapılacak iĢ hemen bu taburları Pazarcığa toplayub Edirne ile 

Filibe arasına girmekde olan düĢmanla bir meydan muhârebesi itmekdir. Vâkı‟â 

Edirneye „azîmet-i çâkerânem emir buyurulmuĢ ise de, bu akĢamdan taburlara celb 

emri virsek, ancak dört güne kadar Pazarcığa ictimâ‟ idebilirler ve buradan bir 

günde de Filibeye gidilir ve Filibeden Edirneye ancak yedi günde 

varılabileceğinden, hâsılı bizim Edirneye vusulümüz on üç on dört güne 

mevkûfdur. DüĢman ise eğer ġıpkadan geçer ise bizden evvel Edirneye dâhil olur 

ve Edirnedeki kuvvetimizi terk idüb de pây-i tahta yürümesi bahsine gelince, 

düĢman kuvve-i „askeriyeden hâlî olan Dersa‟âdete otuz kırk tabur gönderse 

kâfidir. Ânın için biz, Edirneye gelsek bile Ġstanbul taht-ı emniyete alınmıĢ „add 

olunamaz. Hâsılı Ģimdi Otluk Köy, Kapucuk ve Samako cihetlerindeki 

taburlarımızın Pazarcığa sür‟at-i celb-ü cem‟lerinden ve hâsıl olacak kuvvetle, 
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düĢmanla çarpıĢmakdan baĢka çare kalmadığından serî‟an oralardaki 

taburlarımızın celbleri için emir virilmesi muntazırdır. 

27 – Kânûn-ı Evvel – 93 : Pazarcıkdan   Süleyman 

Bunı müte‟âkib Mâbeyn-i Hümâyûnda sâ‟at beĢi çeyrek geçerek iĢbu 

telgrafnâme-i âtîyi „arz itdim: 

Mâbeyn-i Hümâyûna 

Dün gice sâ‟at onda, Mâbeyn-i Hümâyûnlarından Ser‟asker PaĢa bendeleri 

imzâsıyla çekilen bir telgrafnâmeyi, Otluk Köyünde bulunduğum cihetle bugün 

akĢam sâ‟at on ikide alabildim. 

(Sayfa 175)  

Kulunuzca düĢman, ġıpka hattını yarub Kızanlığı istîlâ eylediği halde, 

artık Otluk Köy ve Kapucuk ve Samako muhafazasının ehemmiyeti 

kalmayacağından, buralarda bulunan taburları cem‟ idüb düĢman ile (Edirne-

Filibe) beyninde bir meydan muhârebesi idüb son derecede bir kere daha 

çarpıĢmakdan baĢka çare mütesavver değildir. Ma‟mâfîh, bizim buradan toplanub 

Edirneye gitmekliğimiz on üç on dört güne mevkuf olub, düĢman ise süvarisinin 

kesreti ve ma‟mâfîh gideceği tarikin buraya nazaran daha aksariyeti hasebiyle 

daha evvelce Edirneye dâhil olabilmesini tahmin eylediğim gibi, Ser‟asker PaĢa 

bendelerinin telgrafnâmesinde, Keçidere ve Ahmedli cihetlerinden dahî düĢmanın 

külliyetle geçdiği haber virildiğinden ve o cihetden geçen düĢmanın veche-i 

ta‟arruzı Ġstanbul olmak lazım geleceğinden, bizim ânlara yetiĢebilmekliğimiz 

bütün bütün mümkünsüzdür. Demincek Ser‟asker PaĢa bendelerine yazdığım 

veçhile, Hâin ve Ferdiç ve Keçidere ve Demirkapu ve Ġstirâka ve Ahmedli ve 

Kazan kuvvetleri, Yanbolıda ihtiĢâd idebilirse, otuz taburdan mütecâviz bir fırka 

teĢkil itmiĢ olacaklarından, ânlar Ġstanbula müteveccih fırka-i ta‟arruziye-i a‟dâyı 

ta‟kîb idebilirler ve bizim cem‟ ideceğimiz taburların Edirneye müteveccih 

düĢman ordusuna ve „arz itdiğim fırkanın Ġstanbula müteveccih düĢman kuvvetine 

vukû‟bulacak müsâdemesi bu muharebenin en son müsâdemesi olacakdır. Ve 

Cenâb-ı Hakdan neticesinin hayra makrûniyeti müsted‟â ise de, düĢmanın Meriç 

vâdisini tahribine meydan virmeksizin, bi‟d-defe‟ât „arz eylediğim veçhile, 

efendimiz doğrudan doğruya ve Ġngilizlerden muntazır istifadeden fâriğ olarak 

Rusyalılara mürâca‟at buyursalar devlet ve vatan ve ahâli-i Müslime için daha 
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hayırlı olacağını son def‟a olarak yine „arz ider ve birkaç güne kadar eğer Kızanlık 

düĢman eline geçerse Ģimendüfer hattımız ve hutut-ı telgrafiye dahî münsedd ve 

muhâbere ve munkatı‟ olacağını dahî delâlet-i karâin ile „arza ictisâr eylerim 

fermân Zât-ı ġevketsimât-ı Efendimiz Hazretlerinindir. 

27 – Kânûn-ı Evvel – 93     Süleyman 

Emr-i ehemm kumandanın ne dürlü keĢâker-i ârâ
176

 ile dûçâr-ı ihtilâl 

oldığına
177

  

(Sayfa 176) 

 kumandanlık mütenâkızu‟l-ma‟ânî
178

 evâmir-i „adîdenin tatbik-i 

fi‟iliyâtına ya‟ni „abese çalıĢmakdan „ibâret bir temeshur
179

 hukmüni kesb itdiğine 

Ģu âtide yazacağım fıkra zann iderim ki bir delil-i munkati‟ ve vâzıhdır: haniya 

Ra‟uf PaĢa Grandük Nikolanın ġıpka „aleyhine hareket emr-i „umûmîsi virdiği 

güni ya hıyâneten veya iĢin pîĢ-ü pesini
180

 düĢünmeyerek makâm-ı hılâfeti bi‟l-

iğfâl bâ irâde-i seniyye beni „umûmiyet kumanda merkezi olan Edirneden 

kaldırtarak hatt-ı telgrafisi bulunmayan Otluk Köyüne gönderdi ve kendisi de yine 

bâ irâde-i seniyye „umûmiyet kumanda vezâifini „uhdedâr oldı idi ya!. O halde 

„umûmiyet kumanda ahkâmını bi‟l-fi‟il ve bilâ tereddüd icrâ itmesi lâzım iken 

böyle bir emr-i mühimme kudret-i fıtriyesinin müsellem olan noksanı iĢi birtakım 

tereddüdâta ve „askerlikden ve fünûn-ı harbden bî-behre
181

 bulunan ve düĢmanın 

kuvvetiyle bizim karĢısındaki „asâkirimizin derece-i mukâvemet ve iktidârını 

muvâzene içi aslâ salâhiyet-i „ilmiye ve nisbiyesi olmayan bir takım kesânın ârâ-yı 

müzebzebesine düĢürdi. ġöyle ki: Ra‟uf PaĢanın „arzı üzerine ġıpka ile sol 

cenahtaki taburların Edirneye çekilmesi mi yoksa yerlerinde sebâtı mı lâzımdır?... 
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 KeĢâkeĢ-i ârâ: ÇekiĢmeli, münakaĢalı görüĢler, reyler, oylar.  
177

 ġu sırada en ziyâde merak itdiğim husus ġıpkanın ahvâl-i hatırnâki idi. Halbuki o kadar 

uğraĢdığım halde, Çırpandan ileri hutut-ı telgrafiyeyi alub da muhabereye muktedir 

olamadım. Eski Zağra telgraf me‟mûrı uyumuĢ zann olunmakda idi. Mu‟ahharan; bu gice 

sâ‟at yedide mütâreke teblîği için bulduruldukda “Dünki gün Kızanlık açık idi, muhâbere 

olunuyor idi, bugün teller kırıldı, ne oldığını bilmiyoruz, biz de haber intizârındayız” 

cevâbını virmekle ızdırâb ve halecânım bütün bütün müĢtedd oldı.  
178

 Mütenâkızu‟l-ma‟âni: Birbirine zıt, muhalif olan, çeliĢen manalar.  
179

 Temeshur: Maskaralanmak, maskaralık etmek.  
180

 PîĢ-ü pes: Arka ve ön. 
181

 Bî-behre: 1. Behresiz, nasipsiz, mahrum. 2. Değersiz.. 
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Bunun için Kânûn-ı Evvelin yirmi yedinci gicesi hâne-i sadâretpenâhîde 

bir meclis-i „umûmi-i vükelâ in‟ıkâd itdi. Zübdetü‟l-hakâyık, bu meclisi sehven 

meclis-i „askerî diye yâd itmiĢ ise de imzâlarından dahî anlaĢılacağı veçhile bu 

zevât meclis-i „askerî a‟zâsından değil idiler. Bu meclis a‟zâsı beyninde ârâca 

muhâlefet vukû‟bularak ekalliyet Edirneye çekilmek Ģıkk-ı musîbini re‟y itdilerse 

de ekseriyet hatt-ı ahîr-i müdâfa‟ada sebât cihetini iltizâm itdiğinden, eskeriyetin 

karârı hükmiyle mezkûr ekalliyet kararnâmesi ibtâl idildi. Ma‟mâfîh Kânûn-ı 

Evvelin yirmi altıncı gicesi sâ‟at onu kırk dakika geçerek Ra‟uf PaĢanın Mâbeyn-i 

Hümâyûn telgrafhanesinden keĢide itdiği mezkûr telgrafnâmede, bana “hey‟etce 

bu bâbdaki re‟yiniz istifsâr ve ta‟cîl olunur” diye yazılı idi ve benim merkez 

telgrafisi olmayan Otluk Köyüne gönderilmiĢ olduğum da cümlece ma‟lûm idi. 

