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SUNUŞ 

 

Gazi Osman Paşa’nın ölümünün 100. yılı münasebetiyle 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 

Koordinatörlüğünde Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi’nin katkılarıyla “I. 

Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi (1833 – 1900) 

Sempozyumu” 05 – 07 Nisan 2000 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.  

Bu sempozyumda ağırlıklı olarak Gazi Osman Paşa’nın hayatı, 

meslekî kariyeri, askerî, siyasî ve sosyal yönleri, yaşadığı devrin siyasî, askerî, 

ekonomik olayları ve bu olayların O’nun şahsiyeti üzerindeki etkileri, bir 

asker ve devlet adamı olarak Osmanlı Devleti’nin yönetimine katkıları ve 

benzeri hususlar katılımcılar tarafından bütün yönleriyle ele alınmıştır.  

Bu kitapta, önce adı geçen sempozyumda yapılan protokol ve açılış 

konuşmaları, ardından bilim adamlarının bildirileri oturum esasına göre yer 

almıştır. Bazı bilim adamları sempozyuma katıldıkları halde bildirilerini 

zamanında yayın heyetine göndermemiş olduklarından kitaba dahil 

edilememiştir. Bildirilerin kitaba yerleştirilmelerinde şu yayın ilkeleri 

benimsenmiştir:  

1. Sempozyum bildirilerinin sunulduğu dil aynen muhafaza edilmiştir. 

2. Bildirilerin dil ve üslubuna müdahale edilmeyip, sadece kelime 

düzeyinde imla hataları gözden geçirilmiştir. 

3. Sempozyum programı kitabın girişine eklenmiş, bildiri sunan 

katılımcıların isim ve açık adresleri kitabın sonuna ilave edilmiştir. 

Sempozyumda sunulan bildiriler ve yapılan tartışmalar, büyük asker 

ve devlet adamı Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa’yı daha iyi tanıma ve 

anlama yolunda atılmış ilk adımdır. Buna rağmen sempozyum imkanlar 

çerçevesinde mükemmele yakın seviyede gerçekleştirilmiştir. Bu 

sempozyum, bundan sonraki bilimsel çalışmalara yol gösterici olacağı gibi 

daha iyilerinin yapılmasına da katkıda bulunacaktır.  

Bu sempozyumun gerçekleşmesinde ve başarıya ulaşmasında başta 

Sayın Tokat Valisi Mehmet GÜNDOĞDU olmak üzere,  Tokat Belediye 

Başkanı Sayın İnşaat Mühendisi Nizamettin AYDIN ve Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mümtaz Turgut TOPBAŞ’ın büyük 
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katkıları olmuştur. Ayrıca Üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın 

Prof. Dr. Yener OKATAN, Tarih Bölümü Başkanı ve Sempozyum 

Koordinatörü Sayın Prof. Dr. Münir ATALAR ve Tarih Bölümü Elemanları 

Yrd. Doç. Dr. Abdullah İLGAZİ, Yrd. Doç. Dr. Mehmet MERCAN, Dr. 

Mehmet BEŞİRLİ, Dr. Ali AÇIKEL, Dr. Songül ÇOLAK, Dr. Abdurrahman 

SAĞIRLI, Arş. Gör. Abdullah DÜNDAR büyük özveri ve gayret 

sergilemişlerdir. Tarih Bölümü öğrencilerinin de gerek katılımcı olarak 

gerekse görevli olarak takdire şayan gayret ve hizmetleri olmuştur. 

 

YAYIN HEYETİ 

25. 06. 2001 TOKAT
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SEMPOZYUM PROGRAMI 
 

 

05 NİSAN 2000 ÇARŞAMBA / 05 APRIL 2000   WEDNESDAY 

 

09.30-10.30  ÇELENK KOYMA / LAYING A WREATH 

 

Yer : Gazi Osman Paşa Anıtı Önü (Stadyum Yanı) 

Place: the Monument of Gazi Osman Paşa (Nearby  the 

Stadium) 

 

1- Gazi Osman Paşa Anıtına Çelenk Koyma (Valilik, 

Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkan-lığı, 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Lisesi, 

Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu tarafından) [Laying a 

wreath on the Monument of Gazi Osman Pasa by the 

Governoship, the Commandership of Garrison, the 

Municipality, the University of Gazios-manpasa, the Lycée of 

Gaziosmanpasa, the Primary School of Gaziosmanpasa] 

2-Saygı Duruşu-İstiklal Marşı (Belediye Bandosu 

eşliğinde)[Respect Action -National Anthem with the 

accompaniment of the Municipality Band] 

3- Şiirler (Öğrenciler  tarafından) [Poems by the stu-dents] 

 4- Tokat Belediye Başkanı Nizamettin AYDIN`ın 

konuşması [the Mayor of Tokat Nizamettin AYDIN`s talk] 

5-Yürüyüş - Gazi Osman Paşa Heykeli Önünden 26 Haziran 

Atatürk Kültür Sarayına (Mehter Takımı eşliğinde  törene 

katılan zevat) [WALK- From the Monument of Gazi Osman 

Pasa to the Conference Hall of Atatürk Culture Palace of 26 

Haziran -the high-rank personels involved-with the accom-

paniment of the the Band of Mehter] 

 

10.30-11.00  AÇILIŞ / OPENNING 

  

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 

Respect Action and National Anthem 
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Protokol Konuşmaları / Protocol Talks 
Rektör Prof. Dr. Mümtaz Turgut TOPBAŞ 

Belediye Başkanı Nizamettin AYDIN 

Vali Mehmet GÜNDOĞDU 

Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk ÇAY 

  

11.00-11.30 Sempozyum Sunuş Konuşmaları  

Introductory Talks on The Symposium 

 

  Colonel [Albay] Prof. Dr. John E JESSUP 
   (Vice-President, CIHM, Florida, USA) 

 

 Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU 

 Türk Tarih Kurumu Başkanı, Ankara-Türkiye (President of 

Turkish Historical Society, Ankara-Turkey) 

 

11.30-12.00  Gazi Osman Paşa İle İlgili Video Gösterisi   

12.30-13.30      ÖĞLE ARASI / LUNCH BREAK 

 

13.40-15.20 I. OTURUM / FIRST SESSION 
  

Oturum Başkanı / Chairman:Prof. Dr. Slavka DRAGANOVA 

Sekreter / Secretary:Yrd. Doç. Dr. Muammer GÖMEN 

 

13.40-14.00 Prof. Dr. Preda DUMITRU  

 "The Image of Gazi Osman Paşa in the Romanian 

Contemporary Publications", [Çağdaş Romanya 

Yayınlarında Gazi Osman Paşa İmajı] 

 

 

14.00-14.20 Dr. Yusuf AÇIKEL 

 "Gazi Osman Paşa'nın Çocukluk Dönemindeki Eğitim ve 

Öğretimi" [His Education and Teaching during the Childhood 

of Gazi Osman Paşa] 

 

14.20-14.40  Dr. Kemal ÇELİK 

  "Gazi Osman Paşa, Yaşadığı Devrin Siyasi, Askeri, Sosyal 

ve Ekonomik Olayları ve Bu Olayların O'nun Şahsiyeti 

Üzerindeki Etkileri" [The Political, Military, Social and 

Economic Events of the Period Gazi Osman Paşa Lived and the 

Effects on His Character of these Events] 
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14.40-15.00 Doç. Dr. Besim ÖZCAN 

 "Birinci Kolordu Başkâtibinin Kaleminden Gazi Osman 

Paşa" [Gazi Osman Paşa from the Pen of Chief-Clerk of the 

first Army-Corps] 

 

15.00-15.20  Tartışma  / Discussion  

 

15.20-15.40 Ara (Çay ve Kahve Servisi) / Break (Tea and Coffee Service) 

 

 

15.40-17.00 II. OTURUM / SECOND SESSION 

 

Oturum Başkanı / Chairman: Doç. Dr. Metin HÜLAGÜ 

Sekreter / Secretary: Yrd. Doç. Dr. İbrahim AYKUN 

 

15.40-16.00   Prof. Dr. Nicolae N. CIACHIR 

 "The Political Implications of Plevna in War's 

Development, 1877-1878", [1877-1878 Savaşı'nın 

Gelişiminde Plevne'nin Siyasî Karışıklıkları] 

 

 

16.00-16.20  Dr. Ferenc POLLMANN  

  "The Defence of Plevna in 1877 and its Impact on the 

Hungarian Home Affairs", [1877 Plevne Savunması ve 

Bunun Macaristan İç İşlerine Etkisi] 

   

16.20-16.40 Colonel [Albay] Prof. Dr. John E. JESSUP 

 "Western Perceptions of the Battle of Plevna", [Plevne 

Savaşı'nın Batılı Algılamaları] 

 

16.40-17.00  Tartışma / Discussion 

 

 

06 NİSAN 2000 PERŞEMBE / 06 APRIL 2000 THURSDAY 

 

09.00-10.40 III. OTURUM / THIRD SESSION 
 

Oturum Başkanı / Chairman: Prof. Dr. Yücel ÖZKAYA 

Sekreter / Secretary: Yrd. Doç. Dr. Abdullah İLGAZİ 

 

09.00-09.20 Anka ZLATAVA 

  "Osman Pasa at Pleven (1877) in unpub-lished records of 

the Bulgarian Minister Alexander Lutskanov" [Bulgar 
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Bakan Alexander Lutskanov'un Yayınlanmamış Belgelerinde 

1877 Plevne'sindeki Osman Paşa] 

 

09.20-09.40 Doç Dr. Metin HÜLÂGÜ  

  "Gazi Osman Paşa ve Siyasî Faaliyetleri" [Gazi Osman Paşa 

and His Political Actions] 

 

09.40-10.00  Dr. Mehmet BEŞİRLİ 

  "Gazi Osman Paşa Döneminde İngiltere ve Almanya`nın 

Osmanlı Politikaları" [The Ottoman Policies of England and 

Germany in the Period of Gazi Osman Paşa] 

 

 

10.00-10.20  Yrd. Doç. Dr. İbrahim AYKUN  

 "Gazi Osman Paşa'nın Yemen Günleri" [The Days in 

Yemen of Gazi Osman Paşa] 

 

10.20-10.40 Tartışma / Discussion  

 

10.40-11.00 Ara (Çay ve Kahve Servisi )  / Break (Tea and Coffee Service) 

 

 

11.00-12.20 IV. OTURUM / FOURTH SESSION 

  

Oturum Başkanı / Chairman: Prof. Dr. John E. JESSUP  

Sekreter / Secretary:  Dr. Ali AÇIKEL 

 

11.00-11.20 Prof. Dr. Erdinç TOKGÖZ 

  "Gazi Osman Paşa Döneminde Osmanlı Ekonomisi" [The 

Ottoman Economy in the Period of Gazi Osman Paşa] 

 

11.20-11.40  Prof. Dr. Münir ATALAR 

  "Savaş Yılları (1877-78)`nın Türkistan`ı" [Turkistan of War 

Years (1877-78)]  

 

11.40-12.00 Yrd. Doç. Dr. Zübeyde GÜNEŞ YAĞCI 

  "Osmanlı Devleti'nin Kafkasya'ya Bakışı (1785-1856)" [The 

Look at Caucasia of the Ottoman State] 

 

12.00-12.20 Tartışma / Discussion 

 

 

12.30-13.30 ÖĞLE ARASI / LUNCH BREAK 
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13.30-15.10 V. OTURUM / FIFTH SESSION 

 

Oturum Başkanı / Chairman: Prof. Dr. Erdinç TOKGÖZ 

Sekreter / Secretary: Yrd. Doç. Dr. Zübeyde GÜNEŞ YAĞCI 

 

13.30-13.50  Prof. Dr. Slavka DRAGANOVA 

  "Tokat Sancağı İçin Bulgaristan`daki Osmanlı Evrakı" 

[The Ottoman Documents for the District of Tokat in Bulgaria] 

 

13.50-14.10 Colonel [Albay] Assoc. Prof. [Doç] Dr. Dimitar ZAFIROV 

  "Gazi Osman Paşa for the Development of Tactic and 

Strategic Defence" [Taktik ve Stratejik Savunma Bakımından 

Gazi Osman Paşa] 

 

14.10-14.30  E. Tuğgeneral Osman ÜNAL 

  "Hiçbir Taktik Başarı Stratejik Yanlışı Düzeltemez" [Any 

Tactical Success Does Not Correct Any Strategic Fault] 

 

14.30-14.50  Dr. Rifat UÇAROL  

  "Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve 1877-78 Osmanlı-Rus 

Savaşı" [1877-1878 Ottoman-Russian War and Gazi Ahmed 

Muhtar Paşa] 

 

14.50-15.10 Tartışma / Discussion  

 

15.10-15.30  Ara (Çay ve Kahve Servisi) / Break 

 (Tea and Coffee Service) 

 

 

 

 

15.30-16.50 VI.  OTURUM / SIXTH SESSION 

 

Oturum Başkanı / Chairman: Prof. Dr. Nicolae N. CIACHIR 

Sekreter / Secretary: Dr. Mehmet BEŞİRLİ  

 

15.30-15.50  Prof. Dr. Yücel ÖZKAYA  

"1844-1847 Arasında Tokat'ta Yapılan Düzenle-meler" 

[The Arrangements Done in Tokat between 1844-1847] 
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15.50-16.10 Dr. Songül ÇOLAK 

"93 Harbi Öncesi ve Esnasında Alman İmpa-ratorluğu-

Osmanlı Devleti İlişkileri ve Bismarck'ın Politikası" [The 

Relations of German Empire-Ottoman State before and during 

the 93 War and the Policy of Bismarck] 

 

16.10-16.30  Ph.D. Student [Dokt. Öğr.] Mustafa GENCER 

"Gazi Osman Paşa and Congress of Berlin (13 June-13 July 

1878)", [Gazi Osman Paşa ve Berlin Konferansı 13 Haziran-13 

Temmuz 1878] 

 

16.30-16.50  Tartışma / Discussion 

 

 

07 NİSAN 2000 CUMA / 07 APRIL 2000 FRIDAY 

 

09.00-10.40 VII. OTURUM / SEVENTH SESSION 

  

Oturum Başkanı / Chairman: Doç. Dr. Besim ÖZCAN 

Sekreter / Secretary: Dr. Songül ÇOLAK 

 

09.00-09.20 Yrd. Doç. Dr. Nuran ALTUNER 

  "'Gazi Osman Paşa Hazretleri Nezdinde Yüz Gün'  

  Adlı Eserde Yer Alan Altı Makalenin Askeri,  

   

  Sosyal ve Kültürel Açıdan İncelenmesi ve Maka-lelere Göre 

Gazi Osman Paşa'nın Kişiliği ve Karekteri" [A Study in 

Military, Social and Cultural Points of View of Six Articles 

named 'Hundred Days in View of Excellency Gazi Osman Paşa' 

and the Personality and Character of Gazi Osman Paşa 

According to the Articles] 

 

09.20-09.40 Öğr. Gör. Bünyamin Nami TONKA  

  "Ivan Turganyev'in 'Fırtına Öncesi' Adlı Romanı ve Bulgar 

Milliyetçiliği'nin Tezahürü, 1877-1878 Osmanlı-Rus 

Savaşı'nın Çıkarılması ve Gazi Osman Paşa'nın Tarih 

Sahnesine Çıkışı" [The Novel named 'Before The Storm' of 

Ivan Turganyev and the Emergence of Bulgarian Nationalism, 

the Outbreak of 1877-1878 Ottoman-Russian War and the 

Appearance on Historical Stage of Gazi Osman Paşa]  

 

09.40-10.00 Yrd. Doç. Dr. Muammer GÖMEN 
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  "Osmanlılarda Vilayet Basını ve Tanzimat Sonrası Tokat 

Vilayet Basını (1839-1909)" [The Ottoman Provincial Press 

and the Post-Reformation Provincial Press of Tokat] 

 

10.00-10.20  Dr. Ali AÇIKEL 

  "1864-1901 Yılları Arasında Tokat" [Tokat between the 

Years of 1864-1901] 

 

10.20-10.40 Tartışma / Discussion 

 

10.40-11.00 Ara (Çay ve Kahve Servisi) / Break (Tea and Coffee Service 

 

 

 

 

 

11.00-11.40 KAPANIŞ OTURUMU VE SEMPOZYUM 

DEĞERLENDİRMESİ /CLOSING SESSION AND 

SYMPOSIUM VALUATION 

 

Oturum Başkanı / Chairman: Prof. Dr. Yücel ÖZKAYA 

Sekreter / Secretary:Doç. Dr. Metin HÜLÂGÜ 

 

Prof. Dr. John E. JESSUP 

Prof. Dr. Slavka DRAGANOVA 

Prof. Dr. Prof. Dr. Nicolae N. CIACHIR 

Prof. Dr. Erdinç TOKGÖZ 

Prof. Dr. Münir ATALAR 

 

11.40-12.00 Kapanış Konuşması / Closing Remarks 

 

Sempozyum Organizasyon Kurulu Adına 

[In the name of Symposium Organisation Committee] Rektör 

[President of Gaziosman-paşa University]  

Prof. Dr. Mümtaz Turgut TOPBAŞ 

 

12.00-12.30 Plaket Töreni ve Katılım Belgelerinin Sunulması [Plaque 

Ceremony and the Presentation of Participation Certificates] 
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GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ Prof. Dr. MÜMTAZ 

TURGUT TOPBAŞ’IN KONUŞMALARI 

 

Hemşehrimiz Gazi Osman Paşa’nın ölümünün 100. Yılı münasebeti 

ile hazırlanan bu toplantının baş mimarı Sayın Valimiz Mehmet 

GÜNDOĞDU, O’nun maddi manevi desteği ve yakın ilgisi olmasa idi bu 

sempozyum olmazdı. Tokat’lı olarak, Tokatlılar adına kendisine 

şükranlarımızı sunuyorum. 

Keza, Her zaman Vilayet, Üniversite, Belediye işbirliğine önem 

veren, bu şekildeki çalışmalara her türlü desteği veren Belediye Başkanımız 

Nizamettin AYDIN’a da teşekkürler. 

Üniversite olarak bizde elimizden geleni yaptık. Bir de mutfakta 

çalışanlar var. Onları da unutmuyoruz. 

Vali Yardımcımız Nevzat ERGÜN 

Belediye Başkan Yardımcımız Yunus YILMAZ ve 

Üniversitemizden Prof. Dr. Münir ATALAR, Dr. Ali AÇIKEL, Dr. 

Songül ÇOLAK’a ve diğer emeği geçenlere teşekkürler ediyoruz. 

 

GAZİ OSMAN PAŞA 

 

Bütün yerleşim merkezleri, mahalleler, köyler, beldeler, ilçeler ve 

iller yetiştirdikleri şahsiyetlerle öğünür. 

Tokat’lı olarak hemşehrimiz olarak, öğündüğümüz, gurur 

duyduğumuz birçok şahsiyet vardır. İsimlerini bildiğimiz bilmediğimiz bütün 

bu hemşehrilerimizle gurur duyuyor, Allah’ın rahmetine kavuşmuşlara rahmet 

diliyoruz. 

İşte öğündüğümüz, gurur duyduğumuz bir hemşehrimizde bundan 

100 yıl önce vefat etmiş olan Gazi Osman Paşamızdır. Rahmeti bol olsun 

diyorum. 

Gazi Osman Paşa, Tokat’la bütünleşmiş bir şahsiyet, Türkiye ile 

bütünleşmiş bir şahsiyet, Tokat’ta O’nun ismi verilmiş çok sayıda yer var. 

O’nun adına ilçeler var. O’nun adına şarkılar bestelenmiş, O hak etmiş, Türk 

Milleti de hakkını vermiş O’nun hatırlanması, unutulmaması için her şeyi 

yapmıştır.  
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Gazi Osman Paşa, hepimizin ideal kabul edebileceği bir şahsiyet, iyi 

bir devlet adamı, iyi bir asker, iyi bir kumandan. 

Gazi Osman Paşa, kanaatimce devlet adamlığı ile askerliği birlikte en 

iyi bir şekilde yürütmüş bir şahsiyet, vatan kahramanı... 

Lapa lapa yağan bir kar, zifiri karanlık Osman Paşamız bir huruç 

(çıkış) harekatı yapmaya karar verir, ve huruç harekatını başlatır.  

Kısa sürede 1. 2. ve 3. siperler ele geçirilir.  

Ruslarla boğaz boğaza savaşlara girişilir. Yarım saat sonra Ruslar 

karşı hücuma kalkar, birliklerimiz geri çekilmek mecburiyetinde kalır. 

Bu sırada Osman Paşa açık bir yan kapatmak üzere 4. Bölük ihtiyat 

taburunun 1. Bölüğünü kullanmaya karar verir. 

1. Bölük kullanılmış, tamamı şehit olmuştur. 

2. Bölükte aynı şekilde kumandanı ile birlikte şehit olmuştur. Emir 

Subayı 4. Bölüğün görevlendirilmesini ister; Çünkü 3. Bölük Komutanı 

Osman Paşa’nın oğludur.  

Osman Paşa “Hayır, 3. Bölüğü görevlendirdim” der. 

3. Bölük Komutanı oğludur. Ve bir süre sonra oğlunun şahadet 

haberini alır. 

İşte Osman Paşa’mız budur. Bu vatanı oğlundan daha çok seven bir 

Türk Paşasıdır. 

 

Prof. Dr. Mümtaz Turgut TOPBAŞ 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü 
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TOKAT BELEDİYE BAŞKANI İnş. Müh. NİZAMETTİN AYDIN’IN 

KONUŞMALARI 

 

Sayın Bakanım, 

Değerli Milletvekilleri; 

Sayın Valim; 

Sayın Komutanım; 

Sayın Rektörüm; 

Saygıdeğer misafirler, çok değerli ilim adamları, Tokatlı 

hemşehrilerim, sevgili öğrenciler ve basınımızın kıymetli temsilcileri bu güzel 

günde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutlulukla birlikte hepinize saygı 

ve selamlarımı sunarım. Bu sempozyumu yapmamıza vesile olan Gazi Osman 

Paşa ve onun silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anarak sözlerime 

başlamak istiyorum. 