Çünki ben, „umûmiyet kumanda merkezinden cebren kaldırdığım güni ekser 

vükelâya „arz-ı keyfiyet itmiĢ idim. Binâen‟aleyh, benden cevâb vürûdına kadar iĢi 

ârâ-yı „umûmiyenin tezebzüb-i tabî‟isine düĢürmemek elzem idi. Bir tarafdan 

kumandana sorulur iken taraf-ı diğerden de hey‟et-i vükelâdan böyle bir Ģey su‟al 

olunması, „aynı „illet-i hummaya tutulmuĢ bir hastaya müdâvât için tabibe haber 

gönderildiği sırada ânın vürûdını beklemeksizin hastalığı teĢhise ve müdâvâtını 

tertibe vücûhla iktidârı olmayan mahalle ahâlisini  

(Sayfa 177)  

toplayub da re‟ylerini sormak kabilindendir. Efkâr-ı selîme ashâbından 

birkaçı delâlet-i hiss-ü zekâ ile re‟ylerinde isâbet itseler dahî ekseriyetin 

idememesi tabî‟îdir. O meclis-i „umûmîde hazır bulunan zevâtdan ekalliyetin karâr 

mazbatası ki musîb idi, iĢte budur: 

Ekalliyetin Kararnâmesi 

“Rusyalıların ġıpka ve civarından kuvve-i külliye ile tecavüze Edirneyi 

tehdide teĢebbüsü ahvâl-i harbiyeyi bigâyet uğraĢdırmıĢ oldığından bâ irâde-i 

seniyye bu gice hâne-i „âcizîde ictimâ‟ iden meclis-i vükelâda, Zât-ı Vâlâ-yı 

Sipahsalarîleri dahî hazır oldukları halde icrâ kılınan müzâkerâtın neticesinde: 

Çünki Devlet-i „Aliyyenin teĢebbüsât-ı hâriciyesi her ne Ģekl-ü derecede olur ise 

olsun, düĢmanın bu suretle muhâceme-i Ģedîdesine karĢı tedâbir-i „askeriyece en 

son mertebe ne yapılmak lâzım gelir ise ânı bilâ ifâte-i vakit mevki‟-i fi‟ile 

getirmek farzu‟l-„ayn oldığı misillü devletlü Süleyman PaĢa Kasretlerinin 

iĢ‟ârâtından ve teblîğât-ı Ser‟askerîlerinden anlaĢıldığı üzere Samako ve Pazarcık 
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cihetlerinde ve ġıpka istihkâmâtıyla Hain Boğazı ve Kazan taraflarında mevcûd 

„askerin mikdârı iki yüz tabura varub bunun kısm-ı a‟zamını müddet-i kalîle 

zarfında Edirne cihetine geçirmek ve orada bir hatt-ı kuvve-i müdâfa‟a teĢkiliyle 

muhâtarât-ı melhûzayı def‟ itmek imkânı devletlü Mehmed „Ali PaĢa Hazretlerinin 

teblîğâtıyla dahî karîn-i istidlâl oldığından ve buna muvaffakiyet hâlinde devletçe 

arzu olunan musâlahanın Ģerâiti tahfif ve ta‟dîle ve biraz vakit kazanmağa medâr 

olacağı dahî müsellem bulundığından cihât-ı fenniyesi ve suret-i ta‟biye ve idâresi 

hey‟et-i „askeriyeye „âid olmak üzere gerek Balkanın beri tarafında ve gerek Tuna 

Vilâyeti cihetinde mütehaĢĢid kuvâ-yı „askeriyenin sür‟at-i kâmile ile bu yolda 

ya‟ni Edirne ile pây-i tahtın muhâfazası emr-i mefrûzunda istihdâmı için her nev‟i 

tedâbîr ve teĢebbüsât-ı „askeriyeye ve hey‟et-i harbiyenin ona göre intihâb ve 

ta‟yînine me‟mûriyet-i kat‟iye-i devletleri karâr-ı mahsus-ı müzâkerât îcâbından 

oldığı beyanıyla tezkire”  

4 – Muharrem – 95  

Ġmzâ  Ġmzâ  Ġmzâ Ġmzâ  Ġmzâ  Ġmzâ 

Bahriye Nâzırı   Serkâtib 

Server PaĢa Kemal PaĢa   Sa‟îd PaĢa   Kânî PaĢa Münif Efendi   Sa‟îd PaĢa 

(Sayfa 178)  

Ekseriyetin Karârnâmesi 

Çünki düĢmanın teĢebbüsât-ı vâkı‟ası Balkanın bu tarafındaki firak-ı 

„askeriyemizi mevâki‟-i müttehizede tevkif ile bî mehâbâ ilerlemek maksadına 

mübtenî göründüğünden ve Ģu hareketin neticesi Edirnenin bilâhare pây-i taht-ı 

devletin muhâtara-i harbiye içinde kalmasını mûcib olacağından mes‟eleyi geldiği 

yere bağlayub bitirmek mülâhazasınca, tavassutı kabul iden Ġngiltere devletine 

teblîğ olunmak üzere Londra Sefâretine bir telgrafnâme tastîr olunarak me‟alinde 

düĢmanın Ģu suretle olan tehâcümi Devlet-i „Aliyyeyi terk-i muhâsamaya ve 

benâbirîn doğrudan doğruya Rusyaya mürâca‟atla iĢi bitirmeğe mecbur ideceğinin 

kat‟iyyen bildirilmesi hâtıra olarak dermiyân kılınmakla bunun üzerine cereyân 

iden müzâkerede Rusyalılar galebe-i vâkı‟aları neticesini kendilerince pek nâfi‟ ve 

bizce gayet muzır bir musâlaha ile istihsâle sâ‟î olacakları mertebe-i bedâhetde 

bulunmasına ve diğer tarafdan Ġngiltere vükelâsı beyninde bir çok ihtilâfât var iken 
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daha yakında bu tarafa mütemâyilü‟l-efkâr olanlarının ittihâdı hâsıl olmağa 

baĢlamasına nazaran devlet-i müĢâr ileyhâya öyle bir tebliğin icrâsı mevcûd olan 

tavassut-ı muslihane râbıtasını bi‟l-külliye kırmak dimek olacağı gibi ol halde 

Rusyalılara bilâ vâsıta olunacak mürâca‟at dahî mehâlik-i „azîmeyi da‟vet ideceği 

ve harbin devâmında korkulan Ģeyleri kolayca meydâna getireceği ve ma‟ hâzâ 

Ġngiltere vükelâsı mütâreke Ģerâiti hakkında Rusya devletiyle icrâ itdikleri 

muhâberât üzerine müzâkerât ile meĢgul olub bugün yarın; belki birkaç sâ‟at sonra 

Londradan cevâb alınacağı mülâbesâtıyla hâtıra-i ma‟rûza tarafına gidilmek câiz 

olamayub bulundığımız hale göre yapılacak Ģey tedâbir-i „askeriyece en son 

derecede mukâvemet ve sebât ve müdâfa‟aya hasr-u niyetle Edirne taraflarının 

muhafazasına müsâra‟at kılınması ve o tarik ile düĢmanın hareketine, imkân 

müsâ‟id oldığı kadar sekte virilerek metânetle vakit kazanılması sureti idüği 

müttefikan îrâd olundı.”  

Bu yolda hâtıralara gelen teĢebbüsât, esâsen dâire-i „askeriyenin vezâifine 

müte‟allık olub gerek kumandaca ve gerek sevk-ü ta‟biyetü‟l-ceyĢ maddelerince 

hey‟et-i müĢâvere-i harbiyenin karâr-ı kat‟îsi ile hareket olunmak lâzım geleceği 

ya‟ni hey‟et-i mezkûrede hemen bi‟l-müzâkere müdâfa‟a-i a‟dâ için müsâra‟aten 

davranılması imkânı musaddık oldığı halde bunun tarik ve vesâili kararlaĢdırılub 

merkez-i fi‟ile îsâl olunmak üzere makâm-ı ser‟askerîye teblîğât-ı kat‟iyye ve 

serî‟a icrâsı „icâb ideceği dahî zikir kılındı ve fakat bu suret hakkında beyne‟l-

huzzâr ittihâd-ı efkâr hâsıl olamayub  

(Sayfa 179) 

ba‟zı re‟yler düĢmanın hareket-i hâzırasındaki sür‟ate karĢı bi‟l-müsâra‟a 

Edirne istihkâmâtını tutmak için ilerideki kuvvetlerin ve daha sâir yerlerde 

bulunan taburlardan lüzûmı kadarının celbi gibi müfredât-ı maslahata ta‟alluk 

iderek; diğer re‟yler ise iĢin bu kadar müfredatına giriĢmek müzâkerât ve 

ma‟lûmât-ı „askeriyeye mevkuf ve kumandaca ve tertîb ve sevk-i „askerce 

yapılacak tedâbîrden dâire-i „askeriye mes‟ûl oldığından yalnız maksad-ı aslî, 

sebât ve müdâfa‟a kaziyesinin tebliğiyle tertîbât ve sevkiyât-ı „askeriyenin 

makâm-ı ser‟askerîye tefviz ve tevdî‟i tarafında bulunmakla bu iki surete tevfikan 

baĢka baĢka tezkire müsveddeleri kaleme alınarak suret-i ahîreye zâhib-i ârâda 

eskeriyet hâsıl olmuĢ ve müsveddeler gerek ekseriyet ve gerek ekalliyet tarafından 

imzâ olunub ekseriyetle kabul olunan müsvedde mucibince taraf-ı sipahdârîye 

tezkire yazılmıĢdır ve bu karar sırasında mütâreke maksadını ta‟cîle medâr olmak 
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ve Ġngiltere vükelâsına teblîğ olunmak üzere düĢmanın tecâvüzât-ı tehdîdânesini 

hâvî ittifâk-ı ârâ ile Londra Sefâretine bir telgrafnâme keĢide idilmiĢdir.  

Ma‟mâfîh Ra‟uf PaĢa, bana mezkûr 26 – Kânûn-ı Evvel – 93 târihli 

telgrafnâmeyi yazmazdan mukaddem yevn-i mezkûrda gündüzün ġıpkada Veysel 

PaĢaya iĢbu telgrafnâmeyi yazmıĢ: 

Veysel PaĢa Hazretlerine  

“Yakında bir mütarekenin tarafeyn devletleri beyninde mukarrer 

idüğünden leffen bulundığımız noktanın elden çıkarılmamasını sizden ve „umûm 

arkadaĢlarımızdan devlet ve millet nâmına olarak ricâ ider ve hatt-ı ric‟atinizin 

dahî açık bulundurulmasına himmet buyurulmasını ayrıca tavsiye eylerim.  

26 – Kânûn-ı Evvel – 93     Ra‟uf 

ĠĢte Veysel PaĢa, Ra‟uf PaĢanın teblîğ itdiği bu mütâreke ve muhâfaza-i 

mevki‟ emr-i mecnûnânesine istinaden, hatt-ı ric‟atinin kat‟ olundığını ra‟ye‟l-„ayn 

gördüğü halde, ordusunun necât ve selâmeti için hiçbir tedbir-i fe‟âlânede 

bulunmadı ve ma‟iyyetindeki kırk taburdan yalnız on dört buçuk taburunu harbe 

idhâl idüb, bâkîsini de bilâ harb yedd-i düĢmana teslîm itdi.  

Rum ili dâru‟l-harbinden bu suretle yirmi iki bin bu kadar „asker daha 

eksilerek tarafeyn-i muhâribeyn muvâzenesi bir kat daha bozuldı. Velhâsıl Kânûn-

ı Evvelin yirmi yedinci güni ve gicesi ġıpka Kol Ordusu mütâreke ve muhâfaza-i 

mevki‟ emr-i muğfilânesine „âmiyâne ittibâ‟ için, ordusunu  

(Sayfa 180) 

 ve nâmusunu fedâ idedursun, bir tarafdan Ġstanbul “ġıpka yerinde dursun 

mı? Çekilsin mi?” gibi münâkaĢât ile zaman geçirmekde, taraf-ı diğerden de 

“Aman ġıpkadan çekilsin… biz de hemen çekilelim”; diyerek Tatar Pazarcığı 

telgrafhânesinde kemâl-i halecânla çekilmek için emr-i serî‟ i‟tâsına intizârda iken, 

Ra‟uf PaĢadan iki buçuk sâ‟at sonra iĢbu cevâb-ı garîb geldi: 

Pazarcıkda Süleyman PaĢa Hazretlerine 

Rusya devletiyle karargîr olan mütarekenin, ya‟ni terk muhâsamâtın 

tarafeyn-i muhâribeyn kumandanlıkları beyninde hemen icrâsı husûsuna Ġrâde-i 
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Seniyye-i Cenâb-ı PâdiĢâhî Ģeref-sunûh ve sudur buyurulmuĢ ve keyfiyet devlet-i 

müĢâr ileyhâ tarafından kendi kumandanlıklarına dahî iĢ‟âr kılınmıĢ olmakla; 

mezkûr baĢ kumandanları tarafından kumandanlarımıza baĢkaca bildirileceğinden 

iktizâ-yı hâle göre usûli veçhile tarafınızdan dahî Rusya kumandanlıklarına 

mürâca‟at olunması bu bâbda idilecek mürâca‟at ve mükâleme için bir beyaz 

bayrak keĢidesiyle bir nefer borazan ve bir de lisân-ı âĢinâ bir zâbitin i‟zâmı lâzım 

geleceğinden âna göre îcâbının icrâsı ve lâzım gelen Ģerâit diğer telgrafnâme ile 

iĢ‟âr kılınacağından Ģimdilik yalnız tarafeyn-i muhâribeyn „askerinin bulundukları 

mevki‟lerde ikâmetle terk-i muhâsamât olunması beyân olunur. 

27 – Kânûn-ı Evvel – 93     Râ‟uf 

Ben makine baĢında, çekilmek emrine intizâr ider iken, hılâf-ı intizâr, 

mütâreke emrinin zuhûrı, mevâki‟ kumandanlıklarına teblîğ-i keyfiyete beni 

mecbur itdi ve o sırada, Tatar Pazarcığına üç sâ‟at mesafeye gelmiĢ olan Otluk 

Köy ve civârı taburlarına da, yâver göndererek yerlerine i‟âde eyledim ve Ra‟uf 

PaĢanın daha ġıpkaya mütâreke telgrafını bir gün evvel virdiğine zâten muhbir 

olmadığından ve “ġıpka hatt-ı telgrafîsinin Eski Zağradan ötesi bozukdur” 

cevâbını, Filibe telgraf me‟mûrlarından aldığımdan, Hain Boğazı telgraf merkezini 

elde iderek, ma‟hûd mütâreke telgraf suretinin bir zâbit vâsıtasıyla ġıpkaya teblîğ 

idilmesini, Hâin Boğazı kumandanı Mirliva Hasan PaĢaya emr itdim. Meğerse o 

vakit, ġıpkadaki kuvve-i hayâtiye-i „Osmâniye hâlet-i nez‟ade imiĢ! ĠĢte, ifâdât-ı 

mebsûtamızdan anlaĢılacağı vechile,  

(Sayfa 181)  

ġıpkanın esâreti, mü‟ellif mösyönün zannı gibi Veysel PaĢanın oraya 

ta‟arruz olunmayacağı zannından münba‟is değil idi. Grandük Nikolanın ta‟arruz 

emrini virdiği gün, vezâif-i kumandadan beni ıskât itdiklerinden ve öyle en 

muhâtaralı günlerde devlet ordularının kumandası, muhârebeyi panoramalarda bile 

görür iken, “Aman gözlerim karardı” diye hîn-i cebîn
182

 ızdırâb gösteren 

vükelâmızın ârâ-yı garibesine „arz-u havâle olunmasından ve Ra‟uf PaĢa gibi 

fıtraten mahrum-ı iktidâr bir Don KiĢotun irâ‟e itdiği cu‟uli bir iki hulûskârlığa 

iğtifâlen, “Ben „umûm kumandanlığı idâre iderim” dimesine inanılmasından ve 

Veysel PaĢa dahî muhâtarayı gördüğü ve çaresi dahî pek kolay ve elinde oldığı 

halde, mütâreke telgrafnâmesi sened ittihâz iderek îfâ-yı vazîfede tekâsül ve 
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 HIn-i cebin: Korku anı.  
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rehâvet göstermesinden neĢ‟et itmiĢdir. Mü‟ellif mösyö, Veysel PaĢanın otuz bin 

esir virdiğini dermiyân idiyor! Halbuki Veysel PaĢanın kâffe-i mevcûdı, yirmi iki 

bin ve küsur kiĢi idi ve içlerinden bir takımı, harben Ģehîd düĢdiği gibi, süvârileri 

de „ale‟l-„umûm firâr itdiklerinden, mikdâr-ı üserâ, bi‟t-tabi‟ yirmi binden dûn 

olmak lâzım gelir. ġıpkadaki toplar mikdârını dahî yukarıda söylemiĢ idik.  