Bildiğiniz gibi şehirler de adeta canlı birer varlıklardır. Onları canlı 

tutan o şehrin bazen coğrafi bir harika, bazen de insanlar arasında sivrilmiş 

yüce şahsiyetlerdir. İşte Gazi Osman Paşa da bu yüce şahsiyetlerden biri olup 

Tokat’la bütünleşmiş ve Tokat’ı canlı tutan önemli bir unsurdur. XIX, 

yüzyılın yetiştirdiği bu büyük komutan askerlik hayatı boyunca pek çok 

cephelerde görev almış, savaşlara bizzat katılmış ve her zaman kendisinden 

beklenenin üstünde büyük başarılar ve kahramanlıklara imza atmıştır. Bu 

üstün başarıları, yalnızca kendisini yetiştiren müslüman Türk milleti 

tarafından değil, en acımasız can düşmanları tarafından da takdir görmüş, 

O’nun şahsi kahramanlığı, uyguladığı takdik ve stratejisi beğenilerek Avrupa 

harp okullarında okutulmuştur. O’nun milleti için yaptığı hizmetleri anlatan 

pek çok eser vardır.  

Gazi Osman Paşa, Plevne halkına karşı din ve ırk farkı gözetmeksizin 

hizmet etmiştir. O’nun harp halinin ortaya çıkardığı zorluklara rağmen 

mağdur çocuklarla ve özellikle müdafaasız ve çaresiz sivil halkla yakından 

ilgilenmiş olması, O’nun ne kadar hamiyyetperver olduğunun bir 

göstergesidir.  

Paşa, seraskerlikte bulunduğu esnada, Osmanlı ordusunun 

modernleştirilmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde başarılı çalışmalarda 

bulunmuştur. Yıldız Sarayında ordunun ıslahı için yapılan komisyon 

çalışmalarına katılmıştır. Bu çalışmalar sırasında, yapılacak modernleştirme 

faaliyetlerinin Avrupa etkisinden uzak ve özdeğerlere bağlı olması gerektiğini 

savunmuştur ki, bu kişilik ve kendine güven duygusunun yansımasıdır.  
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Her türlü başarıyı Allah’ın lütfu sayması ve orada kendine pay 

çıkarmaması ise alçak gönüllülüğün ve tevazunun açık belirtisidir. Askerin 

moral gücünü destekleme hususunda sergilediği yiğitlik gerçekten pek az 

insana ve askere nasip olan üstün bir nitelik ve yetenektir. Tüm bu özellikleri 

ile paşa müslim ve gayr-i müslim ahalinin ve askerlerinin sevgisini 

kazanmıştır. Böylece askerler savaşı bir düğün, bayram havasında algılamışlar 

üstün kuvvetler karşısında başarılı olmuşlardır.  

Gazi Osman Paşa, emri altındaki erlere, subaylara örnek teşkil etmek 

bakımından Plevne muharebeleri esnasında, Plevne’de kendisine tahsis edilen 

evde ikamet etmeyerek, askerler gibi, çadırında kalmış ve onlarla aynı şartları 

ve imkanları paylaşmıştır.  

Değerli misafirler ben sözü fazla uzatmadan konuyu sahanın 

uzmanlarına bırakmak istiyorum. İlkini düzenlediğimiz I. Uluslararası Plevne 

Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi Sempozyumu (1833 – 1900) ile 

ölümünün 100. Yıldönümünde Gazi Osman Paşa’nın şanına uygun olarak 

anılacak ve bilim adamları tarafından sunulacak tebliğlere kamuoyu 

bilgilendirilecektir ümidindeyim. İnanıyorum ki bu sempozyumdan sonra 

şehrimizin yetiştirmiş olduğu seçkin asker ve değerli komutan Gazi Osman 

Paşa ve dönemi daha iyi tanınmış ve tanıtılmış olacaktır. 

Sempozyumun Gazi Osman Paşa ve döneminin daha iyi şekilde 

aydınlatılmasına katkıda bulunacağını temenni ederek sempozyumun 

düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eder, katılımcılara başarılar 

dilerken, Gazi Osman Paşa’nın bir hemşehrisi olmaktan duyduğum mutluluğu 

da belirtmek istiyorum. 

En derin saygı ve sevgilerimle... 

İnş. Müh. Nizamettin AYDIN 

TOKAT BELEDİYE BAŞKANI 

 



 

 

 

22 

 

TOKAT VALİSİ MEHMET GÜNDOĞDU’NUN KONUŞMALARI 

 

1833 Yılında Tokat’ta doğan Gazi Osman Paşa’nın ilk çocukluk 

yılları Tokat’ta geçmiş ve daha sonra İstanbul’a gelerek burada ilkokuldan 

sonra Askeri Rüştiyeye yazılmış tabiatında varolan yüksek askerlik sanatının 

tahsilini görmüş, Kırım Savaşı’nda o güne kadar öğrenmiş olduklarını kısmen 

tatbik etme fırsatı bulmuştur. Tahsilini büyük bir başarıyla tamamlayan 

Osman Paşa, Anadolu’nun bir çok yerinde görevler almıştır. Fakat onun ilk 

ciddi başarısı ve adını ilk duyurduğu yer ve zaman 1876 Osmanlı – Sırp savaşı 

olmuştur. Bu savaş sırasında Sırplara karşı kazanmış olduğu başarısı, bugünkü 

Bulgaristan toprakları içerisinde yer alan Plevne müdafaa muharebeleri ile 

devam etmiştir. Ruslara karşı gösterdiği üstün ve inanılmaz başarılarından 

dolayı kendisine Gazilik rütbesi verilmiş, yardımsızlık ve imkansızlıklardan 

dolayı esir düştüğü düşmanları tarafından bile takdirle karşılanmış ve bu 

takdirin bir işareti olmak üzere kılıncı kendisine iade edilerek misafir 

muamelesi görmüştür. 

19 Temmuz 1877 tarihinden 10 Aralık 1877’ye kadar hemen her günü 

ateş, 8-24 Eylül Teşrinievvel’den Huruca kadar 47 gün de sıkı bir kuşatma 

içerisinde olmak üzere, tam dört ay, yirmi üç gün sürerek beş aya yaklaşmış 

olan Plevne savunması, yapılan huruc hareketi neticesi on bir paşa, iki bin 

subay, otuzyedibin asker, yirmibin hasta ve yaralı ile yaklaşık kırkbin insan 

gücü ve yüzbin top, yetmişbin silah, kırkbin ağır top ve yirmidört bataryanın 

teslim ve kaybedilmesi ile sona ermiştir. 

Bu süre zarfında 18 Temmuz, 11/12 Eylül ve 10 Aralık tarihlerinde 

üçü büyük ve gayet şiddetli ve kanlı muharebe dört defa da ikinci dereceden 

ehemmiyet arz eden 8 Temmuz Plevne, 31 Ağustos Pelişat, 3 Eylül Lofça ve 

24 Teşrinievvel Gorna-Dubnik çarpışmaları vukua gelmiştir. Bundan başka 

ufak tefek çarpışmalar hesaba katılmasa yirmi defa da küçük mikyasta 

müsademeler olmuştur. Muhasara sırasında, Osman Paşa’nın  Sadarete 

yazdığı raporlara göre de tam dokuz kez huruc hareketinde bulunmuştur. 

Plevne muharebeleri yaralı ve ölü olarak Ruslara takriben 55.000, 

Romanyalılara 10.000 kişiye mal olmuştur. Plevne ordusunun yaralı ve hasta 

olarak verdiği şehit sayısı ise yaklaşık 30.000 kadardır. Bu miktara hastalıktan 

ölenlerle Rusya’da gidecekleri yere gidinceye kadar havanın şiddetine, açlığa 

ve sefalete dayanamayarak vefat eden sekiz veya dokuz bin kişi esir de 

dahildir. Eğer sivil halktan ölenler de hesaba katılacak olursa o zaman Plevne 

Muharebelerinin yediği insan başı sayısı 100.000 kişiye yükselir. Bunlardan 

40.000’i aldıkları yaradan ve tutuldukları hastalıklardan ölmüş, ancak 20.000 

kadarı fiilen muharebelerde şehit düşmüştür. 
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Gariptir ki, devletin hayat memat mücadelesi verdiği bu savaş 

sırasında Osmanlı Kumandanları arasında kıskançlık başını almış yürümüş, 

her kumandan kendi nüfuz dairesini genişletme çabasına düşmüştür. Osman 

Paşa’ya “Gazilik” Ünvanının verilmesi ile kendisine karşı husumet ve 

kıskançlık daha da artmış. Plevne’yi kurtarma veya yardımda bulunma 

imkanına sahip olan kumandanlar böyle bir teşebbüsten sarfı nazar ederek 

ellerindeki kuvveti tehlikeye atarak mağlup olmaktan adeta kaçınmışlardır. 

Aslında Osman Paşa düşmana değil, ihmal ve çaresizliğe mağlup ve 

teslim olmuştur. Harp sırasında gayet muvafık ve makul strateji planlarını 

ilgili makamlara arz etmiş olmasına rağmen bunlar ya reddedilmiş veya 

mukabele görmemiş yahut da iş işten geçtikten sonra cevap gelmiştir.  

İmparator Alexander, Romanya Prensi Şarl, Rus orduları 

başkumandanı Grandük Nikola yaralı bir halde esir olan Osman Paşa’yı ayrı 

ziyaret etmişler ve Plevne ordusunun galip sayılacak bir surette mağlup 

olduğunu belirtmişlerdir. Grandük Nikola hareketin neredeyse muvaffakiyetle 

neticelenmek üzere olduğunu itiraf etmiş ve asıl bundan dolayı Paşa’yı takdir 

ederek yaptıklarından çok istifade edip ders aldığını belirtmiştir. 

Plevne ordusu her türlü noksanlara rağmen açık sayılan bir mıntıkada 

kendisinden çok daha kuvvetli ve üstün düşman ileri harekatını aylarca felce 

uğratarak durdurmuş ve dolayısıyla Rusların Rumeli’yi geçerek İstanbul’u 

tehditte bulunmasını geciktirmiştir. 

Esaretten kurtularak İstanbul’a dönüşü başta padişah olmak üzere 

İstanbul halkı tarafından büyük bir coşku ve sevince neden olmuş, daha 

avdetinin ikinci günü Hassa Müşirliği’ne atanarak Saray’da ilk vazifesine 

başlamıştır. Bu görevine ilaveten Mabeyn Müşirliği görevine de getirilen 

Osman Paşa, birkaç kez azledilmekle beraber, Seraskerlik vazifesini de 

yürütmüştür. 

Askerlik sanat ve dehasının kendisinde toplandığına şahit olduğumuz 

fazla uzun olmamakla birlikte vakur ve heybetli bir görünüm, iri ve kuvvetli 

tıknaz bir vücudun sahibi Gazi Osman Paşa’nın 1900 yılındaki ölümü gerek 

yurtiçinde gerekse yurtdışında büyük bir teessürle karşılamış, kendisine 

duyulan sevgi ve saygının bir neticesi olarak adına şiirler ve marşlar 

söylenmiş, ismi kasabalar, semtlere ve okullara verilmiştir. Osmanlı askeri 

tarihinde yapmış olduğu başarılı hizmetlerinden ve kazanmış olduğu haklı şan 

ve şöhretinden dolayı o, her zaman için saygı ve hürmetle anılmaya devam 

edecektir.  

Mehmet GÜNDOĞDU 

TOKAT VALİSİ 
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DEVLET BAKANI Prof. Dr. ABDULHALUK ÇAY’IN 

KONUŞMALARI 

 

Sayın Valim,  

Sayın Rektörüm,  

Sayın Garnizon Komutanım,  

Belediye Başkanım,  

Üniversitemizin değerli bilim adamları,  

Yurtdışından gelen değerli Öğretim üyeleri, sevgili Tokatlılar. 

Tabi Gazi Osmanpaşa denince akla Plevne, Plevne denince akla Gazi 

Osman Paşa, tabi Gazi Osman Paşa’nın yetiştiği Tokat geliyor. Özellikle 

doğum ve ölüm yıl dönümlerini kapsayan Gazi Osman Paşa’nın dönemi Türk 

tarihinin oldukça zor dönemlerinin ve çok karışık siyasi iç ve dış 

politikalarının geliştiği bir dönemi kaplıyor. Bu tarihte Türkiye’de bir 

Tanzimat, bir Islahat Fermanı, bir Meşrutiyet idaresi gibi siyasi gelişmelere 

kaynak verdiği gibi, özellikle 1830’lu yıllardan başlayan isyanlar Balkanlarda 

Sırbistan, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya bölgesindeki 

isyanlar ve bir yandan 1856’daki gibi Türkiye’nin Avrupa topluluğu olarak 

topluluğun bir devleti olarak kabul edilmesi Paris Antlaşması’yla gündeme 

geliyor. Bir yandan da Türkiye’yi parçalamak için çeşitli politikalar üretiliyor. 

İşte 1875 yılları bu bakımdan oldukça enteresan. Türkiye bir yandan 

Hersek’te, bir yanda Bosna’da, bir yandan Karadağ ve Sırbistan’daki 

isyanlarla meşguldü. Doğrudan doğruya Panslavist politikanın etkilediği ve 

Çarlık Rusya’sının liderliğini yaptığı bu politikalar özellikle bu dönemde Çar 

II. Nikolay Avusturya İmparatoru ile Naştak’ta buluşarak Türk topraklarını 

kendi aralarında taksim etmeleriyle bir anda daha vahim bir hale gelir.  

Ne yazık ki o tarihlerde henüz birliğini tamamlamış ve dünya 

dengeleri Osmanlı Devleti’nin bütünlüğü tezine göre kurulmuş olan 

devletlerde artık bu tarihte bundan vaz geçmişler. Tabiri caizse hastalığı 

ağırlaşmış olan bu değerin ortadan kalkması için yeşil ışık yakmışlardır.  

Almanya o günkü politika icabı bunun karşısında ses çıkarmadığı 

İngiltere ve Fransa’da kararsız kalmayı savaşın sonucunu beklemeyi tercih 

ettiler. Hersek, Bosna, Sırp İsyanları ise Türk kuvvetleri karşısında başarısız 

olmuştur. Türk kuvvetleri bu bölgedeki isyanları sürekli bir şekilde bastırdılar. 

İsyancıların bu başarısızlığı bu defa Rusya’yla anlaşan Avusturya’nın 

Bosna’yı, Rusya’nın ise Besarabya’yı işgal etmelerine sebebiyet verdi. Yine 

bu politika icabı Türkler buradan atılabilirse Romanya ve Bulgaristan’a 

bağımsızlık verilecekti, ve bu amaçla Bulgaristan’da Matak hükümeti olarak 
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bilinen Bulgar komitacılarının bir isyan harekatına destek verildi. Sırbistan, 

Yunanistan ve Karadağ’da toprak parçalarına bölünerek bu devletciklerin bir 

parça daha büyütülmesine çalışıldı. Neticede Matak isyanı, 1876 yılındaki 

Matak isyanı ve onu takip Selanik 1876 yılındaki I. Meşrutiyete rağmen 

Avrupalıların sözünde durmayışlarından bu 93 Harbi olarak bilinen savaş 

kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Bilhassa Selanikte Müslümanlığı kabul eden 

bir Bulgar asıllı kızın Amerika Birleşik Devletleri konsolosunun arabasıyla 

kaçırılması olayı ve bunun sonucu Selanik’te çıkan kanlı gösteriler ve bu kanlı 

gösteriler sırasında Alman Konsolosu ile Fransız Konsolosunun Müslüman 

olan Bulgar kızının kaçırılmasında önemli rol oynamışlardır. Bunların linç 

edilmesi hadiseleri bir anda Türkiye’yi Avrupa devletleriyle karşı karşıya 

getirmiştir. Almanya, Rusya, Avusturya bu Selanik olaylarını bahane ederek 

1876 Mayıs’ında Berlin Lebenandumu olarak bilinen bir notayı Türkiye’ye 

verdiler ve bu Leberandum’un gereğinin yapılmasını istediler. İşte 1876 

Mayıs’ındaki bu olaylar devam ederken Sultan Abdulaziz tahttan indirildi. 

Beşinci Murat tahta çıkarıldı. Ancak yetmişbeş günlük saltanattan sonra aşırı 

derecedeki hastalığı tekrar O’nun tahttan inmesi ve II. Abdulhamit’in tahta 

geçirilmesi ile taht değişikliği gerçekleşmiştir. 

Bu arada II. Abdulhamit’i taht başına getiren kadrolarda kendisinden 

I. Meşrutiyet’in ilan edilmesi talebinde bulundular. Tabi I. Meşrutiyet üzerine 

de bir çok şey yazılmış, çizilmiştir. Şeklen kabul edilen bu Meşrutiyet 

idaresiyle örneği olan İngiltere’deki gibi bir takım devletlere benzemek 

suretiyle Türkiye’nin kalkınabileceği, bu çıkmazdan kurtulabileceği, bir takım 

siyasi baskılardan kurtulabileceğini zannetmişti. I. Meşrutiyet tamamen işin 

aslını bilmeyen, Meşrutiyet yönetimin felsefesine hakim olmayan kimseler 

tarafından gündeme getirildi. Diğer yandan bu günkü Yugoslavya 

topraklarında bulunan Sırp, Bosna, Hersek, Karadağ bölgesindeki isyan 

bilhassa Gazi Osman Paşa’nın ve Ahmet Eyüp Paşa’nın komutasındaki Türk 

kuvvetleri tarafından süratle tenkil edilmiş, isyan bir nevi bastırılmış, 

İstanbul’da taht değişikliği sağlanmış ve bir de Avrupalıların hoşuna 

gidebilecek yönüyle Meşrutiyet idaresi kabul edilmiştir. Bunun sonucu 

olarakta İstanbul’da bir konferans toplanarak bu konferansta bu olayların 

üstesinden gelinmeye çalışıldı. Ancak konferansa katılan Avrupa 

Devletlerinin temsilcilerinin aşırı istekleri sonucu konferans başlamadan 

çıkmaza girdi ve tamamen istiklalimizi hiçe indirmeye çalışan ve toprak 

bütünlüğümüzü tehlikeye düşüren bu teklifleri red etmek mecburiyetinde 

kalındı. Bunun üzerine Rus Çarlığı, Londra protokolüyle İngiltere’yle bir 

antlaşma yapmak suretiyle Türkiye’nin üzerine gitme konusunda bütün Batılı 

devletlerin desteğini sağladı ve Türkiye’ye yönelen sert bir notayı müteakip 

Balkan meselesinin Türkiye’den talep etti. Bu talep üzerine 24 Nisan 1877 

yılında savaş fiilen başladı ve savaş bir sene kadar sürdü. Bu savaşta biz iki 

önemli cephe de Ruslara karşı savaştık. Bunlardan bir tanesi Doğu 

Anadolu’da, ikincisi de Balkanlar’da, Rumeli’de çarpıştık ve her iki taraftada 
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üstün Rus gücü karşısında Türk kuvvetleri çok önemli başarılar elde etmiş 

olmalarına rağmen sonuçta Ayastefanos Antlaşmasıyla sonuçlanacak ve 

Berlin Kongresi’nde sonuçlanacak bir yenilgimizle neticelendi. Osmanlı 

tarihinin Karlofça Antlaşmasından sonra en ağır antlaşması Türklere empoze 

edilerek savaş sonuçlandı. Şimdi bu özellikle Rus savaşlarında Doğuda 

Erzurum’daki Aziziye Tabyaları’ndaki Türk direnişi Gazi Ahmet Muhtar 

Paşa’nın, Şıpka’da Süleyman Hüsnü Paşa’nın ve Plevne’de Gazi Osman 

Paşa’nın bu direnişleri yakın tarihimizin artık o çok efsaneleşmiş, 

destanlaşmış direnişleri, o savaşların başlamasıyla beraber Balkan 

isyanlarının bastırılması için Gazi Osman Paşa’nın kendi birliğiyle Plevne’ye 

vardığını ve Plevne’ye Rus kuvvetlerinden önce ulaştığını görüyoruz. 

Özellikle 20 Temmuz 1877 tarihinde başlayıp dörtbuçuk ay süren, neticede 10 

Aralık 1877 tarihine kadar devam eden Plevne Savaşı dediğimiz savaş işte 

Gazi Osman Paşa’nın Vidin’den Plevne’ye hareket etmesiyle ve 20 

Temmuz’da burada Alman asıllı Rus generali Şuldner’i mağlup etmesiyle 

başlayan bu savaş 10 Aralık 1877’de kendisinin esir düşmesiyle son 

bulmuştur. Gazi Osman Paşa’nın Plevne Zaferi, Plevne başarısı, aslında 

yenilgi olmasına rağmen bir zafer gibi Türk kamuoyunda, Türk harb tarihinde 

yerini almıştır. Özellikle Toprak Tabya savunmasının en güzel örneğini veren 

bu savaş uzun yıllar, ki halen üzerinde harb tarihçilerinin üzerinde ısrarla 

durduğu ve konusu işlenen bir muharebedir. Ben bu 93 Harbi’yle ilgili olarak 

iki önemli büyüğümüzün, Türk büyüğünün görüşleriyle konuşmamı bitirmek 

istiyorum. Bunlardan birisi Süleyman Nazif Bey’dir. Vatanıyla Ateş adlı 

eserinde bu 93 Harbi’nin vahşetini yakından görmüş, Plevne başarısızlığı 

sonrasında esir düşen elli bin askerimizin yollarda adeta sürünürcesine yok 

edildiği bir savaş olmuştur. Esir olmalarına rağmen insanca muamele dahi 

edilmemişlerdir, ve uzun bir yol yolculuğu sonrasında bunların hiç biri geri 

dönememişlerdir. Bu ellibin Anadolu insanı bu Plevne yenilgisi sonrasında 

yok edilmiştir. Bu konuda Süleyman Nazif şöyle diyor: “Rus kimdir? Moskof 

nedir? Tam ikibuçuk asır evet tam ikiyüzelli sene oldu. Tüm bedenimizin bu 

en büyük ve en amansız düşmanına ölüm meydanında sık sık tesadüf ediyoruz. 

Bu gün hiçbir Türk ve Müslüman aile gösterilemezki bir veya birkaç evladını 

Moskof muharebelerinde şehit vermemiş olsun. Memleketimizde tütmeyen 

ocakların her biri diğerine bir Rus muharebesinden bestelenmiş bir figanı 

feryat eder. Köylülere tarlaların niçin harab olduğunu sordum? Cevap 

verdiler, Moskof cenginden bu diyar-ı şarkından şimalinde bir avuç toprak 

bulunmaz ki Türkün Moskofa dökülmüş mübarek kanını içmemiş olsun. Ve 

yine Gazi Osman Paşa’yla ilgili olarak ve Plevne’yle ilgili olarak 

Cumhuriyetimizin kurucusu olan büyük Atatürk’ü 1914 yılında Sofya’da 

Ataşelik ederken söylemiş olduğu çok güzel bir sözü. O’da Gazi Osman 

Paşa’nın ve Plevne’nin bizim için önemini vurgulamaktadır. Şöyle diyor 

Mustafa Kemal Atatürk, “Ben Gazi Osman Paşa’yı kendime rehber olarak 

seçtim. Ömrüm boyunca O’nun yolunu takip edeceğim. Türk ruhu Plevne’de 



 

 

 

27 

yeniden kendini bulmuştur. Millet yolundaki mücadelelerde daima 

sembolümüz, Plevne’de doğan milli ruh olacaktır. Felaket günlerinde Plevne 

savaşını ve Osman Paşa’yı düşüneceğiz. Sizin de kahramanlık sembolünüz 

Gazi Osman Paşa olsun.”  

Bizim gençlerimizin, aydınlarımızın inşallah kahramanlık sembolü 

Gazi Osman Paşa olsun.  

Hepinize saygılar sunuyorum. 

Prof. Dr. Abdulhaluk ÇAY 

DEVLET BAKANI 
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TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANI Prof. Dr. YUSUF 

HALAÇOĞLU’NUN SEMPOZYUM SUNUŞ KONUŞMASI 

 

 

Sayın Bakanım,  

Sayın Dekanım,  

Sayın Valim,  

Sayın Belediye Başkanım,  

Sayın Rektörüm,  

Sayın Savcım,  

Sayın Garnizon Komutanım,  

Çok değerli devlet erkânı,  

Sayın bilim adamları, kıymetli dinleyiciler. Böyle bir sempozyumda 

sunuş konuşması yapmak oldukça zor diye düşünüyorum. Çünkü normalde 

devlet bakanları veya bakanlar normal protokol konuşması yaparlar. Ama 

bizim bakanımız Sayın Çay, tarih profesorü olduğu için tarihi konuda çok 

güzel konuşma yaptı. Bu bakımdan ben konuşmamı biraz farklı boyuta 

götürmek istiyorum. Tarih bilimi pek çok kişinin düşündüğü gibi geçmiş 

olaylara, günümüze, sadece günümüze aktarmak demek değildir. Tarih bilimi 

geçmiş olayları, günümüze aktarılmasının ve bundan elde edilen neticelerin 

geleceğe yönelik plan ve programlarda kullanılması anlamında ele 

alınmalıdır. Bu açıdan bakıldığı zaman tarih geçmiş olmaktan çıkar gelecek 

haline gelir. Bu açıdan bu çerçevede özellikle Osmanlı Devleti’nin en uzun 

yüzyılı olarak nitelendirdiğimiz 19. yy’da ki olayların bugün günümüz 

Türkiye’sine yansıması ve günümüz Türkiye’sinde bunun değerlendirmeye 

alınmaması mümkün değildir. Kaldık ki 19 yy’ın olayları aslında sadece o 

yüzyıl içerisinde ortaya çıkmış olaylar da değildir. Aslında bu 14. yy’da hatta 

15. ve 16. yy’lara kadar uzanan bir sürecin devamıdır. Şöyle ki özellikle 

Anadolu’ya gelmiş Türklerin Balkanlar’da ve hatta Orta Avrupa içlerine kadar 

topraklarını genişletmiş olması aslında Avrupa Devletleri’nin Türkleri bu 

bölgeden çıkarmasına ve 15. yy’da Coğrafi Keşiflerden sonra sömürge 

zihniyetiyle şekillenen Avrupa Devlet yapısının “Şark Meselesi” adı altında 

parçalanmaya yönelik teşebbüsleriyle devam etmiştir. Aslında bu hadise Batı 

emperyalizminin sözde Balkanlar’da Milli Devletler teşekkülü ki o 

pencereden baktığımızda o devletlerin Milli baskı ve kazanmasına yönelik 
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gibi görünse de aslında sonuç olarak Balkan devletleri açısından da hiç hoşa 

gitmeyecek sonuçlar ortaya çıkmıştır. Şöyle ki Balkan ülkeleri 

bağımsızlıklarını kazandıklarını düşünürken aslında bir emperyalizmin 

pençesine düşmüştü ki ancak 1990’lı yıllardan sonra bu emperyalizmin 

pençesinden kurtulma yolu açılmıştır. Aslında Osmanlı Devleti’nin Plevne’de 

verdiği mücadele sadece bir savaş ve o dönemin Osmanlı – Rus Savaşı’nın 

mücadelesi değildir. Aslında Plevne Müdafaası bugün de Türkiye 

Cumhuriyeti’nin devam ettirdiği, verdiği mücadelenin bir başlangıcıdır. Şöyle 

ki Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya gibi ve daha sonra Amerika’da 

dahil olmuştur, devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki düşünceleri buradaki 

Osmanlı tebaası olarak yaşayan gayri müslimlerin bağımsızlıklarına 

kavuşmasının çok ötesinde bir anlam taşımaktadır. Nitekim 1800’lü yıllardan 

itibaren gerek Kuzey Afrika gerekse Balkanlarda meydana gelen olaylar bunu 

çok güzel şekilde ifade etmektedir. Şöyle ki demin Avusturya’yı saymayı 

unuttum, Avusturya’da o devletler içerisinde yer almaktadır. Romanya’nın 

bağımsızlığına kavuşması veya Bulgaristan’ın bağımsızlığına kavuşması, 

Macaristan’ın bağımsızlığına kavuşması, Bosna – Hersek’in bağımsızlığına 

kavuşması aslında bu ülkelerin millî devlet haline gelmesinin çok ötesinde 

Osmanlı Devleti’nin hakimiyetinden çıkıp, başka bir devletin hakimiyetine 

girmesi şeklinde sonuçlanmıştır. Hatta hatta Bulgaristan, Romanya gibi 

devletler Çarlık Rusyası’nın başlangıçta, 1917’den sonra Sovyetler Birliği adı 

altındaki Rusya emperyalizminin pençesi altında kalmıştır, yani bir sömürge 

düzeni bu dönemde de devam etmiştir. Bu bakımdan Plevne’yi veya Plevne 

dışındaki 1830’larda başlayan mücadeleleri göz önüne aldığımızda 

Avrupalıların Osmanlı Devleti üzerindeki politikalarına göz atmak gerekir. 

1827’lerden itibaren Osmanlı ülkesinde büyük çapta bir misyoner faaliyeti 

başlamıştır ki, bu misyoner faaliyetleri 1863 yılından sonra eğitim kurumları 

kurmak suretiyle devam ettirilmiştir. Nitekim ilk kurulan misyoner okulu 

Robert Koleji’dir. 1868 yılında verdikleri ilk mezun Bulgar isyanında da 

elebaşlarıdır. Bundan sonraki dönemlere baktığımız zaman yine Amerika 

başta olmak üzere hemen bütün Avrupa ülkelerinin Anadolu’da çeşitli Avrupa 

ülkelerinin kurmuş oldukları eğitim kurumları gözükür. Bu eğitim kurumları 

93 Harbinden sonra ise buraya Türk öğretmen atanmaya başlanmıştır. Nitekim 

bunun bir sonucu olarak 1923’te Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk yapmak 

istediği şey bu yabancı menşeili okulların kapatılması düşüncesidir. Ancak 

öylesine büyük bir tepki görmüştür ki, okulları kapatmak yerine Tevhîd-i 

Tedrisat Kanunu’yla onları Türk Milli Eğitimi bünyesine alma yolunu tercih 

etmiştir. Politikası buna dönmüştür. Şimdi bu safhada Türkiye’nin tarihinden 

hangi ölçüde ders alacağını bir değerlendirmeye tâbi tutmak gerekir. Gazi 

Osman Paşa Plevne’de sadece askeri bir mücadele mi vermiştir? Askeri 

mücadelenin ötesinde hedef vardır. Şöyle düşünüyorum ben, Gazi Osman 

Paşa aslında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 

kendisine rehber olarak aldığı kişilerden bir kişidir, bir şahısdır. Yani aynı 
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okullarda eğitim görmüş ve geçmiş dönemde komutan olarak üstün 

vasıflarıyla Gazi Osman Paşa’nın bir örnek insan olarak Gazi Mustafa Kemal 

Paşa tarafından tanınmaması mümkün değildir. Bu bakımdan tabi tek 

komutan Gazi Osman Paşa değildir. Gazi Muhtar Ahmed Paşa da vardır. Buna 

benzer pek çok Osmanlı Komutanları da vardır. Bunların her biri kendi 

sahasında büyük kahramanlıklar yapmış, başarılara imza atmış komutanlardır. 

Ama biraz önce dediğim gibi verilen mücadele bir askeri mücadelenin 

ötesinde bir emperyalizme karşı Türk Devletinin yıkılmasına yönelik 

propogandalara karşı verilmiş mücadelelerin de bir temel taşı niteliğindedir. 

Ben burada Atatürk’ün bir sözünü iletmek istiyorum. Osmanlı tarihiyle veya 

tarihin bütünüyle ilgili olarak söylenen bir takım sözlere karşılık olmak üzere 

Mustafa Kemal Atatürk şöyle söylüyor. “Tarihte ne zaman bir Türk devleti 

yıkılmışsa muhakkak onun yerine yeni bir devlet kurulmuştur. Osmanlı 

Devleti’nden önce Selçuklu Devleti vardır. Ondan önce de diğer Türk 

Devletleri vardı. Bu gün Osmanlı İmparatorluğu da çökmüştür, ama tarihi 

zincir kopmayacaktır. Tarihi bir bütün halinde ele aldığımız zaman Gazi 

Osman Paşalar gibi komutanların Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük devlet 

adamları ve komutanlarının yaptıklarını günümüze ışık tutması onlardan ders 

almamız kaçınılmazdır. Bu gözle bakmadığımız takdirde tarih bizim için 

hüsranla sonuçlanır. Çünkü tarih aslında tekerrür eder. Ders alınmadığı 

takdirde tarih tekerrür eder bu açıdan Sayın Rektörümüz’ün böyle bir 

sempozyuma öncülük etmesinden dolayı, Sayın Valimizi ve Belediye 

Başkanımızı katkılarından dolayı kutluyorum onlara saygılar sevgiler 

sunuyorum. Sayın Bakanımıza da gerçekten bugün çok önemli meclis 

toplantısı olmasına rağmen bugün buraya gelip bu toplantıya teşriflerinden 

dolayı saygılar sunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU 

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANI 
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I. OTURUM (5 Nisan 2000) 

 

GAZİ OSMAN PAŞA’NIN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YETİŞTİĞİ 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI 

Yrd. Doç. Dr. Yusuf AÇIKEL* 

G İ R İ Ş 

İnsan hayatında eğitim ve öğretim önemli bir yer tutar. Kişinin 

doğumundan bulûğ yaşına kadar olan çocukluk devresi, eğitim ve öğretim 

noktasından oldukça büyük ehemmiyet taşıdığından en çok ihtimam ve özen 

gösterilmesi gereken bir devredir. Bu dönemde alınan temel eğitim de oldukça 

önemlidir. Çünkü temel eğitimle fert, dilini, dînini, milliyetini öğrenir; 

şahsiyetini bulur ve sosyalleşmesini sürdürür. Bununla beraber çocuğa bulûğ 

yaşına kadar bir meslek öğretilerek, iş hayatına alıştırılması da gereklidir. 

Eğitimciler, ahlâk ve karakter eğitiminin bu devrede sona ereceğini; bundan 

sonra karakter eğitiminden çok, meslekî eğitimin öne çıkacağını belirtirler. 

Nitekim Rudolf Steiner (1861-1925) de çocuğun bu devrelerdeki eğitimi ile 

ilgili olarak benzer görüşleri dile getirmiştir. Ona göre bütün bu dönemler, 

farklı eğitim programlarını, sistemlerini ve farklı davranışı  gerektirir.1 

Osmanlı Devleti’nde kişinin temel eğitiminde mahalle (sıbyan) mekteplerinin 

de önemi büyüktür. 

Bugün tarih sayfalarında haklı bir övgüyle kendisinden söz edilen, 

yıllarca adına destanlar yazılan, marşlar ve şiirler bestelenen, gerek iç ve 

gerekse dış basında sürekli bir yer işgal etmiş bulunan, hatırasını devam 

ettirmek için adı birçok şehirlere, kasabalara, semtlere ve okullara verilen2 

Gazi Osman Paşa, döneminin en büyük komutanları arasında yer almış; 

sadece Türk milletine değil, dünya milletlerine de  insan ve komutan 

nitelikleriyle örnek olmuştur.3 Hatta Büyük Önder Atatürk Sofya’da askerî 

ateşe iken görüştüğü gençlere tavsiye niteliğinde; “Ben Gazi Osman Paşa’yı 

kendime rehber olarak seçtim. Ömrüm boyunca onun yolunu takip edeceğim. 

Türk ruhu Plevne’de kendini bulmuştur. Milletler yolundaki mücadelelerde 

daima sembolümüz Plevne’de doğan millî ruh olacaktır. Felâket günlerinde 

                                                 
* Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. 
1 Aksoy, Özgönül, Osmanlı Devri İstanbul Sıbyan Mektepleri Üzerine Bir İnceleme, 

İstanbul, 1968, s. 176. 
2 Gazi Osman Paşa ve Plevne Savunması, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt 

Başkanlığı, Ankara, 1982, 5-6; Hülâgu, Metin, Gazi Osman Paşa, İstanbul, 1993, s. 

19, 339. 
3 Gazi Osman Paşa ve Plevne Savunması, 5-6; Hülâgu, Gazi Osman Paşa, 19.  



 

 

 

33 

Plevne savaşını ve Osman Paşa’yı düşüneceğiz. Sizin de kahramanlık 

sembolünüz Gazi Osman Paşa olsun” demiştir.4 

İngiliz bir subay ve yazar William Herbert de Plevne Müdafaası ile 

ilgili yazmış olduğu bir kitapta Osman Paşa hakkında şöyle demektedir: 

“...eğer şeref, meziyetler, şöhret ve servet bir adamı bahtiyar edebilirse, 

Osman Paşa yaşayanlar arasında en bahtiyarı sayılabilir. Zira onun 

başarılarının yankıları bütün dünya ufuklarında çınlamıştır...”5  

Biz burada, Gazi Osman Paşa’nın kendi beyanına göre özgeçmişi  ve 

onun bu övgüye mazhar olmasını sağlayan çocukluk dönemi ile ilgili kısaca 

bilgi verelim. 

I- GAZİ OSMAN PAŞA’NIN ÇOCUKLUK 

DÖNEMİ  

Asıl adı Osman Nuri olan Gazi Osman Paşa, çocukluk dönemini kendi 

el yazısıyla kaleme aldığı bir belgede şöyle anlatmaktadır: “Nüfus kaydımda 

1249/1833 yılında doğduğum anlaşılmaktadır. Babamın İstanbul’da 

bulunması nedeniyle çocuk yaştayken tüm ailemiz Tokat’tan İstanbul’a göç 

etmiş olup, ben orada sıbyan mektebine başladım. Bu okulu bitirdikten sonra 

1260/1844 yılında dayımın ders nazırlığı yaptığı mekteb-i idâdîye kaydoldum. 

Beş sene bu okulda, dört sene de mekteb-i harbiyede, akranlarımın üstünde 

çalışmamdan dolayı üçüncülük derecesiyle ödüllendirilerek tahsilimi bitirip 

mülâzim-i sâni (teğmen) rütbesiyle diplomamı 1269/1853 yılında aldım. 

Erkân-ı harbiyeye girme hakkını da kazandım. 1269-1273/1853-1857 yılları 

arasında Kırım harbine katıldım. Savaşın bitiminde yüzbaşı rütbesi ile 

İstanbul’a dönerek evvelce hak etmiş olduğum erkân-ı harbiyeye devam ettim. 

1274/1858’de kolağası (kıdemli yüzbaşı) oldum...”6  

                                                 
4 Hülâgu, Gazi Osman Paşa, 341. 
5 Herbert, Frederich William, Plevne Müdafaası, çev. Nurettin Artam, İstanbul, 1954, 

s. 6; Gazi Osman Paşa ve Plevne Savunması, 7. 
6 Albay Talat, Plevne Müdafaası, İstanbul, Eylül 1927, S. 7, s. 5; Gazi Osman Paşa ve 

Plevne Savunması, 8. 

 Bazı kaynaklarda doğum tarihi 1248/1832 olarak belirtilmiştir. Meselâ bkz. Üzümeri, 

M. Ekrem, Türkiye Ansiklopedisi, Ankara, 1956, II, 357; Sertoğlu, Murat, Gazi Osman 

Paşa, İstanbul, 1954, s. 4; Cinlioğlu, Halis Turgut, Osmanlılar Zamanında Tokat, 

Tokat, 1973, s. 80. Kaynakların listesi için bkz. Hülâgu, Gazi Osman Paşa, 25-6. 

Ayrıca 1837 yılında doğduğuna dair farklı bir rivayet de vardır. Bkz. Altın Yıllarında 

Tokat, Ankara, 1986, IV. Bölüm, Adlar Açıklayıcı Bilgiler; Hülâgu, “Gazi Osman 

Paşa”, DİA, XIII, 464.  
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Gazi Osman Paşa’nın biyografisi ile ilgili başka kaynaklarda onun 

Tokat’ta7 fakir fakat temiz bir ailenin tek erkek çocuğu8 olarak dünyaya 

geldiği belirtilmektedir.9 Gazi Osman Paşa’nın kalfalarından Faik Bey10, onun 

babasının kereste gümrüğünde kâtip Mehmet Efendi olduğunu ifade 

etmiştir.11 Annesi Şakire Hatun’dur.12 O ve ailesi, eniştesi terzi Süleyman 

Efendi ile13 7-8 yaşlarında iken14, babasının İstanbul’da kereste gümrüğünde 

çalışması dolayısıyla İstanbul’a gelmişler15 ve Beşiktaş semtine 

yerleşmişlerdir.16 Bazı kaynaklar onun sıbyan mektebinden sonra, kendi 

beyanında ifade etmediği halde Beşiktaş Askerî Rüşdiyesi’ne devam ettiğini 

kaydetmişlerdir.17 

Yeri gelmişken Gazi Osman Paşa’nın bundan sonraki hayatını da 

konunun bütünlüğü açısından yine kendi beyanını esas alarak kısaca 

özetleyelim: 

“1275/1859 yılında Bursa’da görevlendirildim.1277/1861’de Rumeli 

Yenişehir’inde erkân-ı harbiye hizmetinde bulundum. 1280/1864’te Hassa 

                                                 
7 Corci Zeydan, Meşâhirü’ş-Şark, y.y., 1902, I, 182; Üzümeri, a.g.e., II, 357; Sertoğlu, 

a.g.e., 4; Hülâgu, Gazi Osman Paşa, 27. Kaynakların listesi için bkz. Hülâgu, Gazi 

Osman Paşa, a.y.; “Gazi Osman Paşa”, DİA, XIII, 464. Bazı Batı kaynaklarında 

doğum yeri ve tarihi Amasya 1253/1837 olarak gösterilmiştir. Kaynakların listesi için 

bkz. Hülâgu, Gazi Osman Paşa, 25-6; Hülâgu, “Gazi Osman Paşa”, DİA, XIII, 464. 
8 Sertoğlu, a.g.e., 4; Ülkütaşır, M. Şakir, “Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa’nın 

Hayatı”, Türk Kültürü Dergisi, S. 182, Ankara, 1977, s. 67; Hülâgu, Gazi Osman 

Paşa, 27; “Gazi Osman Paşa”, DİA, XIII, 464.  
9 Gövsa, İbrahim Alâattin, Türk Meşhurları Ansiklopedisi, İstanbul, 1933-6, s. 297; 

Gazi Osman Paşa ve Plevne Savunması, 14. 
10 Faik Bey Gazi Osman Paşa’nın kalfalarındandır. Şapolyo, Enver Behnan, 

“Osman Paşa” , Türk Büyükleri, 238-9; Hülâgu, Gazi Osman Paşa, 28; 

“Gazi Osman Paşa”, DİA , XIII, 464. 
11 Hülâgu, Gazi Osman Paşa, 28. 
12 Cinlioğlu, Tokat Vilâyeti, 280; Osmanlılar Zamanında Tokat, 80; Hülâgu, Gazi 

Osman Paşa, 28; “Gazi Osman Paşa”, DİA, XIII, 464 . 
13 Cinlioğlu, Osmanlılar Zamanında Tokat, 80. 
14 Şapolyo, Enver Behnan, Türk-Rus Savaşları Tarihi Gazi Osman Paşa ve Plevne 

Müdafaası, İstanbul, 1959, s. 5; Saray, Mehmet, “Balkanlarda Rus Yayılması”, 571; 

Hülâgu, Gazi Osman Paşa, 28; “Gazi Osman Paşa”, DİA, XIII, 464.  
15 Hülâgu, “Gazi Osman Paşa”, DİA, XIII, 464 . Kaynakların listesi için bkz. Hülâgu, 

Gazi Osman Paşa, 28-9. 
16 Sertoğlu, a.g.e., 3; Hülâgu, Gazi Osman Paşa, 29; DİA, XIII, 464. Bazı kaynaklarda 

ise Cihangir semtine yerleştiği ifade edilmiştir. Şapolyo, Türk-Rus Savaşları Tarihi 

Gazi Osman Paşa ve Plevne Müdafaası, 5; Türk Büyükleri, 239. 
17 Meselâ bkz. Albay Talat, a.g.e., 5; Şapolyo, Plevne Müdafaası, 228; Cinlioğlu, 

Tokat Vilâyeti, 98; Yücebaş, Gazi Osman Paşa ve Plevne, İstanbul, 1943, s. 10; 

Hülâgu, Gazi Osman Paşa, 29. 
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ordusuna bağlı 4. Alay 2. Taburda, 1281/1865’te ise binbaşı rütbesi ile 3. Alay 

2. Taburda Suriye’de Cebel-i Lübnan’da çıkan bir karışıklığı bastırmak üzere 

tayin edildim. Oradan Girit’e gönderildim. Buradaki başarımdan dolayı 

rütbem miralaylığa (albay) terfi ile, üçüncü rütbeden bir adet mecidiye nişan 

ile ödüllendirildim. 1284/1868’de  Yemen ihtilâlini bastırmak üzere 

görevlendirildim. Oradaki başarımdan dolayı rütbem livalığa (tuğgeneral) 

yükseltildi. 1287/1871’de  İstanbul’a döndüm. 1289/1873’te Yenipazar 

Tümen Komutanlığı’na tayin oldum. Oradaki başarımdan dolayı ferik 

(tümgeneral) rütbesine yükseltilerek İstanbul Merkez, 1289/1873’te de 

İşkodra  komutanlığına atandım. 1290/1874’te Bosna’da kaldım. 