Mü‟ellif mösyö, mülâhazât-ı „umûmiyesinde dahî, “sevku‟l-ceyĢ nokta-i 

nazarından bakdığımız takdîrde, Süleyman PaĢanın Gurkoyu Balkanların öbür 

cihetine tard idildikden sonra Sofya üzerine yürüyüb de ba‟de Balkanları Meric 

menba‟ına karîb bir yerde mürûr ile, Plevnede bulunan „Osman PaĢa ile 

birleĢmediğinin sebebini bir dürlü kesdiremiyoruz; çünki, kendisi böyle bir hatt-ı 

hareket ittihâz eylediği takdirde, bir gûnâ tehlikeye dûçâr olmakdan baĢka, hatt-ı 

ric‟ati dahî her vakit taht-ı temînde bulunacak idi” diyor. 

Mü‟ellifin evvelce dahî bu bâbda dermiyân itdiği i‟tirâza cevâb olarak 

“Hâlen ve vazîfeten böyle bir manevra icrâsına muktedir ve me‟zûn olmadığımı” 

yazmıĢ idim. Bu „âciz, o târihde merkez-i saltanat ile „umûm kumandanın 

virdikleri vazîfe ve ihtâr dâiresinde hareket mecbûriyetinde bir ma‟iyyet-i 

kumandânî oldığımdan, ef‟âl ve icrââtımda muhtâr ve müstakil ve murahhas değil 

idim. Vazîfem, düĢmanı Balkanın cenûbundan tard ile medâhilini sedd-ü ândan 

sonra Tuna „umûm kumandanı ile bi‟l-muhâbere, Tuna Ģark ve garb ordularıyla 

müttehiden icrâ-yı harekât itmek ve birlikde Balkanın öte yüzüne aĢmakdan „ibâret 

idi. 

Böyle bir emr-ü ihtâr ile mukayyed olan bir kumandan, Gurkonun, 

Balkanın Ģimâline geçmesini  

(Sayfa 182)  

müte‟âkib; ġıpka Ruslar elinde iken, hodserâne
183

 ve bâ-irâde-i seniyye 

aldığı ta‟lîmât ile beraber baĢ kumandandan mevrûd telgrafnâmeler ahkâmına 

muhâlif olarak Plevneye gidemez idi. Vâkı‟â ben de Plevne ile birleĢmek 

tehâlikinde idim; lâkin, bu arzumı ġıpkayı ba‟de‟l-istirdâd Tuna Ģark ve garb 

ordularıyla birleĢerek mümkün olursa Rusları Tuna sevâhilinden çıkarmağa 

çalıĢmak için besliyor idim. Ne çare ki, ġıpkanın istirdâdı husûsunda Mehmed „Ali 
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 Hod-serâne: SerkeĢçesine, dikbaĢlılıkla. 
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PaĢa tarafından bana dirîğ-i mu‟âvenet ve ta‟bîr-i âhir ile Ruslara müsâ‟ade 

olunduğundan beslediğim o arzuda, ġıpka istirdâdı gibi hayâlât hukmüne geçdi. 

Bir de mü‟ellif, bizim ordularımızı, Avrupa orduları gibi zann-ü  kıyâs 

idiyor; nakliye kâfileleri ve arabalarını hâzır ve müheyyâ farz ve zu‟m idiyor!... 

Ben, Sofya cihetinden dolaĢarak Plevneye gitmek için ne kadar vesâit-i 

nakliyeye muhtâc idim? Plevneye gitdikden sonra iki ordunun mühimmât ve 

zehâyiri nasıl celb-ü cem‟ idilecek ve hangi vesâit ile bunlar i‟âĢe idilecek idi?.. 

Buralarını aslâ hâtıra getirmiyor.  

Eğer ġıpka istirdâd olunsa idi, o halde aksar-i tarîk
184

, Gabrova, Selvi ve 

Lofça caddesi oldığından Plevnede tahĢîdi arzu olunan orduların erzâk ve 

mühimmât müverridi te‟mîn ve ihtisâr idilmiĢ olur idi. 

“Süleyman PaĢa, Sofya tarîkiyle ilerlese idi, hatt-ı ric‟ati her vakit emîn 

olur idi” diyor. 

Plevne hatt-ı ric‟atinin me‟mûn kalabilmesi Rusların ta‟arruz itmesiyle 

meĢrût idi. Balkandan yirmi sâ‟at uzakda olan öyle bir hatt, hiçbir vakit emîn 

olamaz. Hatta, (Gabrova - Lofça) tarîkiyle, Balkanlara müstenid oldığı halde yine 

emin „add olunamaz. Mü‟ellifin bu i‟tirâzı, ma‟lûmât-ı mevki‟iyeye ve 

ordularımızın ahvâl-i „askeriyesince vukûfa müstenid olmayub, öyle câhilâne bir 

ma‟lûmât-fürûĢlukdan
185

 „ibâretdir.  

Mü‟ellif: “Yukarıdaki tafsîlât sırasında Süleyman PaĢanın dahî Gurkonun 

hareketine geçerek Rusyalıları arkadan urmak lâzım geleceğini iĢrâb itmiĢ isek de, 

mahallî olmamak münâsebetiyle, tafsîlât-ı zâideye giriĢememiĢdik. Halbuki 

Süleyman PaĢa bu hareketi ittihaz idecek yerde, on beĢ gün kadar bilâ hareket 

kaldıkdan baĢka, boğaza dâhil oldığı vakitde dahî, bir „inâd-ı musırrâne ile 

Rusların istihkâmâtına cebheden hücumlar gösterdi” diyor.  
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 Aksar-ı tarîk: En kısa yol. 
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 Ma‟lûmât-fürûĢ: Malumat, bilgi satan, bilgiçlik taslayan. 



212 

(Sayfa 183) 

Benim, Gurkonun harekâtına mümâsil bir hareket ittihâz idemeyeceğimin 

delâilini ve hâlen ve vazîfeten ve mevki‟an öyle bir iktidârı hâiz bumunmadığımı 

yukarıda ta‟dâd ve tafsîl itmiĢ idim. 

Vâkı‟â ben, Hâin Boğazından bir mikdâr „asker geçirecek ve Mehmed „Ali 

PaĢa ile gelecek on sekiz tabura terfîk idecek idim; lâkin, Mehmed „Ali PaĢa 

karârından nükûl ile Hezargrada çekilerek vaz‟-ı müdâfa‟a aldığını „umûmâ 

i‟lândan ve bana da “Tunca vâdisiyle ġıpkaya git ve Balkandan münferiden 

sarkma… ġıpkanın istirdâdını müte‟âkib bize bildir… Balkanın Ģimâline geçmek 

manevrasını birlikde icrâ ideriz.” Emrini virdikden sonra merkez-i saltanatın emr-i 

„umûmîsi de: 

“Balkanın bu yüzünde ve üstündeki düĢmanın tardıyla müdâhalenin seddi 

ve ândan sonra Balkanın öte yüzüne tecâvüz idilmesi” mevâdından „ibâret oldığı 

halde, „acabâ ben, nihâyet otuz bin kiĢiden „ibâret ve nısfına karîb kısmı i‟timâda 

gayr-ı Ģâyân „askerden mürekkeb bir galebeliği, Hain Boğazından geçirerek tâ 

ġıpkaya kadar Karacadağ ve Hain Boğazı ve Kilfâr ve Dranova ve Gabrova gibi 

yerlere dağıtub parçaladıkdan sonra ne kadar kuvvet ile ġıpkaya çevirme hareketi 

icrâ idecek idim? 