1291/1875’te  4. Ordu Reisliği’ne tayin edildim. Aynı yıl Erzurum’a, oradan 

da Niş’e hareket etmek üzere İstanbul’a geldim. 1292/1876’da Vidin 

komutanı olarak görev yaptım. Bu sene burada gösterdiğim başarıdan dolayı 

ikinci rütbe olan mecidiye nişanı ile rütbem müşirliğe (mareşal) yükseltildi. 

1293/1877 tarihinde Plevne savaşına katıldım. Orada yapılan muharebeler 

herkesçe bilindiği için tafsilatına girmeyeceğim. 1294/1878’de İstanbul’a 

geldim. Gelişimiz halk tarafından sıcak bir ilgiyle karşılandı. Padişah 

tarafından hüsnü kabul görerek  altın bir kılıç ve bir adet  Osmanlı nişanı 

verilerek Hassa müşiriyeti makamına atandım. 1294/1878’de mabeyn-i 

humayûn müşirliği de uhdemde kalmak üzere Seraskerlik makamına tayin 

edildim.18 1301/1885’te  Bulgaristan sorununda harp taraftarı töhmetiyle 

itham olunarak mâbeyn-i hümâyûn müşiriyeti uhdemde kalmak üzere 

seraskerlikten azil oldum. Büyük oğlum padişahımızın büyük kızları Zekiye 

Sultan ile evlendi, ikinci oğlum da ikinci kızları Naime Sultan’la nişanlanıp 

yakında düğünlerinin yapılması kararlaştırılmıştır...(1306/1890).” Gazi 

Osman Paşa’nın ömrünün geriye kalan kısmı hakkında diğer kaynaklar kısaca 

şöyle demektedir:  O;  1940 yılında vefat eden Çerkez Zâtıgül hanımla 

evlenmiş, bu evlilikten Nureddin, Kemaleddin, Cemaleddin ve Hüseyin 

Abdülkadir adlı dört çocuğu olmuştur.19 Gazi Osman Paşa yakalandığı göğüs 

darlığı hastalığından kurtulamayarak 67 yaşında 5 Nisan 1900 yılında vefat 

etmiş, bütün imparatorluk onun yasını tutmuştur.20 

                                                 
18 12 Zilhicce 1295 tarihinde Seraskerlik görevine ilâve olarak Hassa müşirliği de Gazi 

Osman Paşa'nın uhdesine verilmiştir. Bkz. Başbakanlık Arşivi, İrade Dahiliye, no: 

63300. 
19 Şapolyo, a.g.e., 233, 238-9. Gazi Osman Paşa’nın çocukları hakkında geniş bilgi 

için bkz. Hülâgu, Gazi Osman Paşa, 342-6.  
20 Gazi Osman Paşa ve Plevne Savunması, 67; Hülâgu, Gazi Osman Paşa, 350-1. 
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Gazi Osman Paşa’nın boyu çok uzun olmamakla beraber, vakur ve 

heybetli bir görünümü21, iri ve kuvvetli tıknaz bir vücudu vardı.22  Esmer23, 

kara gözlü, kısa ama gür, siyah bir sakalı ve bıyığı olan bir kişiydi.24 

Gazi Osman Paşa, sessiz ve sabırlı bir ruh yapısına sahipti. 

Konuşması, tavır ve davranışları haşin; bakışları ve sözleri daha ziyade hafife 

alır şekilde alaycı idi. Kendisinde nazik ve sevimli bir kimsenin hali yoktu.25  

Ahlâkı temiz, doğru, samimi müslüman, her bakımdan lekesiz ve 

temiz şahsiyetli26, kötü alışkanlıklardan uzak, yaşayışı sade ve mütevâzi idi.27 

Küçüklüğünden beri kuvvetli, sert, ciddî bir karaktere28 ve izzeti nefse sahip 

idi. Sade yaşantısından dolayı çekingen bir ruh yapısı olmasına rağmen29 

sözünü sakınmayan, az ama öz konuşan30, cesareti ile meşhur olmuş biriydi.31 

Onun dünya nimetlerine karşı aşırı bir hırsı yoktu. Dostuna ve düşmanına 

emniyet telkin eden bir hali vardı.32  

Gazi Osman Paşa’nın dînî yaşayışına gelince33; haram olan içecekleri 

kullanmaz, içenleri de sevmezdi.34 Beş vakit namazı kılmaya gayret eder, 

daima yanında taşıdığı Kur’an’ı okur, mütedeyyin bir hayat yaşamaya 

çalışırdı.35 O her şeyin Allah’tan geldiğine bütün kalbi ile inanan bir insandı.36 

Manevî borçlardan çok korkar, yapamayacağı şeyi vadetmezdi.37 

                                                 
21 Herbert, a.g.e., 24; Gazi Osman Paşa ve Plevne Savunması, 14; Hülâgu, Gazi 

Osman Paşa, 333; İbnü’r-Reşad, Üssü’l-Esas, İstanbul, 1304, 2-3. 
22 Şapolyo, a.g.e., 235; Hülâgu, Gazi Osman Paşa, 333; İbnü’r-Reşad, a.g.e., 2-3; Gazi 

Osman Paşa ve Plevne Savunması, 14.  
23 Şapolyo, a.g.e., 235; Hülâgu, Gazi Osman Paşa, 333; İbnü’r-Reşad, a.g.e., 2-3. 
24 Hikmet, Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa Şanındadır, Basiret Matbaası, 1293, 

s.2; Hülâgu, Gazi Osman Paşa, 333; İbnü’r-Reşad, a.g.e., 3-4. 
25 Herbert, a.g.e., 24; Gazi Osman Paşa ve Plevne Savunması, 14; Hülâgu, Gazi 

Osman Paşa, 334. 
26 Danişmend, İ. Hakkı, İzahlı Osmanlı Tarihî Kronolojisi, İstanbul, 1972, IV, 342; 

Sertoğlu, a.g.e., 30; Hülâgu, Gazi Osman Paşa, 334. 
27 Herbert, a.g.e., 25; Hülâgu, Gazi Osman Paşa, 342. 
28 Uzunçarşılı, İ. Hakkı, Mithat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, Ankara, 1967, s. 502; 

Hülâgu, Gazi Osman Paşa, 338. 
29 Hülâgu, Gazi Osman Paşa, 334. 
30 A.y. (Rupert Furneaux, Tuna Nehri.. s. 236’dan naklen). 
31 Hülâgu, a.g.e., 336. 
32 Şapolyo, a.g.e., 236; Hülâgu, a.g.e., 334. 
33 Sedes, 1875-1876 Osmanlı Ordusu Savaşları Bosna-Hersek ve Bulgaristan, 

İstanbul, 1946; İbnü’r-Reşad, a.g.e., 18; Hülâgu, Gazi Osman Paşa, 336. 
34 Albay Talat, a.g.e., 203; Hülâgu, Gazi Osman Paşa, 334. 
35 Herbert, a.g.e., 98; Yücebaş, a.g.e., 24 vd.; İbnü’r-Reşad, a.g.e., 18; Hülâgu, Gazi 

Osman Paşa, 336. 
36 Herbert, a.g.e., 151. 
37 Hülâgu, Gazi Osman Paşa, 336. 
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Biz burada büyük komutan ve devlet adamı Gazi Osman Paşa’nın 

çocukluk dönemi ile ilgili özgeçmişine kısaca değindikten sonra asıl tebliğ 

konumuz olan onun yetişmesini sağlayan başta mahalle mektepleri olmak 

üzere, diğer eğitim ve öğretim kurumlarını ele alacağız. 

 

II- OSMAN PAŞA’NIN YETİŞTİĞİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

KURUMLARI 

 

Eğitim ve öğretim çok zor ve karmaşık bir konu olmakla birlikte, 

toplumların vazgeçemeyecekleri kadar ciddî ve önemli bir konudur. Eğitim ve 

öğretim sisteminin, bir toplumun yükselmesinde olduğu gibi, bazen de geri 

kalmasında önemli rol oynadığı şüphesizdir. Bu sistem çağın icabına ayak 

uydurabildiği ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verebildiği sürece yaşamış ve 

toplumu yükseltici görevini yerine getirebilmiştir. 

Gazi Osman Paşa’nın yetişmesini sağlayan eğitim ve öğretim 

kurumları; kendi beyanına göre  mekteb-i sıbyan, idâdî, harbiye ve erkân-ı 

harbiyedir. Biz burada bu mektepleri genel olarak ele alacağız. 

A- SIBYAN MEKTEPLERİ 

Osman Paşa kendi ifadesine göre, 1260/1844 yılında sıbyan mektebini 

bitirmiştir. Bu dönemdeki Osmanlı’nın temel eğitim ve öğretimini veren 

sıbyan mektepleri birbirleriyle benzerlik arz eder. Biz de Osman Paşa’nın 

eğitim gördüğü bu kurumların, aşağı yukarı aynı özellikte olmaları sebebiyle 

bu mektepler hakkında genel bilgiler vereceğiz. 

Sıbyan, Arapça “sabî” kelimesinin çoğulu olup ergen olmamış erkek 

çocuğu demektir.38 Beş-altı yaşındaki erkek ve kız çocuklarını39 okutmak için 

açılmış olan ilk öğretim kurumlarına da “sıbyan mektepleri”40 adı verilir.41 

Hemen hemen her mahallede en az bir tane bulunduğu için halk dilinde 

                                                 
38 İbn Manzûr, Ebü’l-Fadl Cemâlüddîn, Muhammed b. Mükrim, Lisânü’l-Arab, I-VI, 

Mısır, ts. III, 2398; Sâmî, Şemseddîn, el-Mu’cemü’t-Türki’t-Türâsî, neşr. Ahmed 

Cevdet, Beyrut, 1989, s. 817.  
39 Ancak her ne kadar sabî, erkek çocuğuna denilirse de bu okullarda aynı yaşlarda 

kız çocukları da eşit haklarla okutulmuştur. Geniş bilgi için bkz. Ergin, Osman, Türk 

Maarif Tarihi, I-V, İstanbul, 1977, I, 82; Aksoy, Özgönül, Osmanlı Devri İstanbul 

Sıbyan Mektepleri Üzerine Bir İnceleme, İstanbul, 1968, s. 13. 
40 Sıbyan kelimesi yer yer galat olarak “sübyan” şeklinde de telaffuz edilmiştir. Örnek 

olarak bkz. Ergin, a.g.e., I, 82. 
41 Ergin, a.g.e., I, 82. 
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“mahalle mektebi” adıyla da anılmıştır. Hatta bu mekteplerin çoğunun binaları 

taş ile yapılmış  olduğundan “taş mektep” de denilmiştir.42  

Sıbyan mekteplerinin binaları hükûmetin halktan aldığı vergilerle 

yaptırılmaz; başta padişahlar olmak üzere, derece derece halk tabakasına 

kadar milletin hayır ve ilim severleri yaptırırlardı. Bundan dolayı bu kurumlar, 

binaları yaptıranın adını taşırlardı. Bu sayede bugün herhangi bir okulun kimin 

ve hangi sınıf halkın yaptırmış olduğu kolaylıkla bilinmektedir.43 Bu 

mekteplerin sadece inşaat masrafı değil, yapının bakımı, öğretmen ve kalfanın 

geçimi, öğrencilerin çeşitli masrafları vakfa aitti.44 Sıbyan mekteplerinin 

gelirleri arasında; vakıf iratları, bölgenin avârız parası45, mirasçısı olmayanın 

mal varlığı, fitre, zekât ve kurban derilerinin bağışı vardır.46 Buna göre 

Osmanlı Devleti’nde, ilk öğretim probleminin malî yönü, ideal bir şekilde 

çözümlendiği söylenebilir. 

Sıbyan mekteplerinin mimarî tarzları da farklıdır. Genellikle tek ya da 

iki katlı, bir veya iki sınıflı kubbeli ya da tonozlu olup47 sokakların köşe 

başlarına yerleştirilmekte, derslikler daima iki yönden ışıklandırılmakta ve 

havalandırılmakta, derslik alan ve yüksekliğinin içinde barındığı öğrenci 

sayısı ile uygunluk arz etmektedir.48 En güzel modeli ise; kubbeli, geniş bir 

oda, yanında öğretmenin ve kalfanın oturacağı küçük bir odadan meydana 

gelenidir. Öğrenciler kubbeli odada sıralarda değil, yerde minderler üstünde 

diz çökerek otururlar ve önlerinde de birer rahle bulunurdu.49 Mekteplerin tek 

sınıflı olarak gelişmesinin bir sebebi, bu mekteplerin orijininin ilk dönem 

                                                 
42 Ebubekir İbnü’l-Arabî; Kur’an öğrenmeye, onu kolayca anlayabilecek Arapça, 

edebiyat ve aritmetik bilgileri edindikten sonra başlanılması gerektiğini ifade etmiştir. 

Aksoy, a.g.e., 14; Ergin, a.g.e., 83. Ancak çocuğa öncelikle kendi dilinin öğretilmesi, 

daha sonra Arapça gibi yabancı dillerin öğretilmesi uygun olur. Zira İbnü’l-Arabî’nin 

Arapça demesi Arap memleketinde yaşamasından ve onların kendi dillerinin Arapça 

olmasından dolayıdır. 
43 Geniş bilgi için bkz. Ergin, a.g.e., I, 88-90. 
44 Aksoy, a.g.e., 158; Öztuna, Yılmaz, Türk Ansiklopedisi, Ankara, 1977, XXVI, 145. 
45 Avârız parası tabiri; hükümet tarafından avarız namıyla tahsil olunan para hakkında 

kullanıldığı gibi avarız vakfı münasebetiyle alınıp verilen paralar hakkında da istimal 

olunmuştur. harp, yangın ve seylâp gibi haller dolayısıyla hükümetçe istenilen 

yardımlar avârız vakfı paralarından ödenirdi. Pakalın, Mehmet Zeki, Osmanlı Tarih 

Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I-III, İstanbul, 1993, I, 114. 
46 İhsanoğlu, Ekmeleddin, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, I-II, İstanbul, 1998, 

II, 305. 
47 Aksoy, a.g.e., 128. 
48 A.g.e., 194. 
49 Ergin, a.g.e., I, 90. 
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İslâm dünyasında, bir hocanın dini öğretmek gayesi ile evlerde veya 

dükkânlarda küçük bir topluluğa verdiği derslere dayanmaktadır.50  

Sıbyan mekteplerinin en önemli özelliği; saray çocukları için değil, 

halk çocukları için kurulmuş olmasıdır. Bu davranışın sebebi ise, İslâm’ın en 

güçlü kurallarından biri olan “bütün insanların Allah katında eşit olduğu” 

düşüncesidir. Bütün çocukların okutulması ve okulların parasız olması dinin 

bazı kaidelerinin yorumu ile ortaya çıkmıştı. Şu halde bu kurumlardaki eğitim 

ve öğretime maddî destek vakıf kurumlarınca karşılanmıştır.51  

Tanzimattan sonra iptidaî adını almış olan sıbyan mektepleri; rüşdiye 

mektebine girecek olanların ilk basamağını oluşturmuştur.52 II. Mahmud’un 

1824 yılında “Tâlim-i sıbyan” adıyla yayınladığı fermanda çocukların çıraklık 

yerine mektebe gönderilmesi tavsiye edilmiş, sadece İstanbul için geçerli olan 

fermanda mektebe devam mecburiyeti getirilmiş ve mekteplerin üzerinde 

medresenin etkisi olduğundan idareleri Şeyhülislâmlığa bırakılmıştır.53 

Fakat daha sonra devletin zayıflamaya, sosyal ve ekonomik düzenin 

bozulmaya başlamasıyla, önce vakıf müessesesi sonra da ona bağlı eğitim ve 

öğretim sistemi çökmeye yüz tutmuştur.54 

1261/1845 tarihinde kurulan “Muvakkat Maarif Meclisi”, sıbyan ve 

rüşdiye mekteplerinin ıslahına karar vermiş, ancak sıbyan  mektepleri  birer  

vakıfa bağlı olduğu  için55, onlarla maarif meclisi asla meşgul olamamış, 

rüşdiye mektepleri ise henüz açılamayarak; komisyonun aldığı karardan bir 

sene sonra açılmasına başlanmış olduğu için bunların ıslah edilmesi temennisi 

de boşa gitmiştir.56 

Sıbyan mekteplerinin toplumdaki yerini ve fonksiyonunu ortaya 

koyabilmek için öncelikle, onların bir mahalle yapısı içinde incelenmesi ve bu 

mahallenin merkezini oluşturan câmi, medrese, kütüphane gibi kuruluşların 

bir parçası olarak değerlendirilmesi ile olur. Osmanlı şehirlerindeki 

ananelerin, âdetlerin, devrin yaşama tarzının ve özellikle gelişmiş kapalı ev 

ekonomisinin etkileriyle son derece içe dönük bir bütün halini almış olan 

mahalleler, içlerinde süregelen hayatı şüphesiz ki bir ölçüde etkilemiş olup 

                                                 
50 Aksoy, a.g.e., 158. 
51 Aksoy, a.g.e., 40; Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, Ankara, 1983, VI, 171; 

Kodaman, Bayram, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Ankara, 1991, s. ıx-x. Osmanlı 

Devleti’nin; okul kavramını bir halk eğitimi olarak kabul edip geliştirmesi ve 

yaymaya çalışmış olması takdire şayandır. Geniş bilgi için bkz. Aksoy, a.g.e., 53-4. 
52 İhsanoğlu, a.g.e., II, 465-6. 
53 Unat, Faik, Reşit, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihî Bir Bakış, Ankara, 

1964, s. 8; İhsanoğlu, a.g.e., II, 294. 
54 Kodaman, a.g.e., x. 
55 Aksoy, a.g.e., 59; Ergin, a.g.e., II, 545. 
56 Ergin, a.g.e., II, 545; İhsanoğlu, a.g.e., II, 304. 
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çocukların yetişmesinde de en büyük rolü oynamıştır.57 Aslında sıbyan 

mektepleri, hiçbir zaman kendi kendine yeterli bir bütün olarak 

düşünülmemeli ve bugün tanımladığımız “okul” kavramına uygunluğu 

aranmamalıdır. Bu mekteplerin günümüzdeki karşılığı “ders üniteleri”dir. Bir 

mahallede veya bir sokak üzerinde birkaç sıbyan mektebi bir araya gelerek 

“okul”u meydana getirmekte ve ancak çevresi ile tamamlanarak eğitim 

görevini gerçekleştirebilmektedir.58 Bu mekteplerde eğitim ve öğretim; dinin 

ve ahlâkın öğretilmesinden ibaret olup bunlar devletin kontrolünden ve 

sorumluluğundan uzak, bir vakfa bağlı, müstakil öğretim kurumları idiler.59  

Sıbyan mekteplerinin orijinini, dini eğitim yapmasından dolayı60 

İslâm dünyası içinde aramamız gerekmektedir. Çünkü bu okullar sadece 

Osmanlı Devleti’nin kurduğu orijinal bir kuruluş değil, Selçuklular yoluyla 

Orta Asya61, din yoluyla da İslâm dünyasına uzanan tarihi kökleri 

bulunmaktadır.62 Zira Hz. Peygamber, çocukların eğitimi hakkında; yedi 

yaşına geldiğinde63, başka bir rivayette sağını solunu ayırmasını bildiğinde 

onlara namaz kılmalarını tavsiye etmiştir.64 İslâm âlimleri; çocuğun namaza 

temyîz yaşı ile başladığını, bunun da ölçüsünün “namazı anlama, süt dişlerini 

atma vs.” olduğunu belirtmişlerdir.65 Nitekim Alman düşünür R. Steiner 

çocuğun diş değiştirme devresinin başlangıcının okula başlamak için en uygun 

yaş olduğunu belirterek aynı sonuca varmıştır.66 Dolayısıyla Hz. 

Peygamber’in çocukların eğitimi hakkındaki tavsiyelerinden ortaya çıkan yaş 

ile, sıbyan mekteplerine başlangıç yaşı birbiriyle örtüşmektedir. Pratikte 

sıbyan mekteplerinde eğitim gören çocukların67, okula başlaması için tespit 

edilmiş belli bir yaş, ay veya gün sınırlaması yoktu. Anneler çocuklarının 

                                                 
57 Aksoy, a.g.e., 178. 
58 A.g.e., 194. 
59 Kodaman, a.g.e., X. 
60 A.g.e., xıı. 
61 Sıbyan mekteplerinin İran’a yerleşmiş Türkler tarafından Asya örneklerinden 

faydalanılarak inşa edilmeye başlandığı düşünülebilir. Aksoy, a.g.e., 51. 
62 Aksoy, a.g.e., 23. 
63 Ebû Dâvûd, Salât 26, (494-5); Tirmizî, Salât 299, (407). 
64 Ebû Dâvûd, Salât 26, (497). 
65 Canan, İbrahim, Hadis Külliyatı Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Ankara, 1989, VIII, 

233-4. 
66 Aksoy, a.g.e., 189-190. 
67 Bir kısım çocuklar, küçük yaşlardan itibaren çıraklığa başlayarak mesleklerini 

babalarından öğrenmekte; sıbyan mekteplerinin çok uygun şartlarına rağmen oraya 

babaları tarafından gönderilmeyip çıraklık eğitimine başlamaktadırlar. Geniş bilgi 

için bkz. Aksoy, a.g.e., 58-9. 
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okula başlamak üzere yeter olgunluğa geldiklerine inandıkları zaman çocuk 

okula başlamış68, çocuklar genellikle 469-6 yaşında okula gönderilmiştir.70  

Medrese eğitiminin bir başlangıcı niteliğinde71 ve tahsil müddeti 

genelde 4 yıl72 olan sıbyan mekteplerinin programlarında Kur’an okuma, 

namazın kılınışı, namazda okunacak dua, âyet ve sûreler öğretilmekte, ayrıca 

yazı dersleri verilmektedir. Elifbâ, Kur’an, İlmihal, Tecvid, Harekeli Türkçe, 

Muhtasar Ahlâk-ı Memdûha Risaleleri gibi kitaplar okutulmaktadır.73 Fakat 

hesap, coğrafya, tarih gibi derslerin ve bilgilerin bu mekteplerin kapısından 

içeri sokulmadığı, Türkçe dersine ise hiç yer verilmediği görülmektedir.74 

Ancak daha sonra I. Abdülhamid’in yaptırdığı Hamidiye mektebinin 

programına Osmanlı Türkçesi’ni iyi yazabilmenin alt yapısını teşkil etmek 

üzere Arapça ve Farsça dersleri konulmuştur.75  

Sıbyan mekteplerinde öğretmen olacaklar, mahallenin şeref ve 

haysiyet sahibi kişileri arasından seçilirdi. Bir öğretmenin, şeref ve 

haysiyetine uymayan yerlere gitmesi hoş görülmezdi.76 Mektebin ikinci 

öğretim elemanı kalfalardır. Kalfa çocuklarla meşgul olur, onların derslerini 

takip ederdi. Öğretmen, kalfanın öğrettiklerini iyice öğrenmiş ve gelişmiş 

öğrencilerle meşgul olurdu. Bu öğrencilerden ileri seviyede olan birkaçı 

öğretmen tarafından kalfaya yardımcı olarak seçilirdi.77 Ancak  bu 

mekteplerin hocalarının, elifbâ taliminden imtihan olunması gerektiği, 

böylece sıbyanın hem cahil kalmaması, hem de zamanlarını boşa 

geçirmemeleri tavsiyesi, o dönemin hocalarının durumunu göstermektedir.78 

Gazi Osman Paşa’nın çocukluk dönemi eğitim ve öğretiminde; kendi 

beyanında değil de başka kaynaklarda  yer alan bir başka kurum da rüşdiye 

mektebidir. 

B- RÜŞDİYE MEKTEPLERİ 

Sıbyan mekteplerinin birçok konuda yetersiz olması, hükümetin 

dikkatini ancak 1254/1838 yılında çekmişti.79 Çünkü; yarım asırdır eğitimi 

                                                 
68 Aksoy, a.g.e., 189. 
69 Karal, a.g.e., VI, 171. 
70 Öztuna, Yılmaz, Türk Ansiklopedisi, Ankara, 1977, XXVI, 145. 
71 Aksoy, a.g.e., 59. 
72 Karal, a.g.e., VI, 171. 
73 Atuf Nafi, Türkiye Maarif Tarihi Hakkında Bir Deneme, y.y., 1930, 28; Aksoy, 

a.g.e., 191. 
74 Ergin, a.g.e., I, 86; Karal, a.g.e., VI, 171. 
75 Ergin, a.g.e., I, 86-7. 
76 Koçu, Reşat Ekrem, Tarih Mecmuası, Mart 1966, s. 2. 
77 Aksoy, a.g.e., 16. 
78 Geniş bilgi için bkz. Ergin, a.g.e., II, 463. 
79 Ergin, a.g.e., II, 383; Kodaman, a.g.e., 3-4, 8-9; Çabuk, Vahid, Kuruluşundan 
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sürdüren bahriye ve berriye mühendishaneleriyle, harbiye ve tıbbiye meslek 

okullarına alınan çocuklar yazı yazamadığından ve doğrudan doğruya Türkçe 

bir kitap okuyamadığından, birden bire Arapça, Farsça ve Fransızca’yı ve 

bulundukları okulun özelliğine göre hazırlık olabilecek bazı hususları 

öğrenme zorluğu taşıyorlardı. Bundan dolayı bu okullara başlayan çocuklar 

elifbadan başlatılır, onlara önce Türkçe okuma yazma öğretilir ve bu suretle 

boş yere zaman harcanırdı. Bu noksanlık, sıbyan mekteplerindeki karışıklık 

ve usulsüzlüğe atfedilerek onların ıslahı düşünüldüğü sırada, bunlarla meslek 

okulları arasında üçüncü bir okul açılarak buralarda o okullara girecek 

öğrencilerin hazırlanması ve yetiştirilmesi hedeflenmişti.80 

1254/1838 yılında81 o zamanın yegâne meclisi olan “Meclisi Vâlâ”ca 

alınan karar gereği sıbyan mekteplerinden üstün olmak üzere, şehrin bazı 

yerlerinde padişahların yaptırmış oldukları bir kısım büyük okullar seçilerek 

buralarda Arapça, Türkçe inşa, hat, lügat ve ahlâk derslerinin okutulması 

kararlaştırılmıştır. Bu programda, sıbyan mekteplerine nazaran Türkçe dersine 

daha fazla önem atfedilmiştir. Bu devirde birinci kısım sayılan sıbyan 

mekteplerine mukabil yeni açılacak olan bu okullara ikinci sınıf adı verilmesi 

uygun görülmüşse de, zamanın padişahı II. Mahmut bu adı beğenmemiş ve 

çocuklar rüşd yaşına82 gelinceye kadar bu okullarda okuyacakları ve ancak 

buradan  mezun olduktan sonra rüşdleri sabit olacağı düşünülerek yeni 

okulların adının rüşdiye olması irade edilmiş, bu isim 1923 inkılâbına kadar 

Türk Milli Eğitim teşkilatında yaşamış ve o tarihten sonra ilk mektebe 

çevrilmiştir.83  

 II.  Mahmud döneminde sıbyan mektepleriyle medrese veya 

medresenin dışında kurulmuş olan askerî okullar arasında bir öğretim 

kademesi yoktu. Gerek II. Mahmud döneminde, gerekse önceden kurulmuş 

olan askerî okullar, yüksek ihtisas okulları idi. Bu okullarda Arapça, Farsça, 

                                                 
Cumhuriyete Büyük Osmanlı Tarihi, I-X, İstanbul, 1999, VIII, 183. 
80 Ergin, a.g.e., II, 383; Karal, a.g.e., VI, 171. 
81 Ayrıca bu sene Mekteb-i Maarif-i Adliyye, Gurebâ Mektepleri de açılmıştır. Yalnız 

Mekteb-i Maarif-i Adliyyedeki adliye kelimesinin adalet mefhumuyla ve hukukî 

bilgilerle asla ilgisi yoktur. Mektebi açan II. Mahmud’un mahlası adlî olduğu için 

mektep bu ismi almıştır. Yine 1257/1841’de 12 kişinin okuduğu süvari sınıfı, 1265-

6/1849’da İstanbul’da üç yıl süreli Mekteb-i Harbiye Baytar sınıfları ve Dârü’l-

Maârif, 1258/1842’de ebe mektebi, 1261/1845’te Dârü’l-Fünûnî Osmanî ve Dârü’l-

muallimîn, 1263/1847’de ziraat mektebi açılmıştır. Geniş bilgi için bkz. Ergin, a.g.e., 

II, 394-407; 427-430, 449-453, 540-587; Karal, a.g.e., VI, 176; İhsanoğlu, a.g.e., II, 

330-344. 
82 Rüşd yaşı; eski ve yeni zamanlara, dinlere ve hükümetlere göre değişmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti medeni kanunla Rusya, Irak ve Suriye’de olduğu gibi 18 yaşı 

kabul etmiştir. Ancak son bir kanunla evlenme yaşı erkek için 17, bayan için ise 15 

kabul edilmiştir. Geniş bilgi için bkz. Ergin, a.g.e., II, 384 dipnot. 
83 Ergin, a.g.e., II, 383-4; Karal, a.g.e., VI, 171; İhsanoğlu, a.g.e., II, 307. 
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Fransızca’dan başka ihtisas dersleri de gösteriliyordu. Halbuki sıbyan 

mekteplerinden mezun öğrencilerin bilgileri ve seviyeleri bu öğretimi takibe 

elverişli değildi. Bundan dolayı askerî okullar aldıkları öğrencilere Türkçe ve 

hesap dersi vermekle öğretime başlıyorlardı.  

İşte bu duruma son vermek için 1838 yılında sıbyan mekteplerinin 

üstünde olmak üzere rüşdiye mekteplerinin kurulması kararlaştırılmıştı. 

Sıbyan mektebini bitirenler rüşdiyelere imtihanla alınacaklardı. Öğretim 

süresi iki yıl olacaktı. Dersler yeni usule göre okutulmaya başlandı. Coğrafya 

dersi de ilk defa olarak programa alındı, Türkçe ve matematik dersleri ön 

plânda tutuldu.84 Tanzimat dönemi Osmanlı devlet adamları, batının her 

alanda kesin üstünlüğünü kabul ederek, devletin bütün kurumlarında ıslahat 

yapma ihtiyacını duymuşlardı.85 Ancak yeni rüşdiye mekteplerinin açıldığı ilk 

dönemlerinde, İslâm'ı yanlış yorumlayarak; haritaların resim olduğunu, 

resmin de küfür olduğunu iddia eden bazı kişiler; sıbyan mekteplerinin 

ıslahına el sürdürmemiş, bilhassa taşrada hurafeler ve yanlış yorumlarla bu 

mektepler hayatiyetini devam ettirmişlerdir.86  

Bu dönemde meclisçe alınan karar gereği rüşdiye mekteplerinde 

öğrenciler sıralara oturacak, dersler sıbyan mekteplerinde olduğu gibi her 

çocuğa teker teker değil, öğrenciler kısım kısım ayrılarak her kısma birden 

ders verilecek, bu mekteplere devam eden öğrencilere vakıflar tarafından 

aylıklar bağlanacaktı. Fakat bu mekteplerin açılması düşüncede kalmış, 

Abdülmecid dönemine (1262/1845) 87 kadar fiiliyat sahasına çıkamamıştır.88 

1845 yılından itibaren  Muvakkat Maarif Meclisi'nce rüşdiyelerin, 

dârü’l-fünuna öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul 

edilmesiyle, Osmanlı eğitim sistemi içindeki yerleri belirlenmiştir. İlk açılan 

rüşdiye mekteplerinden iyi sonuçlar alınmaya başlanmasıyla rüşdiye açma 

süreci hızlanmış, İstanbul’da 1847 yılında sayıları 4 olan rüşdiyeler, 1852 

yılına kadar 10’a ulaşmıştır.89 

Rüşdiye mekteplerinin açılmasına karar verildiği günde, bu 

mekteplerin idaresine bakmak üzere bir de “Mekâtib-i Rüşdiye Nezareti”90 

kurulmuştur.91 Rüşdiye mekteplerinde din dersleri ile birlikte Arapça, Farsça, 

                                                 
84 Karal, a.g.e., VI, 172. 
85 Kodaman, a.g.e., 1; Çabuk, a.g.e., VIII, 183. 
86 Ergin, a.g.e., I, 87; II, 395; Aksoy, a.g.e., 14. 
87 Karal, a.g.e., VI, 121. 
88 Ergin, a.g.e., II, 385; Kodaman, a.g.e.,8; Çabuk, a.g.e., VIII, 183. 
89 İhsanoğlu, a.g.e., II, 307. 
90 Bu tabiri bazı araştırmacılar sehven “Maarifi Adliye Nezareti” şeklinde 

kullanmışlardır. Geniş bilgi için bkz. Ergin, a.g.e., II, 396 dipnot. 
91 Geniş bilgi için bkz. Ergin, a.g.e., II, 383; Kodaman, a.g.e., 7-8, 12-3; Çabuk, a.g.e., 

VIII, 183. 
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hesap ve coğrafya gibi yeni bir takım dersler okutturulmuş92, 1264/1847 

yılında öğrencilerin, huzur-ı hümayunda yapılan imtihanlarındaki başarıları 

herkes tarafından beğenilmiş ve bu mekteplerin sayıları artırılmıştı.93 

Rüşdiye mekteplerinin hoca ihtiyacını karşılamak üzere 1264/1847-8 

yılında bir Dârü’l-Muallimîn inşa olunmuştur. Bu okulun programında 

Türkçe, Arapça, Farsça, hesap, yazı, coğrafya gibi derslerin olduğu, zira 

bundan fazlasını anlayacak öğrenci bulunamadığı belirtilmiştir. Aslında bu 

mekteplere rağbet ve devam eden de sadece medrese öğrencileri olmuştur.94 

Şu halde bu dönemde mektep medreseden ayrılmıştır ama medreseli 

mektepten ayrılmamıştır.95 

Rüşdiye mekteplerinin Osmanlı eğitim sistemindeki statüsünün 

bugün için tam karşılığı bulunmamaktadır. Ancak bu mektepleri, kuruluşu 

sırasında sıbyan mektepleri sonrası eğitimi kapsayan ve aynı zamanda yüksek 

mekteplere hazırlık okulu şeklinde, 1869’dan sonra ise ilkokulun üstünde ve 

lise seviyesindeki idâdîlerin altında, ortaokul seviyesinde eğitim veren bir 

okul şeklinde görmek mümkündür.96 

C- İDÂDÎ  MEKTEPLERİ 

Gazi Osman Paşa’nın 1260/ 1844 yılında kaydolduğunu ifade ettiği 

mekteb-i idâdî; kendisinden daha yüksek herhangi bir mektebe öğrenci 

hazırlayan ve yetiştiren mekteplere isim olmuştur. Bu terim önceleri, mekteb-

i harbiye, bahriye97 ve askerî tıbbiyeye girmek isteyen öğrencilerin eksik 

bilgilerini tamamlamak amacıyla açılan hazırlık sınıfları olarak kullanılmıştır. 

Ancak 1261/1845 yılında, programları rüşdiye mekteplerinden farklı olmayan 

idâdîlerin ilki İstanbul'da, Nisan 1845'te "mekteb-i fünûn-i idâdî" adıyla 

açılmıştır. Ayrıca aynı sene ordu merkezleriyle Bosna'da da faaliyete 

girmiştir. Mekteb-i harbiye öğrencileri sınavdan geçirilerek orta düzeyde 

bulunanlar bu okullara ayrılmıştır.98  

Tanzimat sonrası Osmanlı’da, mevcut yüksek eğitim veren askerî ve 

sivil mekteplere öğrenci yetiştirmek üzere, bu kurumların bünyesinde bir veya 

iki sene gibi kısa süreli, idâdî diye isimlendirilen hazırlık sınıfları 

kurulmuştur.  Tıbbiye, harbiye, mülkiye idâdîsi gibi her mektebin ayrı ayrı 

birer idâdî sınıfı, hatta rüşdiyelerin bile birer idâdîsi bulunmuştur.99 

                                                 
92 Kodaman, a.g.e., 11. 
93 Ergin, a.g.e., II, 444-5. 
94 Ergin, a.g.e., II, 571-2. 
95 Kodaman, a.g.e., xııı. 
96 İhsanoğlu, a.g.e., II, 307. 
97 Ergin, a.g.e., II, 323. 
98 Başaran, İbrahim Ethem, Türkiye Eğitim Sistemi, Ankara, 1993, s. 144; Ergin, a.g.e., 

II, 426. 
99 İhsanoğlu, a.g.e., II, 318. 
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1254/1838’de ilk defa rüşdiye mektebi açılmak istenildiği zaman, buralara 

öğrenci yetiştirecek olan sıbyan mekteplerinin ikinci kısmına “idâdî” adı 

verilmiş olduğu; aynı şekilde 1266/1849’da açılan Dârü’l-maârif için de o 

civardaki Yeşil Mekteb’in idâdî olarak açıldığı tespit edilmiştir.100  

1281/1864’te, bütün askerî idâdîler Galatasaray’a nakledilmiştir. 

1286/1867 tarihine gelinceye kadar müstakil bir idâdî mektebi yoktur.101 Bu 

tarihte Galatasaray’daki idâdî-i umumi Kuleli kışlasına kaldırılarak 

Galatasaray’da sivil mahiyette ve “Mekteb-i Sultanî” adıyla başka bir idâdî 

açılmıştır.102 Rüşdiyeler çoğaldıkça ve öğrenciler rüşdiyelere rağbet ettikçe 

bazı kalabalık semtlerdeki rüşdiyeler için de yakınlarındaki sıbyan 

mekteplerinin bir kısmı onların idâdî yani hazırlayıcı sınıfları olmuştur.103  

Gazi Osman Paşa'nın, 1260/1844 yılında mekteb-i idâdîye 

kaydolduğu ifadesinden; ya bünyesinde idâdî bulunan rüşdiye mektebini, ya 

da 1261/1845 yılına kadar ayrılmayıp bu seneden sonra ayrılan mekteb-i 

harbiyenin idâdisini kastetmiş olabileceği anlaşılmaktadır. Ancak 

1261/1845’te104, mekteb-i harbiyenin; birisi mekteb-i ulûm-i harbiye, diğeri 

mekteb-i fünûn-i idadiye isimleriyle ikiye ayrılması ve her birinin  ayrı 

binalarda bulunması kararlaştırılmıştır. Taksim’de yapılmakta olan Tophane 

harbiye mektebi, mekteb-i ulûm-i harbiyeye tahsis edilmiş, Maçka’daki eski 

mektep de mekteb-i fünûn-i idadiyeye bırakılmış ve her iki mektep tamir 

olunurken öğrenciler, Beşiktaş Dolmabahçe sarayı müştemilâtından çinili 

odalara naklolunmuştur. Mekteplerin tamiratı bittikten sonra Türk ve yabancı 

öğretmenler toplanarak,  yeni ders programları tanzim ve tabettirilmiş, 

1263/1846 yılında her iki binada derslere başlanılmıştır.105  Bu ifadelerden 

hareketle; Gazi Osman Paşa Beşiktaş’ta oturduğuna, mekteb-i idâdîde 5 yıl 

okuduğunu belirttiğine ve mekteb-i harbiyeden mezun olduğuna  göre, 

mekteb-i fünûn-i idadide okumuş olabilir.  

D- HARBİYE MEKTEBİ VE ERKÂN-I HARBİYE 

Harbiye mektebi Avrupa’da “ecole militaire” diye tabir olunan askerî 

okullar örneğinden hareketle düşünülen, 1831 yılında Doğancılar Kışlası’nda 

kurulmasına karar verilen, ama hayata geçirilemeyen bir mekteptir. Daha 

                                                 
100 Ergin, a.g.e., II, 495. 
101 A.y. 1286 tarihinde yayımlanan maârif nizamnamesine göre idâdî mektebi 

rüşdiyenin üstünde ve sultanîlerin altında olmak üzere ihtiyaç olduğu gösterilmiştir. 