Bu parçaladığım müfrezelerin Ruslar tarafından ta‟arruz görmeyeceğine 

ve Rusların Balkan ordusu bunlara iliĢmeyeceğine beni kim te‟mîn idecek idi? 

Rusların Panze veya Plevne ordularından birkaç livâ veya fırka, meydanda 

birer av dimek olan bu müfrezelerin saydı için nihayet üç dört günlük bir sefer 

nasb-u zahmetini göze aldırmayacakları neden ma‟lûm idi? 

„Ale‟l-husûs, gerek Mehmed „Ali PaĢanın ve gerek „Osman PaĢanın vaz‟-ı 

müdâfa‟ada bulundukları, Ruslarca pek iyi biliniyor idi. Gurkonun hâlini, 

vaz‟iyetini bana kıyâs itmek, kıyâs-ı ma‟a‟l-fârıkdır
186

. Gurkonun refâkatinde dört 

bin muntazam nizâmiye süvârisi oldığından, Bulgar dostlarımız, Balkanın bu 

yüzünün, tâ Ġstanbula kadar, „askerden havlini kendisine haber virmeseler bile o, 

süvârisinin kuvvetiyle, düĢmanının her hal-ü vaz‟ından cebren haber alabilir idi; 
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vesâit-i nakliyesi mevcûd ve mükemmel idi. Mu‟ahharan da arkası bir Balkan 

ordusuyla tahkîm ve te‟mîn idilmiĢ idi. Fazla olarak Tuna mecrâsına kadar da, 

Panze ve Plevne orduları var idi ve hîn-i hâcetde ânları da mu‟âvenetde istihdâm 

idecek Grandük Nikola gibi bir  baĢ kumandanları da var idi. 

(Sayfa 184)  

Benim refâkatimde, ġıpkaya gider iken ancak dört yüz kadar nizâmiye 

süvârisi bulunub düĢmanın vaz‟ından, kuvvetinden ve nerelere ne kadar „asker 

tahĢîd itdiğinden ve niyet ve merâmından külliyen bî-haber idim ve cebren haber 

almağa da istitâ‟atim
187

 yok idi.  „Ale‟l-husûs ârâda Balkan da var idi. DüĢmanın 

halinden benim değil, devletin ve baĢ kumandanımın da haberi yok idi. Sağ cenah 

ilerisindeki Mehmed „Ali PaĢa, öyle bir iĢ görülecek sırada hâl-i müdâfa‟aya 

girerek harekete iĢtirâkden müctenib ve sol cenah ilerisindeki „Osman PaĢa ise, 

harbi düĢmanın ayağına gelmesi halinde kabul itmek vaz‟iyetinde idi. 

Ordunun arkasında tâ Ġstanbula kadar ve hatta nefs-i Ġstanbulda bile bir 

kuvve-i ihtiyâtiye ve muhâfaza yok idi. Bunlardan fazla aldığım evâmir, ta‟lîmât 

ve ihtârât Balkanın Ģimâline aĢmamaklığımı mûsî idi. Gurkoyu Balkanın cenûbuna 

sevk iden Grandük Nikola kumandan-ı mutlak ve murahhas idi. Ben ise 

kumandan-ı mukayyed ve mahdûdü‟l-vazîfe idim.  

ĠĢte gerek bu mü‟ellif ve gerekse bu yolda efkâr-ı sahîfe beyân iden 

lâkerdoryan muharrirleri ile ânları taklîd itmek kendilerine Ģîn iken Ģân-ı „adâyiden 

ve kudret ve vukufsuzlukdan dolayı lâkerdoryanlardan bi‟t-tercüme bana su‟al 

tertîb iden dîvân-ı harb erkân-ı kem-bizâ‟ası
188

 bu husûsdan dolayı hakkımda 

bigayri hakkın ta‟rîzâtda bulunurlar. Benim Yeni Zağrada altı gün müddet 

kalmaklığımın ve Eski Zağradan doğruca ġıpkaya gitmek için musammem olan 

manevra ve plandan hangi esbâb-ı mücbire ile ferağat iderek mü‟ellifin ve redd-i 

lisân itdiği on beĢ günün ne suretle zâyi‟ oldığının esbâbını yukarıda söyledim. 

Mü‟ellifin, cebheden hücumdan murâdı eğer Esveti Nikola cebhesi ise, bu 

hücumun benim rızâma muhâlif olarak vukû‟ buldığını da bâlâda zikr eyledim. 

Eğer “Bu da niçin çevirme hareketi icrâ itmedi” i‟tirâzına ma‟tûf ise, o bahis de 

geçdi. Ma‟mâfîh, benim tertîb itdiğim hücum planının icrâsında kusur olmakla 

beraber, eğer Ağustosun on birinci güni Ceneral Radeski, ġıpka mahsûrîninin 
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imdâdına yetiĢmese idi, on ikinci güni ġıpkadaki Ruslar bilâ-Ģart teslîm 

mecbûriyetinde bulunacağından her halde münettic-i muvaffakiyet idi.  

Ve ġıpkanın istirdâdı için, öyle Hâin Boğazından geçib de „askeri tefrika 

ve tehlikeye düĢürmeğe kat‟â lüzûm yok idi. Mü‟ellif, Ceneral Radeskinin yirmi 

bin kiĢi imdâd yetiĢdirdiğini söylüyor.. Farz idelim ki Ruslar Panze ve Plevne 

ordularından hiç „asker kımıldatamasınlar, bu yirmi bin kiĢi de mikdârca doğru 

olsun, Hain Boğazından 

(Sayfa 185)  

geçe idim, Balkanın öte yüzünde ġıpkanın imdâdına yetiĢen, mü‟ellifin bu 

yirmi bin moskofu, beni karĢılamayacak mı idi? 

Ben daha ġıpkayı çevirmezden evvel, bunlar bi‟t-tabi‟ Kilfarda ve Tırnova 

yanlarında önüme çıkacaklar ve ben eğer bunları tarassud için Kilfarda kuvvetli bir 

müfreze bırakmaz ve Hain Boğazı yolunı te‟mîn itmez isem, bilakis ânlar beni 

çevirirler idi. Hem de o sûretle ki, ne bir yerden bize mühimmât ve erzâk gelebilir 

idi ve ne de vaz‟-ı müdâfa‟aya giren Mehmed „Ali PaĢa ordusuyla zâten müdâfa‟a 

hâlinde bulunan „Osman PaĢa ordusı, muktedir bile olsalar ve ne kadar da cehd 

itseler, on beĢ günden aĢağı bize imdâd idebilirler idi. 

Hezârgraddan mühimmât ve erzakıyla birlikde hareket idecek ve „Osman 

Pazarı, Elene, Tırnova tarîkiyle Kilfâr da bizim imdâdımıza yetiĢecek bir livâ 

„asker, müretteb toplarıyla ve mühimmât ve erzak arabalarıyla „Osman Pazarına 

ancak on bir, on iki günde gelebilir idi. Ve bu müddetin kısm-ı a‟zamını „Osman 

Pazarı ile Ahmedli arasındaki yolsuzluk izâ‟a ider; oradan da yolcu gidiĢiyle, 

ancak dört günde Tırnovaya, Kilfara varılır. Ma‟mâfîh, Bebrovada, Elenede, 

Kisrovada, Tırnovada düĢmanın kuvveti oldığını unutmayalım. 

ĠĢte Mehmed „Ali PaĢa tarafından imdâdımıza gelecek olan o bir livâ 

„asker, mevâki‟-i mezkûredeki düĢman kuvvetlerinin cümlesine galebe çalarak 

harekete devam itse, yine Kilfar ve civârında hatt-ı ric‟ati kat‟ idilmiĢ olan 

ordumuza yirmi günde yetiĢebilir idi. 

Plevneden Tırnovaya gelen tarîk daha muntazam oldığı cihetle belki 

Plevneden imdâdımıza çıkacak bir livâ „asker, on günde bize iltihâk ider idi. Lâkin 

Evde, Selvide, Gabrovada, Dranovada bulunan Rus müfrezelerine ve husûsiyle 
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Plevne Ordû-yı Hümâyûnunı müterassıd Rus ordusundan ânı ta‟kîbi tabî‟î 

bulunacak Rus fırkasına galebe ile meĢrûtdur. Velhâsıl, mü‟ellif mösyönün ve 

havadarlarının ihtâr itdiği manevra, hâlen, mevki‟an, hukmeten, kâ‟ideten 

muvâfık-ı maslahat değil idi. 