Sultanîler bugünkü liseler olduğuna göre idâdîler de bugünkü orta mektepler 

seviyesinde olduğu ifade edilmiştir. Geniş bilgi için bkz. Ergin, a.g.e., II, 496. 
102 Ergin, a.g.e., II, 332. 
103 A.g.e., II, 495. 
104 Ergin, a.g.e., II, 348. 
105 A.g.e., II, 366-7, 371. 
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sonra 1250/1834-5’te Maçka kışlasında mekteb-i harbiye adıyla resmen 

kurulmuştur.106  

İlk kurulduğu yıllarda düzenli bir eğitim olmamış107, Selim Satı 

Paşa’nın 1253/1837’den itibaren yaptığı nâzırlığı zamanında, Arapça ve 

Farsça’yı en iyi bilen hocalar öğretmen olarak alınmış ve bunlar bir takım 

kitaplar yazıp mektep matbaasında bastırmışlardır. Buna Arapça hocası 

Kütahyalı Abdurrahman Efendi’nin bastırdığı Arapça-Türkçe “Emsile-i 

Cedîde” ile “Mikyâsü’l-Lisan Kıstasü’l-Beyan” adlı eserlerini misal olarak 

verebiliriz.108 Avrupa’da tahsilini tamamlayıp dönen Emin Paşa’nın bu 

mektebin nâzırlığına getirilmesinden sonra 1838-1839’da düzenli eğitim 

başlamıştır. Bu dönemde cebir ve geometri dersleri okutulmuş, dersler her gün 

amelî ve nazarî olmak üzere icra edilmiştir.109  

Bu tarihlerdeki mekteb-i harbiyeye bugünkü orta mektep gözüyle de 

bakılamaz. Bu dönemde mektebin ıslahatı hususunda; biri Avrupa’ya talebe 

göndermek, diğeri Arapça ve Farsça gibi Fransızca’yı da yabancı dil olarak 

öğretmek, üçüncüsü de Avrupa’dan öğretmen getirtmek olmak üzere üç 

çareye baş vurulmuştur. 1250/ 1834’te Londra’ya 5, bir sene sonra Viyana’ya 

5, ertesi sene 4 ve Paris’e 1, Londra’ya 1 ve 1254/1838’de yine Viyana’ya 12 

olmak üzere, dört yıl içinde toplam 26 talebe gönderilmiştir.110 Avrupa’da 

tahsilini tamamlayıp dönenler veya Avrupalı uzmanlar hoca olarak istihdam 

edilmiş, böylece hem eğitim kadrosu artırılmış, hem de eğitimin 

modernleşmesi temin edilmiştir.111 Mekteb-i harbiye programına 

1256/1840’ta Fransızca dersi konulmuşsa da okulda bütün tedrisat Türkçe 

yapıldığından istenilen hedefe ulaşılamamıştır.112 Fransızca’nın istenildiği 

gibi öğrenilmediği anlaşılarak 1272/1855 yılında Paris’te Mekteb-i Osmanî 

adıyla bir okul açılmıştır.113 

Bir öğrenci idadiyede yetiştirildikten sonra geldiği harbiyede Arapça, 

Farsça ve Türkçe  öğrenimiyle uğraşmaması için mekteb-i fünûn-i idadiye 

kısmının  ayrılması ve ayrı binada bulunması ve mektebe, yeni hocalar ve fen 

aletleri getirilmesi esasları kararlaştırılmıştır.114   

Askerî mekteplerde yalnız din dersiyle Arapça ve Farsça gibi dil 

dersleri, asker olmayanlar ve özellikle medrese mensupları tarafından 

                                                 
106 İhsanoğlu, a.g.e., II, 292-4. 
107 A.y. 
108 Ergin, a.g.e., II, 357. 
109 İhsanoğlu, a.g.e., II, 292-4. 
110 Ergin, a.g.e., II, 363. 
111 A.y.  
112 İhsanoğlu, a.g.e., II, 427. 
113 A.g.e., II, 427. 
114 İhsanoğlu, a.g.e., II, 366-7. 
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okutulmuştur. O tarihlerde, bu iki meslek mensubu haricinde sivil öğretmen 

yoktur.115 

Gazi Osman Paşa’nın 1274/1858 yılında bitirdiği erkân-ı harbiye; 

harbiye öğretiminin üstünde bir tahsil vermekte olup, 1263/1847 tarihinden 

sonra açılmıştır. Bu erkân-ı harbiye sınıfları açılmadan önce bu görevi, 

kuvvetli riyaziye okuyan mühendishane-i berrî-i hümayûndan çıkanlar 

yapmışlardır.116 

Kısaca, Tanzimat devrinde milli eğitim birliği sağlanamamıştır. Batılı 

zihniyetle çalışan okulların yanında, medrese yan yana yaşamaya ve 

birbirlerini inkâr eden nesiller yetiştirmeye devam etmiştir. Devletin kurduğu 

okullardan nesiller yetiştikçe, medresenin itibar ve kredisi azalmaya başlamış, 

ancak  medreseler kaldırılmamıştır.117 

S O N U Ç 

Gazi Osman Paşa’nın çocukluk dönemi ile ilgili geniş ve detaylı 

bilgilere sahip olamasak bile, elde edebildiğimiz bilgi ve belgelerin ışığında 

onun Tokat’ta doğduğunu, babasının işi nedeniyle İstanbul’a yerleştiklerini, 

eğitim ve öğretimini İstanbul’da tamamladığını öğreniyoruz. O, eğitim ve 

öğretimine öncelikle, 1260/1844 yılına kadar döneminin temel eğitim ve 

öğretim kurumlarından biri olan sıbyan mektebine Tokat ve İstanbul 

Beşiktaş’ta devam etmiş; karakterine ışık tutan Kur’an, ilmihal, İslâm ahlâkı, 

tecvit gibi temel dini bilgileri bu okullardan almıştır. Onun  şahsiyetinin 

oluşmasında bu okulların önemli bir yeri vardır. Nitekim eğitimciler de bu 

devreyi çocuğun karakterinin şekillenmesinde büyük rol oynadığını 

belirtmektedirler. 

Gazi Osman Paşa; sıbyan mektebinden sonra 1260/1844 yılında, 

dayısının ders nâzırı bulunduğu mekteb-i fünûn-i idâdîye kaydolmuş, burada 

din dersleri ile birlikte Arapça, Farsça, hesap ve coğrafya gibi yeni bir takım 

dersler okumuştur. Nitekim o iyi derecede Arapça, Fransızca ve Farsça 

öğrenmiştir. Burada beş yıl tahsil görüp mezun olduktan sonra, 1265/1849 

yılında harbiye mektebine girmiş, dört yıl askerî eğitim ve öğretimini 

tamamlayarak 1269/1853’te mülâzim-i sâni (teğmen) rütbesiyle bu okuldan,  

1274/1858’te de erkân-ı harbiyeyi bitirip kolağası (kıdemli yüzbaşı) olmuştur. 

 Kısaca Gazi Osman Paşa; heybetli bir görünüme, sessiz ve sabırlı   bir 

ruh yapısına, güçlü bir iman ve dini bütün bir hayata, mütedeyyin ve mütevazi 

bir yaşayışa, üstün bir zekâya sahip olmakla birlikte; şahsiyet, karakter, ahlâk 

ve ruh yapısını, mensubu olduğu aile, mahalle, çevre ve manevi değerlerden 

kazanmış; harp tekniğini ve sanatını da, batılı usullerle eğitim ve öğretim 

                                                 
115 Ergin, a.g.e., II, 715. 
116 A.g.e., II, 426-7. 
117 Karal, Osmanlı Tarihi,Ankara, 1970, V, 183, 194. 
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sunan zamanının modern eğitim  kurumlarından elde etmiştir. Böylece o, 

hayatı boyunca  gerçekleştirmiş olduğu üstün meziyetleriyle tarihteki 

unutulmaz yerini almış, günümüze kadar hayırla yad edilmiş ve daima hayırla 

yad edilecek olan milli bir kahramanımız ve hemşehrimizdir. Biz de onu, 

ölümünün 100. yılında samimi, kadirşinas ve minnettar ifadelerle anıyor ve 

ruhunun ilelebet şad olmasını diliyoruz. 
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GAZİ OSMAN PAŞA, YAŞADIĞI DEVRİN SİYASÎ, ASKERÎ, 

SOSYAL VE EKONOMİK OLAYLARI VE BU OLAYLARIN 

O’NUN SİYASETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 

Dr. Kemal ÇELİK* 

                      

Sayın Konuklar, 

Yukarıdaki konu başlığı altında belirtilen bilgiler, belki yeni bir takım 

belgelerle ortaya konulan yeni bilgiler olmayacaktır. Ama, bu sempozyumda 

geçecek olan Plevne Savunması ve bu savunmayı gerçekleştiren Gazi Osman 

Paşa'nın nasıl ve hangi şartlarda ortaya çıktığını ve döneminin uluslararası 

genel siyasetini anlamak bakımından önem taşımaktadır. Bu kapsamda dikkati 

çeken bir diğer nokta, Rusya'nın, beşyüz yıldanberi veya özellikle XIX. 

yüzyılın ikinci yarısında takip ettiği siyasetle Osmanlı Devleti, Balkan 

Ülkeleri ve Avrupa Devletleri'ni gerek siyasî, askerî, ekonomik ve sosyal 

açılardan gerekse diğer yönlerden ne şekilde etkilediğini anlamak ve anlatmak 

bakımından bu bilgilerin taşıdığı önemdir.     

XIX. yüzyılın son çeyreğine girilirken; büyük devlet denilebilecek 

devletler önem sırasına göre: İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Osmanlı 

Devleti, Avusturya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve İspanya idi. 

Yukarıda belirtilen dönemde, bu devletlerden bir kısmının, Osmanlı 

Devleti'yle ilişkilerini ve ortaya çıkan gelişmeleri şöylece değerlendirebiliriz: 

I- Siyasî Durum: 

A- Rusya, Balkan Ülkeleri ve Avrupa Devletleri Açısından 

a- Rusya ve O Dönemde Takip Ettiği Siyaset:   

1853-1856 Kırım Savaşı'nda Avrupa Devletleri'nden birçoğunun 

Rusya'ya düşman bir tutum takınması ve bu devletin savaşta yenilmesi Rus 

halkı tarafından beklenmeyen bir sonuçtu. O dönemde, Rusya dışında 

başlayan ve gelişen Panislavizm, sonunda Rusya'da da etkisini göstermeye 

başlamıştı. Rusya'yı yöneten Çarlık Hükûmetleri, J. Herkel'in öncülüğünü 

yaptığı, XIX. yüzyıl başlarında ortaya çıkan ve bütün Slav topluluklarını bir 

siyasî birlik altında toplamak gayesini güden Panislavizm akımını, ilmî ve 

edebî bir akım olmaktan çıkarıp, siyasî bir doktrin haline getirdiler. Bu 

doktrinin hedefi ise; otokratçılık1, milliyetçilik ve ortodoksluğu ön plânda 

tutmak olmuştur. Panislavistlerin hedefi Osmanlı Devleti ile Avusturya-

                                                 
* Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi. 
1 Siyasî gücün tamamen bir hükümdarın elinde bulunması. 
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Macaristan İmparatorluğu'nu yıkmak, bunların yerine Rusya'nın egemenliği 

altında bir Slav Devleti kurmaktı. Hattâ bu yüzden, Panislavizm zamanla 

bütün Slavları Ruslaştırmak yani bir çeşit Pan-Rusizm haline dönüştü. 

1870'lerde, Panislavist hareketleri sistemleştiren Rusya, bu hareketi Doğu 

Avrupa ve Osmanlı Devleti üzerindeki Doğu Sorunu konusunda geleneksel 

politikasını gerçekleştirmek yönünden yeni bir koz olarak kullanmaya başladı. 

Romancı Dostoyevskiy, Tarihçi Pogodin ve Tarihçi Danilevskiy, 

Panislavistlerin başında geliyordu. Panislavizmi benimseyen Rus devlet 

adamları, askerler ve aydınlar, Türkler'in Avrupa'dan kovulması, Slav-

Hrıstiyan kardeşlerin barbar Türkler'in egemenliğinden kurtarılması, 

İstanbul'un Ruslar tarafından işgali ve Aya-Sofya'ya haç konulacağı 

sloganları ile ortaya çıkmış, basın-yayın organlarında da, hem Rus halkına 

hem de Avrupa kamuoyuna, Rus askerlerinin haklı bir dava yolunda 

savaşacakları duyuruluyordu 2. 

Bu arada, Almanya'da, German millî hareketi büyük gelişme 

göstermiş, Sadowa Zaferi (1866) sonrasında Prusya'nın Alman birliğini artık 

gerçekleştireceği endişesi, Rus milliyetçilerini iyice korkutmuştu. Katkov 

(1818-1887), German tehlikesine karşı, Rusya'da güçlü bir millî devlet 

oluşması için, Rus milliyetçiliğinin hâkim olması yolunda propaganda 

yapıyordu. Bunun sonucunda, Rusya'da yaşayan fakat Rus olmayan 

milletlerin Ruslaştırılması programı hazırlandı. Öte yandan, Rusya'nın, Slav 

davasını kendi çıkarına kullanmak üzere giriştiği faaliyetler Lehliler 

(Polonyalılar) tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Leh ve Rus Slavistleri, 

basında uzun süren tartışmalar yaptılar. Fakat, Pogodin'in önderliğinde Rus 

Slavistleri 1876 yılı Mayıs ayında, Lehliler'in katılmadığı ve bütün giderlerin 

Ruslar tarafından karşılandığı Rus Etnoğrafya Sergisi'nde, diğer Slav 

temsilcilerini bir araya getirmeyi başardılar. Sergide verilen yemek ve kabul 

resimlerinde, Slav kardeşliği ve Slav birliği çok konuşuldu. Bunu takiben, 

Slav birliğinin kendi önderliklerinde kurulmasını ve bu birliğe Rus dili ile Rus 

kültürünün hâkim olmasını isteyen Ruslar, Lehliler'e karşı şiddetli bir 

mücadele başlattılar. Leh devlet adamları, dinî liderleri ve aydınlarından 

yüzlercesi Sibirya'ya ve Kafkasya'ya sürüldü. Öte yandan, Rusya'nın yardımı 

olmadan bağımsızlık kazanamayacaklarını anlayan, Osmanlı Devleti ile 

Avusturya İmparatorluğu idaresindeki Slavların temsilcileri, önce Rusya'nın 

                                                 
2 Daha geniş bilgi için Bk. Mahmud Cealeddin PAŞA, Mir'at-ı Hakîkat, 

(Hazırlayanlar: İ. Miroğlu-M. Derin-M. Halacoğlu-Ö.Akdaş), Tercüman 1001 Temel 

Eser/138, İstanbul 1979, s. 43-67.;   Rifat UÇAROL, Siyasî Tarih, Üçüncü Baskı, Filiz 

Kitabevi, İstanbul 1985, s. 260, 261.;   Akdes Nimet KURAT, Türkiye ve Rusya, 

Kültür Bakanlığı Yayınları/1194, İstanbul 1985, s. 92, 93.;   Mehmet SARAY, 

"Balkanlarda Rus Yayılması, Gazi Osman Paşa ve Plevne Müdâfaası", İstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi TARİH ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Sene: 1983-1987, 

Sayı: 13, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1987, s. 555, 560.  
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yardımı ile bağımsızlık kazanmayı, daha sonra da eşit haklarla Slav birliğine 

girmeyi amaç edindiler 3.   

Bu nedenle; 1877'de Türkiye'ye karşı savaş ilân edildikten sonra, 

Rusya'da kilise çanları çalınmış, düzenlenen dinî törenlerde dinsizlere karşı 

zafer bahşetmesi için Tanrı'ya dualar edilmiş ve Rusya genelinde bir 'Haçlı 

Seferi' düzenlendiği görüntüsü yaygınlaşmıştı 4. 

Bir başka bilinmesi gereken gerçek de;  daha 1877-1878 Osmanlı-Rus 

Savaşı başlamadan çok önceleri, Rusya'nın, Balkanlar'a çok sayıda Rus 

ajanları göndererek Bulgarları, Sırpları, Karadağlılar'ı ve Rumlar'ı, Türkler'e 

karşı ayaklanmaları için kışkırtmış olduğudur. 1875 Bosna-Hersek İsyanı'nda, 

Belgrad'daki Panislavist Rus Konsolosu Kartsov, Sırplar'ı savaşa sokmak için 

büyük çaba harcarken, 1858'de Moskova'da kurulan Slav Yardım Komitesi, 

Kasım 1876'ya kadar Sırbistan'a birbuçuk milyon ruble para yardımı 

göndermişti. Rus Hükûmeti, bu tür faaliyetleri teşvik ediyor, Rus halkına ve 

askerlerine, şiddetli Türk düşmanlığı aşılanıyordu. Savaş sırasında Türk 

topraklarına giren Rus askerlerinin vahşet ve zulmü, bu düşmanlığın ölçüsünü 

ortaya koymaktadır 5. 

b- Avrupa Devletleri'nin Siyasî Durumu: 

Ruslar'ın, Avrupa ve Orta Doğu'daki cüretkâr politikaları İngiltere ve 

Fransa'yı memnun etmiyordu. Bu iki devlet, Osmanlı Devleti'nin Rus nüfuzu 

altına girmesini kendi çıkarları için zararlı bularak, Rusya'ya karşı çıktılar. 

1853-1856 Kırım Savaşı'nda, Rusya büyük bir yenilgiye uğratıldı. Bunu 

takiben, Avrupa bütünlüğü içinde yer alan bir devlet olarak görülen Osmanlı 

Hükûmeti'nin, 1856 Islahat Fermanı'nı ilân etmesi, Rusya'nın Balkanlar'a 

müdahalesini önleyeceği düşüncesiyle, Avrupa Devletleri tarafından olumlu 

karşılandı. Buna karşılık; Kırım yenilgisinden sonra oldukça hızlı bir şekilde 

askerî, iktisadî ve eğitim reformları gerçekleştiren Ruslar, Avrupa 

Devletleri'nden çekindikleri için, bu defa Doğuya yönelerek, 1864-1873 

yılları arasında, Türkistan'daki Türk Devletleri'ni işgal ettiler. Avrupa'daki 

siyasî gelişmeler sonucu, Alman ve İtalyan birliklerinin kurulması üzerine, 

yeni ortaya çıkan kuvvetler dengesinden en iyi şekilde faydalanarak, Osmanlı 

Devleti aleyhindeki faaliyetlerini arttırdılar. Bununla birlikte; istilâcı 

emellerini gizleyen Ruslar, Balkanlar'daki Slav topluluklarının haklarını 

aradıklarını ve korumaya çalıştıklarını ileri sürdüler 6. 

                                                 
3 M. SARAY, a. g. m., Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı: 13, s. 558, 559. 
4 A. N. KURAT, a. g. e., s. 92, 93. 
5 A. N. KURAT, a. g. e., s. 92, 93.;   M. SARAY, a. g. m., Tarih Enstitüsü Dergisi, 

Sayı: 13, s. 562, 563.    
6 M. SARAY, a. g. m., Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı: 13, s. 554, 555.  
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Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ise, 1866'da Sadowa'da Prusya 

karşısında aldığı yenilgiden sonra, dikkatini daha çok Doğuya çevirmişti. 

Hedefi bu yönde genişlemek, Sırbistan ve Karadağ için koruyuculuk hakkı 

sağlamak, Bosna-Hersek'i de sınırları içine katmaktı. Avusturya'nın bu politik 

hedefi, Alman çıkarlarına uyduğundan Bismarck tarafından da desteklenmişti. 

Ancak, Balkanlar'da, Avusturya'nın karşısında, yayılmacı amaç taşıyan Rusya 

vardı. Bu iki devletin çıkarları, Osmanlı topraklarını ele geçirmek konusunda 

çatışıyordu. Bu nedenle, daha önce el altından Bosna-Hersek isyanını 

kışkırtan Avusturya, Doğu Avrupa'ya güçlü bir Rusya'nın yerleşmesi yerine, 

zayıf Osmanlı Devleti'nin devamı ve toprak bütünlüğü için, Hersek İsyanı'nın 

bastırılması ve statükonun korunması taraftarı oldu 7. 

c- Balkan Ülkeleri'nde Siyasî Durum:  

1860'larda Alman birliğinin kurulması, özellikle Orta Avrupa'da 

Panislavizm hareketini hızlandırdı. Türkistan'daki Türk devletlerinin 1864-

1873 yılları arasında işgali plânını hazırlayan, merhametsizliği, katliâmları ve 

entrikaları ile ünlü Ruslar'dan, Kont N. İgnatiyev, İstanbul'a elçi olarak 

gönderilmişti. İgnatiyev'in faaliyetleri sonucu, İstanbul'daki Rus elçiliği, 

Balkanlar'daki Panislavist ajanları idare eden bir merkez haline geldi. 

İgnatiyev'in Balkan Slavları arasında yaydığı fesat tohumları kısa zamanda 

sonuç vermiş, Slav asıllı Osmanlı tebaası, devlete karşı ayaklanmaya hazır 

hale getirilmişti 8.  

Bulgarlar arasında daha XIX. yüzyılın ilk yarısında, Osmanlı 

Devleti'nden ayrılma düşüncesi gelişmeye başlamış, Rusya'nın yardım ve 

teşvikleriyle bu düşünce zaman içinde daha da yayılmıştı. Bulgarlar arasında 

eğitim ve kültür faaliyetlerini örgütlemeye çalışan Ruslar, bir taraftan da 

Bulgar Kilisesi'ni Rum etkisinden kurtararak bağımsız hale getirmek istediler. 

1860 yılında Bâbıâli'ye başvuran Bulgarlar, artık Fener Patriği'ni 

tanımayacaklarını bildirmişlerdi. Osmanlı Devleti, ancak 11 Mart 1870'de, 

bağımsız Bulgar Kilisesi'nin kurulmasını kabul etti. Bulgarlar, bu kez siyasî 

bağımsızlık için çalıştılar. 1867'de, bu amaçla çıkarmış oldukları isyanın 

bastırılmış olmasından aldıkları dersle, bu defa 1876'da, daha plânlı ve büyük 

bir ayaklanma gerçekleştirdiler. Fakat, Osmanlı Devleti bu ayaklanmayı da 

bastırdı. Bununla birlikte bu gelişmeler, Panislavizmin, Osmanlı topraklarında 

ne ölçüde kaynaşma ve karışıklara yol açtığını göstermekteydi 9. 

                                                 
7 R. UÇAROL, a. g. e., s. 262. 
8 M. SARAY, a. g. m., Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı:13, s. 561. 
9 Bulgaristan ve Macaristan (Hungarya) adlandırması, Orta Asya'dan Batı'ya, Doğu 

Avrupa'ya gelen Bulgar ve Avrupa Hun Türkleri'nin, yerleşmiş oldukları bu 

coğrafyaya (topraklara) kendi adlarının verildiğini göstermektedir. Fakat, 

Bulgaristan'a ve Macaristan (Hungarya)'a yerleşmiş olan bu Türkler, zamanla, Slavlar 

başta olmak üzere çeşitli ırklarla karışıp kaynaşmış, Hrıstiyanlığı benimsemiş ve 
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Osmanlı Devleti'nin, Bulgar isyanını şiddetle bastırarak, isyancılara 

ağır kayıplar verdirmesi ve kanlı olayları çıkaranları ağır şekilde 

cezalandırması, Rus ajanları tarafından mübalâğalı şekilde Avrupa'ya 

duyuruldu. Türk düşmanlığıyla ünlü İngiliz devlet adamı Liberal Parti 

Başkanı W. Gladstone, Osmanlı Devleti aleyhine yoğun bir kampanya 

başlattı. Gladstone'un koyu bir Hrıstiyan ve Rus hayranı olarak yaptığı 

açıklamalar, İngiliz kamuoyunu yanıltmakla kalmamış, Muhafazakâr İngiliz 

Hükûmeti'nin de, Balkanlar'da Ruslar'ın başlattığı Türklük aleyhtarı 

kampanyaya ve bunun vereceği sonuçlara karşı tarafsız bir tutum takınmasına 

yolaçmıştı 10. 

 1875'lerde, Balkan Ülkeleri'nden bir kısmının yer aldığı Osmanlı 

Avrupası ciddi bir bunalım içine girdi. 1856 Paris Antlaşması ile daha önce 

Balkanlar'da kurulmuş olan denge ve statü, 1870 yılından sonra Rusya'nın 

Panislavizmi yayması nedeniyle bozulmaya yüz tutmuştu. Hrıstiyan Balkan 

toplulukları, Osmanlı yönetiminden ayrılmak konusunda cesaret kazandılar. 

Diğer Avrupa Devletleri de zaman zaman Balkan topluluklarını kışkırtıcı rol 

oynadılar. Bu kışkırtmalar sonucu, ilk önemli isyan 24 Temmuz 1875'de vergi 

ödemek istemeyen Hersek'de çıkartıldı. Osmanlı Devleti, Avrupa 

Devletleri'nin, iç işlerine karışmalarını önlemek amacıyla, ayaklanmayı, 

kuvvet kullanmaksızın nasihatçılar ve görüşmeler yoluyla önlemeye çalıştı. 

Fakat, bir sonuç alınamadığı gibi, devletin, güçsüz ve çaresiz kaldığı görüşüne 

varan isyancıların cesareti arttı, isyan daha da yayıldı. Osmanlı Devleti bu defa 

asilere karşı kuvvet gönderdi. Fakat, isyanı heyecanla karşılayan ve takip eden 

Bosna, Bulgaristan ve özellikle Karadağ ile Sırbistan'dan Hersek'e, her çeşit 

yardım ve gönüllüler geliyordu. Bu nedenle, isyan hemen bastırılamadı. 

Aksine yayılarak bütün Balkanlar'ı tehdit eder hale geldi. Avrupalı büyük 

devletlerin, bölgede çatışan çıkarları ve kışkırtmaları, Balkan bunalımını 

çözülmesi daha güç bir hale getirdi 11.  

                                                 
(Gagauz Türkleri dışındakiler) Türk kimliklerini kaybetmişlerdir. Buna karşılık; 

Osmanlı Devleti zamanında, Balkanlar'a yerleştirilen Türkler, genelde hem Müslüman 

olarak kalmayı hem de Türk kimliklerini korumayı başarmışlardır. Kemal ÇELİK.;   

Enver Ziya KARAL, Osmanlı Tarihi, 2. Baskı, Cilt: VIII, T. T. K. Basımevi, Ankara 

1983, s. 14-17.;   R. UÇAROL, a. g. e., s. 265.;   A. N. KURAT, a. g. e., s. 79. 
10 R. UÇAROL, a. g. e., s. 267, 268.;   A. N. KURAT, a. g. e., s. 79.;   M. SARAY, a. 

g. m., Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı: 13, s. 562.  
11 Daha geniş bilgi için bk. M. Celaleddin PAŞA, a. g. e., s. 69-81.;   "Almanya, 

Balkanlar'da çıkarcı bir politika gütmemekle birlikte, Fransa'nın, Avusturya ve Rusya 

ile anlaşarak, kendisine karşı bir intikam savaşına girişmesini önlemek düşüncesiyle 

Rusya ve Avusturya'nın Balkanlar'da uğraşını ve aralarında çatışmalarını gerekli ve 

faydalı görüyordu. İngiltere ise, bu devletlerin Balkan statükosunu değiştirmelerine 

karşı olmakla birlikte, bu statükoyu tek başına savunamayacağını anladığı için, 

Osmanlı Hükûmeti'ni küçük tavizler vermeye zorlayarak olayları yatıştırmaya 

çalışmıştır" . Bk. E. Z. KARAL, a. g. e., Cilt: VIII, s. 15.;   R. UÇAROL, a. g. e., s. 

261, 265.;   A. N. KURAT, a. g. e., s. 79.;   M. SARAY, a. g. m., Tarih Enstitüsü 
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Rusya, Avusturya ve Almanya arasında 1872'de kurulan ve Doğu 

Sorunu'nda bu üç devletin birlikte hareket etmelerini öngören Üç İmparator 

Ligi devam etmekteydi. Bu bakımdan, Avusturya, Rusya ile birlikte hareket 

etmek zorundaydı. Avusturya Başbakanı Kont Andraşi (Andrassy), Prusya 

Başbakanı Bismarck ve Rus Başbakanı Prens Gorçakof'un, Bosna-Hersek 

konusunda Berlin'de yaptıkları ve Doğu Sorunu çerçevesinde yürütülen 

görüşmelerde, yukarıda adı geçen üç devlet, Kont Andraşi'yi, Osmanlı 

Devleti'nin Bosna-Hersek'e bazı ayrıcalıklar vermesini sağlayacak bir tasarı 

hazırlamakla görevlendirdiler. Hersek İsyanı bahanesiyle iç işlerine 

karışılacağını anlayan Osmanlı Hükûmeti, bunu önlemek gayesiyle 2 Ekim 

1875'de, bir fermanla Bosna-Hersek'e yeni bazı imtiyazlar verdi. 12 Aralık 

1875'de ise; devletin bütün sınırlarında geçerli olacak yeni bir Islahat Fermanı 

çıkardı. Ama bu da isyanı sona erdiremedi. Berlin toplantısı sonucunda, 

Avusturya Başbakanı Kont Andraşi'nin, bir kısım Avrupa Devletleri'nin de 

onayıyla hazırladığı Hersek İsyanı ile ilgili bir nota, 31 Ocak 1876'da, büyük 

devletlerin İstanbul'daki elçileri tarafından Bâbıâli'ye verildi. Bu notada: 

1) Hrıstiyan halka din ve mezhep serbestliği verilmesi. 

2) İltizam usulünün derhal kaldırılması. 

3) Balkanlar'dan toplanacak vergilerin doğrudan doğruya buralarda 

harcanması. 

4) Çiftçilerin, topraklarına sahip olabilmeleri konusunda önlemler 

alınması. 

5) Bu ıslahatların yapılmasını denetlemek üzere, Müslüman ve 

Hrıstiyan temsilcilerden oluşacak bir komisyonun kurulması. 

Osmanlı Devleti, notada yer alan beş maddedeki haklardan üçünü 

daha önceki fermanlarla verdiğinden, 11 Şubat 1876'da, notayı prensip olarak 

kabul ettiğini bildirdi. Asiler ise; Rusya, Karadağ ve Sırbistan'ın 

kışkırtmalarıyla bu notadaki hakları yeterli bulmadılar. Andraşi notası da 

çözüm getirmedi. Rusya, Balkan sorununda inisiyatifi eline geçirdi. İsyan, 

zamanla bir iç savaşa dönüştü. 1867 yılındanberi devam edegelen Bulgar 

İsyanı'nın, Bâbıâli tarafından kuvvet kullanılarak şiddetle bastırılması, 

Sadrazam Mahmut Nedim Paşa'nın azledilmesine ve İstanbul'da Rus etkisinin 

azalmasına yol açtı. Bu arada, Selânik'de çıkan bazı olaylarda Fransa ve 

Almanya konsolosları öldürülmüştü. Bu olay, büyük devletleri harekete 

geçirmiş ve Avrupa kamuoyunda Osmanlı Devleti karşıtı görüşleri arttırmıştı. 

O sıralarda, Rus Başbakanı Gorçakof'un girişimiyle, Berlin'de yeniden 

toplanan Rusya, Almanya ve Avusturya, Gorçakof'un Balkan sorunu 

                                                 
Dergisi, Sayı: 13, s. 561, 562.    
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konusunda hazırladığı Berlin Memorandumu'nu kabul ettiler. Bu 

memorandumun şartları: 

1) Güvenliğin tehlikede olduğu yerlere, yabancı devletlerin savaş 

gemisi gönderebilmesi. 

2) Osmanlı Devleti ile asiler arasında iki aylık bir ateşkes yapılması 

ve doğrudan görüşmelere başlanması. 

3) Yurtlarına dönecek asilere, ev ve kiliselerini yeniden yapmaları için 

gerekli malzemelerin ve diğer yardımların sağlanması. 

4) Hrıstiyanların da, Müslümanlar gibi, silâh taşımasına izin 

verilmesi. 

5) Yabancı devlet temsilcilerinin, ıslahatın yürütülmesine ve asilerin 

geri dönmelerine gözlemcilik yapmalarının kabul edilmesi şeklinde idi.  

Berlin Memorandumu, Fransa ve İtalya tarafından da kabul edildi. 

Fakat, İngiltere 15 Mayıs 1876'da buna karşı çıktı 12. Bu karşı çıkışın nedeni, 

memorandumun İngiltere'ye danışılmadan hazırlanmış olması, Rusya, 

Avusturya ve Prusya'nın güttüğü politikanın, Osmanlı Devleti'ni 

parçalayabileceği endişesi ve asıl önemlisi İngiltere'nin Doğu politikasının bu 

devletlerinkine uymaması idi. Fransa ve İtalya'nın da İngiltere'den 

etkilenmesi, Osmanlı Devleti'ni kısmen rahatlattı. İngiltere'nin bu çıkışı 

sonucu Berlin Memorandumu önemini kaybetmiş, Osmanlı Devleti'ne 

bildirilmesine gerek kalmamıştı. İngiltere, bununla yetinmeyerek 

Akdeniz'deki donanmasını Çanakkale'nin Beşiğe Koyu önlerine göndermişti. 

Bu gelişmeler İstanbul'da İngiltere'nin nüfuzunu güçlendirirken, Rusya'ya 

karşı tepkiler daha da şiddetlendi. Böylece, Hersek İsyanı ile başlayan Balkan 

bunalımı, Avrupalı devletleri de karşı karşıya getirdi 13. 

Öte yandan Mithat Paşa, o sıralarda, Avrupa Devletleri'nin, Osmanlı 

Devleti'nin iç işlerine karışmalarını önlemek ve devleti içine düştüğü güç 

durumdan kurtaracak bir anayasanın ilânı taraflısıydı. Genç Osmanlılar olarak 

anılan aydınlar da, özellikle yurt dışında, bu yönde çalışıyorlardı. Fakat, 

anayasalı bir rejimi Abdülaziz'e kabul ettirmek mümkün değildi. Bunu 

anlayan Mithat Paşa ve arkadaşları Padişah'ı tahttan indirmeye karar verdiler. 

30 Mayıs 1876'da Abdülaziz tahttan indirildi ve V. Murat tahta oturtuldu 14.  

                                                 
12 Daha geniş bilgi için bk. M. Celaleddin PAŞA, a. g. e., s. 105-137.;   R. UÇAROL, 

a. g. e., s. 263-265.;   M. SARAY, a. g. m., Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı: 13, s. 561, 

562.    
13 E. Z. KARAL, a. g. e., s. 27-29.;   R. UÇAROL, a. g. e., s. 261-265.;   M. SARAY, 

a. g. m., Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı: 13, s. 561, 562. 
14 Daha geniş bilgi için bk. M. Celaleddin PAŞA, a. g. e., s. 83-137.;   R. UÇAROL, 

a. g. e., s. 266, 267.;   A. N. KURAT, a. g. e., s. 102. 
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Fakat, kısa süre sonra V. Murat'ın akıl hastası olduğu anlaşıldı. 15 

Haziran 1876'da, Bakanlar Kurulu'na giren Çerkez Hasan adında biri Hüseyin 

Avni Paşa ve Dışişleri Bakanı Reşit Paşa'yı öldürdü. Padişah, bu olaydan çok 

etkilendi ve hastalığı daha da ilerledi. Mithat Paşa başta olmak üzere Osmanlı 

devlet adamları, böyle bir bunalımlı dönemde tahtta kalmasının devlete 

vereceği zararı düşünerek, V. Murat'ı tahttan indirdiler (31 Ağustos 1876). 

Meşrutiyeti ilân edeceği konusunda Mithat Paşa'ya söz veren Abdülhamit II, 

tahta çıkarıldı 15.  

Rusya başta olmak üzere, Avrupa Devletleri'nin isyancılara ilgisi ve 

desteği, Sırbistan ile Karadağ'ı da bağımsızlık kazanmak ve topraklarını 

genişletmek konusunda ümitlendirmişti. Bu iki devlet, hızla silâhlandılar. Sırp 

ordusunun başına, Slavcılık hareketinin liderlerinden Çernayef (Çernyayev) 

adındaki Rus generali getirildi. Buna rağmen, isyan hareketinden umdukları 

sonucu alamayan Sırbistan ve Karadağ, 26 Mayıs 1876'da, aralarında bir 

anlaşma yaparak işbirliği sağlamaya ve Osmanlı Devleti'ne savaş açmaya 

karar verdiler. Sırbistan ve Karadağ'ın düşmanca hareketlerini arttırması ve 

Sırplar'ın çıkardıkları bazı sınır olayları nedeniyle Osmanlı Devleti, 9 Haziran 

1876'da, Sırbistan'dan bu olayları ve gayesini açıklamasını istedi. Sırp Prensi 

Milan, 29 Haziran'da verdiği cevapta Bosna'nın Sırbistan'a, Hersek'in 

Karadağ'a verilmesini istedi. Osmanlı Devleti bu istekleri kabul etmedi. Fakat, 

daha görüşünü bildirme fırsatını bulmadan, Sırbistan 1 Temmuzda, Karadağ 

ise 2 Temmuz 1876'da bağlı oldukları Osmanlı Devleti'ne savaş ilân ettiler. 

Bu savaş ilânı Osmanlı Devleti'nde olduğu kadar Avrupa devletlerinde de 

heyecan yarattı. Osmanlı Devleti, Avrupalı devletlerin müdahalesini önlemek 

gayesiyle, bir bildiri yayınlayarak savaşta kendini savunmaktan başka amacı 

olmadığını açıkladı 16.  

Buna karşılık, Balkanlar ve isyanlarla yakından ilgilenen Avusturya 

ve Rusya 8 Temmuz 1876'da Reichstad'ta toplanarak, bir anlaşma yaptılar. 

Buna göre: Bosna-Hersek; Osmanlı Devleti bu savaşta yenildiği takdirde, 

Sırbistan, Karadağ ve Avusturya arasında bölüşülecek, Rusya, Besarabya ve 

Batum'u alacaktı. Bulgaristan ve Arnavutluk özerklik kazanırken, Teselya ve 

Epir ise Yunanistan'ın olacaktı. Osmanlı Devleti galip gelirse sınırlar 

korunacak, Rusya ve Avusturya statükonun devamını sağlamaya 

çalışacaklardı. Tahminlerin aksine, Osmanlı kuvvetleri, Sırplar'ı ve 

Karadağlılar'ı yenerek, duruma hâkim oldular. Vidin Bölgesi Komutanı 

Osman Nuri (Gazi Osman) Paşa da adını duyurmuştu. Osman Paşa önce, 2500 

kişilik bir Sırp kuvvetinin saldırısını durdurup geriye atarak, Sırplar'ın iyi bir 

                                                 
15 M. Celaleddin PAŞA, a. g. e., s. 139-173.;   T. Yılmaz ÖZTUNA, Türkiye Tarihi, 

Cilt: 12, Hayat Kitapları, - (İstanbul) 1967, s. 79, 80.;   R. UÇAROL, a. g. e., s. 267.;   

A. N. KURAT, a. g. e., s. 102. 
16 E. Z. KARAL, a. g. e., s. 15-23.;   R. UÇAROL, a. g. e., s. 267, 268.;   A. N. 

KURAT, a. g. e., s. 79. 
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şekilde savunma mevzileri kurdukları Zayça Kasabası'na karşı taarruza geçti. 

Sırp savunma kuvvetlerini ve bunların yardımına gönderilen bir Sırp birliğini 

yendi. Zayça Kasabası ile birlikte, çok sayıda esir, top, silâh ve cephane ele 

geçirdi. Sırp kuvvetleri, Zayça taraflarını boşaltarak, batıya çekilmek zorunda 

kaldılar. Sırplar, 24 Ağustos 1876'da, büyük devletler aracılığıyla, Osmanlı 

Devleti'ne başvurarak ateşkes istediler. Sırbistan'ın yenilmesi, Rusya'da tepki 

uyandırmış, bir taraftan Osmanlı-Rus Savaşı kaçınılmaz hale gelirken, bir 

taraftan da Sırplar'ın, Rusya'nın koruyuculuğu altına girmesi ihtimali 

güçlenmişti. Bu nedenlerle, diğer Avrupa Devletleri'nin de onayını alan 

İngiltere, Osmanlı Devleti'nden savaşı durdurmasını istedi. İngiltere'nin, 

Rusya'dan önce müdahalesi iç politik durumundan kaynaklanmıştı. O 

dönemde, Balkan olayları ve Türk düşmanı Gladstone'un etkisiyle, İngiliz 

kamuoyu Türkler aleyhine yönlendirilmiş,  giderek artan tepkiler İngiliz 

Hükûmeti'ni güç duruma sokmuştu. Buna karşılık; Rusya'nın, Almanya ve 

Avusturya ile birleşerek, statükoyu Osmanlı Devleti zararına bozmaları 

ihtimali İngiltere'nin işine gelmemiş, inisiyatifi elinde tutmak istemişti. Bu 

gelişme üzerine askerî harekâtı durduran Osmanlı Devleti, 14 Eylül 1876'da, 

sürekli barış için, Karadağ ve Sırbistan'ın kendisine bağlı kalmasını da 

kapsayan, bazı şartlar ileri sürdü. Fakat, İngiltere bu şartları kabul etmedi. 21 

Eylül 1876'da, Bâbıâli'ye gelen İngiliz elçisi, büyük devletler adına: Sırbistan 

ve Karadağ'ın savaştan önceki ayrıcalıklarının korunması, Bosna-Hersek'de 

özerk bir yönetim kurulması ve en azından altı haftalık bir ateşkes yapılması 

şartlarının kabulünü  istedi 17.  

Ancak, bu görüşmeler sürerken, savaşı yeniden başlatan Sırplar, 

Osmanlı kuvvetleri tarafından bir kez daha kesin bir yenilgiye uğratıldı. Sırp 

Prensi Rusya'dan yardım istedi. Sırp yenilgisinin Balkanlar'da etkisini 

azaltacağını bilen Rusya, 31 Ekim 1876'da, Osmanlı Devleti'ne bir ültimatom 

vererek, 48 saat içinde Sırbistan ve Karadağ ile savaşı durdurmasını ve iki 

aylık bir ateşkes anlaşması yapmasını istedi.  Avrupalı devletlerden yardım 

göremeyeceğini anlayan Osmanlı Devleti, 1 Kasım 1876'da, ağır koşullar 

taşıyan bu ültimatomu ve iki aylık ateşkesi kabul etti. Ama, Balkan sorunu 

ciddiyetini korudu ve bu nedenle devletlerarası bir toplantıda ele alınarak 

görüşüldü 18.       

Rusya verdiği ültimatomla Osmanlı Devleti'nin askerî harekâtını 

durdurarak, hem bir uzlaşma sağlamış hem de Sırbistan'ın ezilmesini önlemiş 

ve Balkanlar'da inisiyatifi eline geçirmişti. Bunu takiben, Balkan bunalımını 

Sırbistan ve Karadağ sorunu olmaktan çıkaran ve genel anlamda Doğu Sorunu 

haline getiren Rusya, bu konuda çözüm istedi. Çar II. Aleksandr, 2 Kasım 

                                                 
17 E. Z. KARAL, a. g. e., s. 18-23.;   R. UÇAROL, a. g. e., s. 268, 269.;   A. N. 

KURAT, a. g. e., s. 79.;   M. Metin HÜLÂGÜ, Gazi Osman Paşa, (1833-1900), 

Boğaziçi Yayınları A. Ş./ 171, s. 48, 49. 
18 E. Z. KARAL, a. g. e., s. 24-26.;   R. UÇAROL, a. g. e., s. 268, 269. 
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1876'da, İngiliz elçisine; Avrupa cesaretle hareket etmeye hazır değilse, 

Rusya'nın tek başına hareket etmek zorunda kalacağını bildirmişti. Rusya'nın, 

Doğu Sorunu'nu tek başına çözmesi demek, Osmanlı topraklarını işgali ve 

nüfuzu altına alması demekti. Bu durum İngiltere'nin Doğu çıkarlarının 

tehlikeye düşmesi demekti. İngiltere, 9 Kasım 1876'da, Osmanlı Devleti'nin 

bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün devamından yana olduğunu ve 

gerekirse bunu sürdürmek için savaşı göze alabileceğini açıkladı. Rusya'nın, 

Balkan bunalımını tek başına çözmesini kabul etmeyeceğini, ama sorunun 

devletlerarası bir konferansta ele alınabileceğini belirten İngiltere'nin bu 

teklifi, diğer Avrupa Devletleri tarafından da kabul edildi 19. 