Mü‟ellif: “Hulâsa doğru söylenecek olursa, ġıpka „Osmanlı „askerinin pek 

cesûrâne davranub pek ziyâde çalıĢmıĢ ve son derece de eser-i itâ‟at göstermiĢ 

oldukları nazar-ı dikkat önünden uzak tutulmamalıdır ki, re‟isleri dahî muktedir ve 

mâhir olmuĢ olsaydı baĢka netîceler istihsâl eylemeleri dahî imkân dâiresi 

dâhilinde idi” diyor.  

(Sayfa 186)  

Mü‟ellifin bu sözü dahî muvâzenesiz ve bürümeden ve „âmiyâne bir 

sözdür. ġıpka „Osmanlı kumandanının mahâretsiz ve iktidârsız „add olunmasını, 

eğer çevirme hareketi manevrasına kalkıĢmadığından dolayı ise, bunun esbâb ve 

„avârız-ı ledünniyesini yukarıda ber-tafsîl söyledik. Ruslar, çevirme hareketini 

gerek ilk Balkanı tecâvüzlerinde ve gerekse en sonraki ġıpka esâretinde, baĢ 

kumandanları Grandük Nikolanın emr-ü tertîbi ile ve âna müzâheret ve istinâd ile 

ve ġıpkadan ta Ġstanbula kadar, hiçbir yerde „asâkir-i müdâfa‟a ve ihtiyâtiye 

olmadığını muhakkak suretde haber alarak bilâ fütûr icrâ itdiler. „Osmanlı BaĢ 

Kumandanı Mehmed „Ali PaĢa ise bilakis beni, çevirme hareketinin icrâsından 

ferâğate icbâr ve tasmîm eylediğim bu hareketin teshîli için, bizzat beraberce 

getireceği on sekiz taburı dahî „Osman Pazarı ve Cum‟adan Hezargrada aldırarak, 

bana da Tunca vâdisiyle hareketi emir ve münferiden Balkanın Ģimâline aĢmakdan 

nehy eyledi. Yok, eğer bu söz ġıpka muhârebesindeki hatîât-ı müteferri‟aya 

mahmûl ise, bunların müsebbiblerini de senedât ve edile-i resmiye ile yukarıda 

irâ‟e ve iĢâret eyledim. 

Bununla beraber, defa‟âtle söylediğimiz vechile, eğer Ceneral Radeski, 

Ağustosun on birinci güni akĢamı ġıpkaya kuvve-i imdâdiye yetiĢdirmese idi, 

Rusların dahî taht-ı tasdîk ve i‟tirâfında oldığı vechile on ikinci güni ġıpkadaki 

Rus „asâkiri kâmilen esir olacak ve mevki‟ de istirdâd idilecek idi. Eğer bir 

mahâretsizlik veya kudretsizlik var ise, o da ġıpkadaki Rusları çevirme için tertîb 

itdiği on sekiz taburı, düĢman Hezargrada hücum idecek Ģâyi‟a-i kâzibesi üzerine 

geri aldırarak, bir vazîfe-i mühimme ve mukaddeseden ta‟tîl iden ve ġıpka 

müdâfi‟lerine imdâd ve mu‟âvenet için Balkan kumandanı Ceneral Radeskiye 
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serbesti ve müsâ‟ade viren „Osmanlı BaĢ Kumandanı Mehmed „Ali PaĢa da 

olabilir. Hatta biz o kudretsizlik ve mahâretsizlik ta‟bîrleri yerine, sadâkatsizlik ve 

ihânet kelimelerini de bu baĢ kumandan için isti‟mâl idebiliriz. Evet, biz de 

mü‟ellifin kavlini tasdîk ideriz.. Eğer Mehmed „Ali PaĢa, on sekiz tabur ile ber-

mûceb-i karâr Balkanın öte yüzünden ve Elene tarafından Hain Boğazının ilerisine 

gelse idi, benim o sırada Ferdiç ve Hain Boğazlarında terk itdiğim dokuz tabur ile 

Demirkapunun ilerisinde vâki‟ Ahmedlideki dört tabur ve o havâli baĢıbozukları 

dahî bi‟t-tabi‟  

(Sayfa 187)  

Mehmed „Ali PaĢa ile birleĢeceklerinden, otuz bir tabura bâliğ olacak olan 

bu kuvvet, çevirme hareketinin icrâsını teshîl iderek „ale‟l-husûs Ceneral 

Radeskiyi de baĢının çaresine bakmağa ve Elene ve Tırnovayı muhâfazaya icbâr 

ider idi. Ben de yine, o kırk yedi tabur ile ġıpkaya gelir ve Ağustosun on ikinci 

güni, mü‟ellifin kavlince, yirmi bin ve bizim ma‟lûmâtımıza göre otuz bin „asâkir-i 

imdâdiye yetiĢdiren Ceneral Radeski, ġıpkanın esâreti haber-i elîmini muhakkak 

sûretde alır idi.  
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TARTIġMA VE SONUÇ 

Hatıralar, tarihin subjektij kaynaklarındandır. Belge hükmü 

taĢımamakla birlikte, yaĢanan hadiselerde belirli bir fikir edinebilmek için, 

parçaları birleĢtirmekte araĢtırmacılara yardımcı olmaktadırlar.   

Süleyman Hüsnü PaĢa, 1877-1878 Osmanlı-Rus SavaĢı baĢladığı 

zaman Balkanlardaki en yüksek kıdemli komutanlardan biriydi. Süleyman 

Hüsnü PaĢa “ġıpka Kahramanı” olarak tanınmaktadır. Bu anlamda ġıpka 

Geçidi Muhaberelerine değinmek gerekmektedir. ġıpka Geçidi 

Muharebeleri, 1877-1878 Osmanlı-Rus SavaĢı sırasında Osmanlı ve Rus 

birliklerinin çok büyük bir stratejik önemi olan ġıpka Geçidi'ni ele 

geçirmek üzere yaptıkları dört değiĢik muharebeden oluĢan bir 

muharebeler dizisidir. 

ġıpka Geçidi günümüzde Bulgaristan'ın sınırları içinde yer alan 

Balkan Dağları üzerindeki bir geçittir. ġıpka Geçidi Tuna nehri 

boylarındaki Rusçuk kentinden baĢlar ve Edirne'ye kadar uzanır. En 

yüksek noktasında 1.150 metrelik bir rakıma ulaĢan ġıpka Geçidi 1877-

1878 Osmanlı-Rus SavaĢı sırasında Balkanları aĢarak Ġstanbul'a doğru 

saldırıya geçmiĢ Rus ordusu için büyük bir engel oluĢturuyordu. ġıpka 

Geçidi ele geçirildiği takdirde Edirne'ye kadar Rus ordusunun önü açık 

olacaktı. O yüzden burada Osmanlılar ve Ruslar arasında 4 değiĢik 

muharebe yaĢandı. 

Osmanlı kumandanı Süleyman Hüsnü PaĢa 1877 yılının Haziran 

ayında birliklerini Karadeniz yoluyla Dedeağaç'a nakletti. Sayıları 4.000-

5.000 arasındaki Osmanlı orduları Dedeağaç'tan kara yoluyla ġıpka 

Geçidi'ne ulaĢtılar. Bu arada Temmuz ayında Rus generali Ġosip Gurko'nun 

kumandası altındaki bir birlik Tuna Nehri'ni geçerek ġıpka Geçidi'ne 

ulaĢtı. 

I. ġıpka Geçidi Muharebesi: (17-19 Temmuz 1877), Ġosip Gourko 

ġıpka Geçidi'ni ele geçirdi. 

II. ġıpka Geçidi Muharebesi: (21-26 Ağustos 1877), Osmanlılar 

ġıpka Geçidi'ni geri almak için taarruza geçtiler ama geri püskürtüldüler. 
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III. ġıpka Geçidi Muharebesi: (13-17 Eylül 1877), Osmanlıların 

ikinci bir taarruzu geri püskürtüldü. 

IV. ġıpka Geçidi Muharebesi: (5-9 Ocak 1878), Bu sefer Ġosip 

Gurko son bir taarruza geçerek ġıpka Geçidi'ni saran Osmanlı ordularını 

kesin bir yenilgiye uğrattı. 

Bu muharebelerde yenilgiye uğramasına rağmen savunmada 

gösterdiği cesaretten dolayı Süleyman Hüsnü PaĢa önce ġıpka Geçidi 

Kahramanı olarak görüldü. Ancak sonradan yenilgiden sorumlu tutularak 

TaĢkıĢla'da hapsedildi. Bir yıl süren bir yargılamadan sonra idama 

mahkûm edildi, tüm rütbe ve madalyaları geri alındı; ama cezası daha 

sonra II. Abdülhamit tarafından sürgüne çevrildi. 14 yıl Bağdat'ta sürgün 

hayatı yaĢayan Süleyman Hüsnü PaĢa 1892 yılında orada öldü. Ġleri 

görüĢlü, inkılâpçı, meĢrutiyet taraftarı, milliyetçi duygularla dolu olan 

Süleyman PaĢa, kimsenin Hunlar, Göktürkler, Avarlar gibi Türk devletleri 

hakkında bilgi sahibi olmadığı bir devirde milli tarihimizi mektep 

kitaplarına koyan ve bizde milliyetçilik Ģuurunun uyanmasına çalıĢan ilk 

Türkçülerimizdendir. 

Son derece üretken, baĢarılı ve milleti için hem askerî hem de 

eğitim ve kültür alanında üstün yararlılıklar gösteren bir düĢünce ve devlet 

adamının rütbelerinin elinden alınarak Bağdat‟a sürgün gönderilmesi ve on 

dört yıl gibi koca bir zamanı orada hiçbir Ģey yapamadan geçirmesi 

milletimiz için büyük bir kayıp olmuĢtur. 

Süleyman Hüsnü PaĢa, araĢtırmacı ve yenilikçi bir düĢünce 

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

zamana kadar rastlanmayan konuları ele alması ve özellikle Bağdat‟ta 

sürgün bulunduğu yıllarda bir yandan Umdetül Hakayık‟ı kaleme alırken, 

diğer taraftan din, dil, eğitim, kültür, ekonomi, ticaret, maliye, askerlik ve 

Ģehircilik konularında istatistik değerler vererek hazırlamıĢ olduğu Hıtta-ı 

Irakiyye Lahiyası titiz bir gözlemci ve araĢtırmacı olduğunun belgeleridir. 

Tez çalıĢmasına konu olan, “Umdetü‟l-Hakâyık” isimli eserin 

ikinci cildini, Süleyman Hüsnü  PaĢanın, ġıpka Geçidi, Eski Zağra, Yeni 

Zağra, Çıranlı, ġumnu, AĢağı Karapınar, Sofular, Kızanlık, Ferdiç Boğazı, 
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Elene Geçidi, Hain Geçidi, Tırnova, Ġslimye, Arabacı Köyü, Aykırıcabel, 

Esveti Nikola, Radine ve sâir yerlerdeki vazifesinden ve emir- komutası 

altındaki Veysel, Recep, Rauf, Hulusi PaĢalar ve Ferik Selim PaĢa ve sâir 

teĢrik-i mesai ettiği diğer komutanlarla olan irtibatsızlık, birbirinin emrini 

hafife alma, ağır davranma gibi esbâb üzerinden mezkur Ģahısları tenkid 

ettiği, tarih önünde kendini haklı çıkarmak üzere kaleme aldığını 

görmekteyiz. Vazifeden alındıktan sonra selefi olan Rauf PaĢa‟nın 

hatalarını, BaĢkomutan Mehmed Ali PaĢa ile olan anlaĢamamazlıklarını da 

askeri stratejiler üzerinden dile getirmiĢtir. Eseri transkribe ederken, 

komutanlar arasındaki olumsuzlukların, savaĢın seyrini de etkilediğini, 

ġıpka‟nın öneminin geç anlaĢıldığını, -yazarın ifadesine göre: ġıpka‟nın 

Ġstanbul‟un kilidi olduğunu- bunun da koca bir Balkan Yarımadası‟ndaki 

mağlubiyetimize mal olduğunu bu ciltte tespit etmiĢ bulunuyoruz.    

Bu cümleden olmak üzere; Ruslarla bu mıntıkada sıcak temas 

yaĢanmadan önce, Hidayet PaĢa‟nın Dobruca köylerini ve Pazarcık‟ı, Rauf 

PaĢa‟nın Pazarcık‟a çekildikten sonra ġıpka Geçidini Ruslara karĢı 

korumakla vazifeli olduğunu görüyoruz. 18 Temmuz 1877 tarihinde 

General Gurko Yeni Zağraya taarruz etmesine rağmen, Rauf PaĢa‟nın 

müdahale etmediğini, 19 Temmuz‟da da Rusların Eski Zağra‟daki 

Müslümanları katliama tabi tuttuklarını, binâenaleyh Süleyman PaĢa‟nın 

Eski Zağra‟yı Ruslardan aldığını görüyoruz. Rauf PaĢa‟nın cephanesinin 

az olması sebebiyle, Rusların AĢağı Karapınar‟ı aldıktan sonra, 22 

Temmuz‟da ġıpka Boğazı ve Sofular Karyesi‟ni, 23 Temmuz‟da da Ferdiç 

Boğazı, Ġslimye, Karacadağ Balkanı‟ndan Takalifer cihetine kadar Tuna 

Ovası‟nı ele geçirdiğini öğreniyoruz. Bu baĢarıları bir anda tadan General 

Gurko, 25 Temmuz‟da Tırnova‟ya çekilmiĢtir. Osmanlı askerleri ise, 

peksimet ve cephane sıkıntısından dolayı, 29 Temmuz‟a kadar peyderpey 

saltanat merkezinden gelecek desteği beklemek zorunda kalmıĢlardır.  

Ayrıca 19 Temmuz 1293‟ten 4 Ağustos 1293 tarihine kadar 

herhangi bir çatıĢma, savaĢın olmamasına rağmen Süleyman PaĢa‟nın 

muharebenin seyrini değiĢtirecek hamle veya hamleler yapmaması da 

tarihçiler tarafından eleĢtirilmiĢ, mezkur paĢa yine kendisini savunmuĢtur.  

“Rauf PaĢa hezîmeti, Mûsâ Kâzım Beyin Karapınar jurnali, 

Gurkonun Yeni Zağraya doğru çekilmiĢ zann olunması, nakliye 
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vasıtalarının olmayıĢı, yiyecek azlığı ve mühimmâtın durumu” Süleyman 

PaĢa‟yı tereddüde düĢürmüĢ ve ġıpkayı geri almak için manevra 

yapmaktan alıkoymuĢtur. Durumun bu Ģekilde olacağını bilseymiĢ, 

ġıpkaya gider ve eğer Gurko, Han Boğazı içine çekilmek hareketini icrâ 

idecek olsaymıĢ, Süleyman PaĢa Filibe ve civârından beĢ on günlük 

peksimet ile biraz cephâne tedârik edip, Selvi ve Lofçaya doğru ilerleyerek 

„Osman PaĢa ordusuyla birleĢirmiĢ ve asıl maksadı da buymuĢ”.   

Yerdek, Çıplaktepe, Esveti Nikola, Aykırıcabel cihetlerinde 

Balıkesir, Birinci Tali‟a, Beyrut, Urfa ve Kula Taburları‟nın isimleri 

geçmekte, ayrıca baĢı bozuk Çerkeslerin ġıpka karyesi giriĢinde bazı evleri 

yaktığı da anlaĢılmaktadır. Mezkur yerlerde yapılan muharebelerdeki 

baĢarısızlığın müsebbibi olarak ġakir PaĢa ve Erkan-ı Harb BinbaĢısı 

Hamdi Bey görülmekte ve Süleyman PaĢa tarafından ağır bir dille 

azarlanmaktadırlar.   

BaĢkomutan Mehmet Ali PaĢa‟nın, Süleyman PaĢa ve emrindeki 

askerleri Tırnova, Kızanlık ve ġıpka Geçidi‟ni korumakla 

vazifelendirmesi, Ġstanbul‟un emrinin hılafına Balkanların ötesine 

sarkmak, Plevne‟de Osman PaĢa‟ya destek olmakla savaĢın kaderini 

değiĢtirebilecek bir birliğin ġıpka Geçidi Muharebelerinde eriyip 

gitmesine sebebiyet vermesi de ayrı bir garâbettir.  

Ağustosun yirmi ikisinde yapılan muharebelerde, Malı Buruk 

Tepesi, Sen Nikola ve Aykırıcabel cihetlerinde Rusların konuĢlandığı 

yerlere faydasız tüfek atıĢlarıyla ilerleyen Osmanlı askerleri 3.000 kayıp 

vermiĢ, Ruslara 200 kayıp verdirmiĢtir. Bu ahvale göre, Süleyman 

PaĢa‟nın lüzumsuz yere bunca kayıp vermesinin savunulacak bir tarafı 

yoktur. 

Esveti Nikola Kayalığı‟nda konuĢlu düĢmana sahte taarruz-hakiki 

taarruz taktiğiyle oyun edilip, müstahkem mevkinin el geçirilmesi 

hedeflenmiĢ, ama yine birbirlerinden habersiz olaraktan taktik hılafına 

yapılan hücumlar, Osmanlı askerinin mahvına sebebiyet vermiĢtir.  

Her ne kadar Süleyman PaĢa, hatıratında emri altındaki askerlerin 

yaptığı hatalardan sızlansa da, telafi etmenin yollarını aramak yerine, 
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kendini temize çekmenin, iyi polis – kötü polis tarzında bir tarihi sunum 

yapmaya çalıĢmaktadır. Zaten kendi hatalarından yana da bu hakikati 

dillendirmiĢtir. General Gurko ve ona tabi birliklerin müstahkem 

mevkilerde konuĢlandığı bir vasatta, geçit muharebeleri yapmak akıllara 

ziyan bir davranıĢtır. Hem cephanenin, hem erzakın, hem zamanın, hem de 

askerin ziyan edilmesinden baĢka bir Ģey değildir.   

ġıpka Geçidi Muharebeleri‟nden yola çıkarak 93 Harbi‟nde ġıpka 

Geçidindeki baĢarısızlıkları yorumlayacak olursak;  

• Ġlk etapta, emir komuta hususunda ciddi problemler olduğu, 

yazıĢmalar ve hatıralardan belli olmaktadır. Ġstanbul‟dan gelen emrin, 

ġıpka Geçidi‟nden ileriye geçip Balkanların kuzeyine doğru Plevne‟de 

Osman PaĢa‟ya yardımcı olunması, yani bulunulan mevkiden ileriye 

geçmeyi ister tarzda olmasına rağmen, BaĢkomutan Mehmet Ali PaĢa‟nın 

Süleyman PaĢa birliklerini ġıpka‟da konuĢlandırması ve sadece o havaliyi 

savunmaya hasretmesi de ayrı bir taktik hatasıdır. Ġstanbul‟un emrini 

çiğnemektir. Bu hususta emri altındaki komutanlara havale etmek yerine 

bizzat cephenin her hususunu takip etmek, emirleri aksatan, uygulamayan 

komutanlarında vazifeden alınması en münasip karardır. Disiplinli askerin 

yine disiplinli komutanla mümkün olacağının bilinmesi fehvasınca, 

emredilen iĢin emredilen saat ve yerde yapılması savaĢ zamanında hayati 

önem taĢımaktadır. SavaĢtan sâkıt olmak için erbaĢ ve askerin kendini iĢe 

yaramaz hale getirmeye çalıĢması, sıkıyı görünce mücadele etmek yerine 

kaçması da ordunun ne denli kokuĢmuĢ olduğunun birer belirtisidir.  

• Ġkinci olarak; savaĢ sanatı üzerine tecrübesi olmayan bir ekip 

tarafından ġıpka Muharebeleri‟nin icra edildiğini görüyoruz. Bulunduğu 

yerden daha yüksek bir yeri kuĢatmanın ve bu kuĢatmada ağır topların 

yukarıya doğru çıkarılması, manevra ve savaĢta alınacal pozisyonların tam 

anlatılamaması ve anlaĢılamaması sebepleri neticesinde techizat, lojistik ve 

insan gücünün yanlıĢ kullanımı yahut israfı göze çarpmaktadır. DüĢmanı 

kuĢatan Osmanlı askerinin kuĢatmadaki gevĢekliği, Rusların nasıl ağır 

zayiatlar verdirerek Osmanlı ordusunu püskürttüğünü ve ġıpka Geçidi 

bölgesinde mevkileri birer birer ele geçirmesini tevlit etmiĢtir. Cephe 

taarruzundan, kuĢatmadan, süngülü göğüs göğüse çarpıĢmadan, düĢman 
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yaylım ateĢine karĢı alınacak vaziyetten habersiz askerlerin varlığı, bütün 

ordunun kuvve-i maneviyesini bozmaya yetmiĢtir.  

• Üçüncü olarak; birçok tarihçinin Süleyman PaĢa‟yı eleĢtirdiği 

noktada bir eleĢtiride bulunacak olursak; Süleyman PaĢa, Rusları daha 

ilerilerde karĢılamak, Plevne‟ye doğru sarkıp Osman PaĢa‟ya yardım 

etmek hususunda tasarrufunu kullanmadığı, dört ayrı muharebede ġıpka 

Geçidi‟nde yaĢanan hayal kırıklıkları neticesinde Rusları cesaretlendirdiği 

ve taze birliklerle daha da güçlenip Ġstanbul‟a giden yolda Rusların yolunu 

açtığı için 93 Harbi‟nin en can alıcı mevkisinde harbin kaderini etkileyen 

hatalar yapmıĢtır.  

Dikkate değer bir nokta olarak da, “Çırağan Vakası”ndan sabıkalı 

BoĢnak Salih‟in ġıpka Muharebeleri‟nde Rusların ve Kazakların çok 

olduğunu, güçlerinin Osmanlı‟dan fazla olduğunu, buradaki herkesin boĢu 

boĢuna öleceğini belirtip Çerkeslerin gayretlerini kırması ve toplu 

firarların, düĢmandan korkarak kendisini yaralayıp cepheden kaçmanın 

yollarını arayan askerlerin yaptığı hataların da ateĢleyicisi olmasıdır. Her 

ne kadar, Süleyman PaĢa bu Ģahsı tutuklatıp Edirne‟ye yollasa dahi, 

çıkardığı fitnenin, kargaĢanın, irtikap ettiği ihanetin neticesinde müstehak 

olduğu cezaya çarptırılmamıĢtır. 

Muharebelerde talimli, disiplinli askerlerin yanında, talimsiz, ne 

amaçla savaĢtığının Ģuurunda olmayan askerler ve komutanların varlığı da 

hakikatler cümlesindendir. BinbaĢı Mustafa Bey‟in savaĢ dıĢı kalabilmek 

için kendini yaralaması, askerlerin “düĢman geliyor” sözleri üzerine daha 

bir silah sesi dahi iĢitmeden kaçması da bu cephedeki vaziyetin vahametini 

görmemiz açısından manidardır.   

Süleyman PaĢa ġıpka üzerine yürüdüğünde Umum Kumandan 

Mehmet Ali PaĢa, Osman Pazarı, Tırnova ve Elene üzerine yürümeyip 

Hezergrad‟da konuĢlu vaziyette beklemiĢ; ilerleyen süreçte de bu hatadan 

dönmemesi, vazifeden alınmasıyla neticelenmiĢ, hem ġıpka‟daki 

mücadeleyi, hem de Plevne‟ye yardım etme umutlarını söndürmüĢtür.  
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Ayrıca, 4 Eylül 1293 tarihinde Süleyman Hüsnü PaĢa vazifeden 

alınmıĢ, Lofça Rusların eline geçmiĢtir. Plevne‟ye yardım için sadece 6 

tabur asker gönderilebilmiĢtir.   

Süleyman PaĢa‟nın halefi olan komutanlar da sebat edememiĢ, 

Rusların akınları karĢısında, taarruzlar ve mevki muharebelerinde ciddi 

zayiatlar vermiĢler, Aykırıcabel mevki‟indeki gece baskınında ise, 

beceriksizlikler neticesinde üç koldan yapılan baskın felaketle 

neticlenmiĢtir. Veysel PaĢa‟nın komutasında ġıpka Geçidi, Rusların kendi 

ordusunu çevirme yaptığını anladığı halde gerekli tedbirleri almamıĢ, geri 

çekilmemiĢ ve 30.000 askerle silah dahi kullanmadan esir duruma düĢmüĢ 

ve bundan ötürü de önü alınamaz bir Ģekilde Ruslar önce Edirne, ardından 

da Ġstanbula ulaĢmıĢlardır.  

Sonuç olarak; tarihte 93 Harbi denildiğinde meĢhur ġıpka Geçidi 

Muharebeleri‟nin mahiyetini -subjektij bir Ģekilde-, Umdetü‟l-Hakâyık‟ın 

ikinci cildinden kavramamız mümkündür. Diğer paĢaların, Osmanlı 

Devleti‟ne ait belgelerin, Rus ve Bulgar ve Komutanlarının devletlerinin 

yazıĢmaları ve belgeleri, meseleyi objektif halde öğrenmemize yardımcı 

olacaktır. Tarihin esas gayesi ders ve ibret alıp hataların tekrar 

edilmemesiyse, askerlik sanatını deruhte eden her askerin ibretle okuyup, 

kendisine birçok dersler çıkaracağı bir eserle karĢı karĢıyayız. Bu eseri 

sadece tarihe kazandırmanın, araĢtırma sayesinde akademik camiaya 

sunmanın değil, bizlere hatalardan ders almanın da rehberliği ıĢığında 

yaklaĢmak elzemdir.  
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