Osmanlı Devleti, devletlerarası hukuka, bağımsızlık ve toprak 

bütünlüğüne aykırı bulduğu bu konferansa karşı çıktı. İngiltere'nin İstanbul 

elçisi ise; bu toplantıda iç işlerine karışılmayacağını ve Osmanlı Devleti kabul 

etmese de konferansın kesinlikle toplanacağını bildirdi. İngiltere'nin baskısı 

karşısında Osmanlı Devleti konferansın İstanbul'da toplanmasına razı oldu. 

1856 Paris Antlaşması'nı imzalamış olan İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya, 

Almanya ve İtalya temsilci göndermişlerdi. Bu temsilciler önce 11-12 Aralık 

1876'da kendi aralarında toplanıp konferansın gündemini belirlediler 20.  

23 Aralık 1876'da, Osmanlı temsilcisinin de katılmasıyla konferans 

başladı. Konferans başkanı olan Dışişleri Bakanı Saffet Paşa, açış 

konuşmasını yapacağı sırada, dışarıda top atışları duyuldu. Saffet Paşa, 

temsilcilere, Osmanlı Devleti'nin, bu top sesleriyle Meşrutiyet yönetimi ilân 

ettiğini, artık konferansın devamına gerek kalmadığını bildirdi 21.  

İç ve dış siyasî gelişmeler nedeniyle mutlak monarşiden, meşruti 

monarşiye geçmiş olan Osmanlı Devleti, Meşrutiyet ilân etmekle, konferansın 

toplanma sebeplerini ortadan kaldırmak, büyük devletlerin önerilerindeki 

şartları hafifletmek ve Hrıstiyan toplumların sorunlarını meclisteki 

temsilcileri vasıtasıyla çözebilecekleri için, Avrupa Devletleri'nin bunları 

savunmasına gerek kalmadığını anlatmak istemişti. Bundan, konferansa gerek 

kalmadığı anlamı da çıkıyordu. Ama temsilciler, Meşrutiyetin ilân şeklini, 

çalışmaları önleme taktiği olarak değerlendirdiler ve görüşmeyi sürdürdüler. 

Osmanlı Devleti'nin beklentisinin aksine, İngiltere konferansta Osmanlı 

Devleti'ne yardım etmemiş, aksi tutumuyla Osmanlı yönetimini şaşırtmıştır. 

Fransa ise, etkisiz kalmıştır. Temsilciler, dokuz toplantı yaptıktan sonra, 

Osmanlı Hükûmeti'nden, Sırbistan ve Karadağ'a savaştan önceki hakları 

tanıyarak yeni bazı yerler vermesini, Bosna-Hersek ve Bulgaristan'a da bazı 

                                                 
19 E. Z. KARAL, a. g. e., s. 25, 26.;   R. UÇAROL, a. g. e., s. 269, 270.;   M. SARAY, 

a. g. m., Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı: 13, s. 564. 
20 E. Z. KARAL, a. g. e., s. 26, 27.;   R. UÇAROL, a. g. e., s. 270. 
21 E. Z. KARAL, a. g. e., s. 28, 29.;   R. UÇAROL, a. g. e., s. 271. 
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ayrıcalıklarla özerklik vermesini istediler. Bu şartların kabulü için de bir 

haftalık süre tanıdılar 22.  

Osmanlı Hükûmeti, devletin bağımsızlığına aykırı bulduğu bu şartları 

reddetti. 20 Ocak 1877'de konferans dağıldı. Büyük devletlerin temsilcileri ve 

elçileri İstanbul'u terkettiler. Diplomatik ilişkiler kesilmemekle birlikte, ciddi 

bir gerginlik oluştu 23.  

Bunu takiben, Osmanlı Devleti 1 Mart 1877'de Sırbistan ile savaştan 

önceki şartları kapsayan bir barış anlaşması imzaladı. Anlaşma sağlanamayan 

Karadağ ile ateşkes süresi iki ay daha uzatıldı. Bâbıâli'nin bu davranışı olumlu 

bulundu. Karadağ'a istediği sınır değişikliği ve biraz toprak verilerek anlaşma 

sağlandığı takdirde, Osmanlı devleti'nin onuru kırılmadan ve savaşa gerek 

kalmadan Doğu Sorunu'nu çözme ümidi belirdi. Fakat, 22 Şubat 1877'de sınır 

anlaşmazlığı konusundaki görüşmelerde, Karadağ'ın aşırı toprak isteği, 

Osmanlı Devleti'nin de çoğu yerde kontrolü sağlayamadığı bu toprakları 

vermek istememesi nedeniyle bir sonuç alınamadı. Bu arada, 19 Mart 1877'de, 

Osmanlı Âyan Meclisi ile Mebuslar Meclisi açılmış, I. Meşrutiyet dönemi 

fiilen başlamıştı. Rusya ise; bir taraftan Balkanlar'daki tansiyonu 

yükseltmeye, diğer yandan Avrupa Devletleri'nin, Osmanlı Devleti'ne karşı 

tutum takınmasına çabalıyordu. Osmanlı Hükûmeti de, Rusya'nın bu tavrına 

karşı savaş taraftarı bir tutuma girdi. İlişkiler gittikçe gerginleşti ve Avrupa 

Devletleri konuyu bir kez daha görüşmek üzere toplandılar 24. 

Rusya'nın Balkanlar'da bir harekete geçeceğini ve kendisinin buna 

engel olamayacağını anlayan Avusturya, bu nedenle, Rusya'nın Doğu 

Avrupa'da kendi aleyhine yayılmasını önlemek düşüncesiyle, aralarında bir 

anlaşma yapılmasını istedi. Rusya da buna taraftardı. Üç İmparator Ligi'nin 

devamından yana olan Bismarck da bu yakınlaşmayı destekledi. 15 Ocak 

1877'de, Avusturya ile Rusya, Peşte Anlaşması'nı imzaladılar. Reichstad 

görüşmelerinin esas alındığı bu anlaşmaya göre: Avusturya, Bosna-Hersek'i 

alacaktı. Rusya, Balkanlar'da serbest kalacak, fakat burada büyük bir Slav 

Devleti kuramayacaktı. Rusya, bu şekilde Avusturya'nın tarafsız kalmasını 

sağladı. Almanya'nın da desteğini sağlayıp, İngiltere ve Fransa ile anlaştı 25.  

Bunu takiben, İstanbul Konferansı'na katılmış olan devletlerin 

temsilcileri, Londra'da toplanarak Balkan Sorunu konusunda Osmanlı 

                                                 
22 "... Meşrutiyetin ilânı gibi bir olay için kamuoyunu hazırlamak ve hattâ törene 

İstanbul'daki elçileri ve konferans delegelerini davet etmek daha muvafık olurdu... Bu 

sebepledir ki, konferans delegeleri, meşrutiyetin ilân şeklini, çalışmalarını önlemeye 

yöneltilen bir olup bitti gibi kabul ettiler ve ciddiye almadılar...". Bk. E. Z. KARAL, 

a. g. e., s. 29-33.;   R. UÇAROL, a. g. e., s. 271. 
23 E. Z. KARAL, a. g. e., s. 34.;   R. UÇAROL, a. g. e., s. 271. 
24 E. Z. KARAL, a. g. e., s. 27-34.;   R. UÇAROL, a. g. e., s. 272. 
25 R. UÇAROL, a. g. e., s. 272, 273. 



 

 

 

60 

Devleti'ne karşı takınacakları tutumu belirlemeye çalıştılar. 31 Mart 1877'de 

imzaladıkları protokola göre, Osmanlı Devleti'ne: Hrıstiyan topluluklar için 

söz verdiği ıslahatı uygulaması, bu uygulamanın İstanbul'daki büyük devletler 

temsilcileri tarafından denetlenmesi ve asker sayısını azaltması önerildi. Bu 

şartları çok ağır bulan Osmanlı Devleti, 12 Nisan 1877'de, reddettiğini bildirdi 
26. 

Böylece, Kırım Savaşı sırasında, Osmanlı Devleti ile Avrupa 

Devletleri arasında sağlanan yakınlık, sonraki dönemde Rusya'nın takip ettiği 

Osmanlı Devleti'ni dış destekten yoksun bırakma siyasetiyle bozuldu. Bu 

siyasî ortamdan yararlanan Rusya, güneye inme politikasını uygulama 

zamanının geldiği kararına vardı. 19 Nisan 1877'de, bu kararını Avrupa 

Devletleri'ne bildirdi. Rusya, Osmanlı Devleti'nin Londra Protokolü'nü kabul 

etmeyerek, Balkanlar'da barış ve güvenlik istemediğini ileri sürerek; 

Balkanlar'da kendi çıkarlarını korumak ve Hrıstiyan Slav toplumların 

güvenliğini sağlamak amacıyla harekete geçeceğini bildirdi. Gerçek amacı 

ise; Karadeniz'e tamamen hâkim olmak, İstanbul'u ve Boğazlar'ı ele 

geçirmekti. Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya ve Avusturya, Rusya'nın savaş 

kararı karşısında tarafsızlıklarını ilân ettiler. İngiltere, kendi çıkarları 

doğrudan zarar gördüğü takdirde tarafsız kalamayacağını Rusya'ya bildirerek, 

donanmasını Çanakkale önlerine gönderdi. Buna karşılık; Çar'ın 

kardeşlerinden Grandük Nikola savaş taraftarı, Constantin ise savaşa karşı idi. 

Rusya'nın, hiç tanımadığı Bulgarlar ve Sırplar için kan dökmesi, fakir Rus 

köylüsünden toplanan verginin bu yabancı milletler için harcanması 

cinayettir  diyordu. Rus Maliye Bakanı da savaş karşıtı idi ve savaş ilân 

edilirse istifa edeceğini bildirmişti. Prens Gorçakof, Avrupa Devletleriyle 

anlaşmaya varılmadan savaşa girilmesini uygun bulmuyordu. Çar ise savaş 

taraftarıydı. Sırplar'ı ve Bulgarlar'ı kurtarmak bir bahane idi. Çar'ın en büyük 

korkusu, Osmanlı Devleti'nin, parlamentoya dayalı bir hükûmet kurması idi. 

Kanun-ı Esasi'nin ilânı Rusya'da pek ciddiye alınmamış olsa da, bunu ileri 

süren Rus hürriyetseverleri, Çar'ın istibdadına karşı propaganda yapıyorlardı. 

Osmanlı Devleti'nde, parlamenter rejimin başarılı olması, Rusya'nın Balkan 

Hrıstiyanları'na avukatlık yapmasını önleyecekti. Bununla birlikte, Çar, 

hemen savaş ilân etmemiş, adamları arasında fikir birliği sağlamaya ve ilgili 

Avrupalı devletlerin onayını ve tarafsızlığını kazanmaya çalışmıştı. Sonunda 

Rusya, 24 Nisan 1877'de, Osmanlı Devleti'ne savaş ilân etti ve 1877-1878 

Osmanlı-Rus Savaşı başladı 27.       

B- Osmanlı Devleti'nin Siyasî Durum: 

a- Saltanat, Hükûmet ve Devlet Adamları Yönünden: 

                                                 
26 E. Z. KARAL, a. g. e., s. 39-40.;   R. UÇAROL, a. g. e., s. 273. 
27 E. Z. KARAL, a. g. e., s. 36-45'de savaşın ilân edildiği günü 23 Nisan olarak 

göstermiştir.;   R. UÇAROL, a. g. e., s. 273, 274.;   A. N. KURAT, a. g. e., s. 97, 98. 
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Balkan bunalımı içte de ağırlığını korurken, Hükûmet'in iç ve dış 

politikadaki başarısızlığı, halk arasında Sadrazam Mahmut Nedim Paşa 

aleyhinde çeşitli söylentilerin yayılmasına yol açtı. İstanbul'da yaşanan 

güvenlik sorunu nedeniyle halk silâhlandı. 11 Mayıs 1876'da İstanbul'da 

medrese öğrencileri ayaklanınca, Abdülhamid II, Mahmut Nedim Paşa'yı 

azletti. Mütercim Mehmet Rüştü Paşa'yı sadrazam yaptı. Mithat ve Avni 

Paşalar hükûmet üyesi yapıldılar. Bununla birlikte; Padişah, yeni Hükûmet'e 

güven duymuyordu. Hüseyin Avni ve Mithat Paşalar da Padişah'a 

güvenmiyorlardı. 20 Aralık 1876'da, Mehmet Rüştü Paşa da, sadrazamlıktan 

istifa etti. Padişah, Mithat Paşa'yı sadrazamlığa getirdi. O sırada, Meclis-i 

Mebusan toplantıya çağrılmış, fakat, Kanun-ı Esasi henüz ilân edilmemişti 28.  

Savaş ilânı sırasında, İstanbul Hükûmeti'nin sadrazamı Ethem Paşa 

idi. Mithat Paşa yurt dışına sürgüne gönderilmişti. Fakat, daha önce Genel 

Meclis (Meclis-i Umûmî)'de O'nu en çok destekleyenlerden biri Ethem Paşa 

idi. Karadağ tebsilcisi, barış için Niksiç Kasabası'nın kendilerine 

bırakılmasının yeterli olacağını söylemişti. Rusya'nın savaş ilânı sırasında, 

saltanatının 10. ayını doldurmamış olan  Sultan Abdülhamid, Heyet-i Vükelâ 

(Bakanlar Kurulu)'yı saraya davet ederek: Devletin malî durumunun iyi 

olmadığı, ordunun yıpranmışlığı, lojistik durumun yetersizliği hakkında bilgi 

verdikten sonra, en az toprak kaybıyla müzakere ve barış yapılmasını 

istemişti. Fakat, durumu görüşen Hükûmet, Padişah'a, savaş kararında 

olduğunu bildirdi. Başlangıçta Mithat Paşa da bu tekliften yanaydı. Buna 

karşılık; Ruslar'ın çok taviz vermelerini yeterince güçlü olmadıkları biçiminde 

yorumlayan ve kazanılacak bir zaferde şeref payının, Padişah'a değil, 

kendisine ait olacağını düşünen Ethem Paşa, savaşa girme konusunda kararlı 

idi. Savaşın kazanılacağı ümidinde olmayan Padişah, tek irade sahibi olarak 

Sadrazamı azledebilir ve savaşı önleyebilirdi. Ama öyle yapmadı. Bunu 

yorumlayan Fransa Dışişleri Bakanı Barthelmy: Bu olay 1897 Türk-Yunan 

Savaşı'nda olsaydı, Abdülhamid'in vehmi ve tedbir düşkünlüğü o faciayı 

önleyebilirdi. Ama, 1877'de Padişah tek başına hareket imkânına henüz 

kavuşmuş değildi. Halk kendisine inanmıyordu. Ayrıca, Türkler'de mevcut 

olan Moskof düşmanlığı, o dönemde Padişah'ın, Moskof dostu olduğu şeklinde 

işlenmeye başladı yorumunu yapmaktadır. Sultan Abdülhamid, devletin savaş 

gücünün yetersizliği hakkında, endişeleri olmakla birlikte savaş taraftarlarına 

katılmak zorunda kalmıştı 29 . 

                                                 
28 Daha geniş bilgi için bk. M. Celaleddin PAŞA, a. g. e., s. 143-147.;   E. Z. KARAL, 

a. g. e., s. 3-5.;   R. UÇAROL, a. g. e., s. 266.;   A. N. KURAT, a. g. e., s. 101, 102. 
29 E. Z. KARAL, a. g. e., s. 41-43.;   R. UÇAROL, a. g. e., s. 272.;   İlhan BARDAKÇI, 

İmparatorluğa Veda, Hülbe Basım ve Yayın, İstanbul 1985, s. 27.;  "...Sultan 

Abdülhamid'in, harbin ta başında Türk ordusundaki intizamsızlık ve yetersizlikten 

haberi olduğu ve bilhassa muktedir kumandanlar bulunmadığının farkına vardığı 

anlaşılıyor. Hakikaten, Gazi Osman Paşa ile Gazi Muhtar Paşa istisna edilirse, 
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Devlet adamlarına gelince; Mithat Paşa, Damat Mahmut Paşa, Redif 

Paşa başta olmak üzere, Namık, Saffet ve Sadrazam Ethem Paşalar gibi 

devletin politikasını belirleyen kimseler de savaşa taraftardı. Buna karşılık; 

Osmanlı ordusu komutanlarından savaşın ne olduğunu bilenler ve Rus ordusu 

hakkında bilgi sahibi olanlar savaşa karşıydılar. Sırplarla savaşı yöneten 

Abdülkerim Paşa, Saray'a: Savaştan kaçınmak gerektiğini  bildirmişti. 

Karadağ harekâtını idare etmiş olan Ahmet Muhtar Paşa da: Kuvvetlerimizin 

Rusya ile yapılacak bir savaş için yeterli olmadığını belirtmişti. Daha önce 

Kırım Savaşı'nda görev almış olan Dördüncü Ordu Merkez Komutanı Ali Rıza 

Paşa da savaş aleyhtarı idi. İki tarafın askerî hazırlıklarını iyi takip eden bu 

Paşa: Bu durumumuzla savaşamayız, savaşırsak delilik yapmış oluruz  demişti 
30. 

b- Halk ve Basın Diğer Etkenler:  

Osmanlı Devleti'nde meydana gelen büyük çapta iç ve dış bunalımlar, 

halk üzerinde büyük etki ve tepkiler yaratmıştı. İstanbul Konferansı ile onu 

takip eden olaylar, halk tarafından son derece hassas bir şekilde takip 

edilmişti. Türkiye'de, Rusya'daki faaliyet ve kışkırtmalar yapılamazdı. Çünkü; 

Osmanlı'da, Rusya'nınkine benzer gizli servis (entelligentsia) ve kamuoyu 

(umûmi efkâr) örgütleri ve baskısı yoktu. Halk, ancak dinî telkinlerle Moskof 

düşmana karşı gayrete getirilebilirdi. İşte, eski savaşların, istilâ ve zulümlerin 

etkisi, köylü-şehirli Anadolu ve Rumeli halkında derin izler bırakmıştı. Halk, 

Rusya'ya karşı nefret hisleriyle dolu ve heyecanlıydı. Bu nedenle, savaş, halk 

tarafından korku ve ümitsizlikle değil, cesaret ve şevkle karşılandı. Bunda, 

gazetelerin ciddi olmayan yayını etkiliydi. Bazı gazeteler, Osmanlı 

kuvvetlerinin sayısını bir milyona yakın göstermişlerdi. Ayrıca; Kaşgar Hanı, 

Mısır Hidivi, Tuna Beyi, Hindistan'dan ve Çin'den gönüllü geleceğini, 

Macarlar ve Lehliler'in Rusya'ya karşı yürüyeceğini, Fransa ve İngiltere'nin 

de Türkiye'ye yardım edeceğini yazıyorlardı. Halkın maneviyatının yüksek 

tutulması için, Saray'dan yardım gören şeyhler ve dervişler, koyu cehaletlerini 

dinî kimlikleriyle örtmeye çalışarak, olmayacak kehanetleri ile halkı çileden 

çıkarıyorlardı. Bu durum, vatanını seven herkesin silâha sarılma arzusunu 

kamçılamıştı. İstanbul ve bazı illerde, halk bayrak açarak savaşa hazırlandı. 

Hilal ile Haç’ı bir araya getiren bir bayrak düzenleyen Hrıstiyan halk bile 

gönüllü yazıldı. Öte yandan, gerçekte de Ruslar'ı güç duruma düşürmek için, 

sınırın ötesinde yaşayan Çerkezleri ve Abazaları ayaklandırmak yolunda 

Osmanlı makamları tarafından bazı faaliyetler yapıldığı bilinmektedir. 

                                                 
Paşalar arasında dirayetli ve kabiliyetli kimseler görülmedi...". Bk. A. N. KURAT, a. 

g. e., s. 94. 
30 E. Z. KARAL, a. g. e., s. 41, 42.  
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Bununla beraber; Rusya'daki Türkleri ve Müslümanları ayaklandırmak 

tasarısı o zamana göre imkânsız görünüyordu 31.     

II- Askeri, Sosyal ve Ekonomik Yönlerden: 

Türkiye ve Rusya, savaşa girerlerken askerî ve stratejik durumları 

hemen hemen aynıydı. Her iki devlet, geniş topraklara yayıldıklarından bütün 

askerî güçlerini birbirlerine karşı mevzilendirecek durumda değillerdi. 

Türkiye'de ulaşım Rusya'dakinden kötüydü. Türkiye'nin nüfusu da Rusya'ya 

göre azdı. Üstelik Hrıstiyan teba askerlik yapmıyordu 32.   

Rus ordusunda; piyadelerin kendilerini koruma imkânları ve 

donanımları zayıftı. Eğitimlerini hâlâ süngü geleneği şeklinde yapıyorlardı. 

Sadece muhafızlar ve Kafkas kıtasından sınırlı sayıdaki askerler Berdan 

tüfekleri taşıyorlardı. Piyadeler ise, eski, modası geçmiş Krynks silâhları 

kullanıyorlardı. Süvariler ve topçular da değişik tipler ve eski modellerle 

donanmışlardı 33.  

Plevne Muharebesi'nde Rus ordusunun durumuna gelince; 

Balkanlar'daki muharebelere sevkettiği kuvvet sayısı zamana göre 

değişmiştir. Genel olarak, Balkanlar'daki Rus kuvvetleri 250 bin, 

Romanya'dan aldığı destek kuvvetlerin sayısı 60 bin kadardı. Bulgaristan ve 

Sırbistan’dan gelen destek kuvvetleri de vardı. Osmanlı kuvvetleri, 

kendilerinden sayı ve silâh yönünden çok üstün kuvvetlerle savaşmak zorunda 

kalmışlardı 34.  

Balkanlar'daki Rus kuvvetlerine Çar'ın kardeşi Grandük Nikola 

komuta etmiş, fakat Kişnev'de bulunan Çar, bu mevkide hazırlamış olduğu 

orduya bizzât komuta ettiği gibi, savaşın genel seyri ile de ilgilenmişti. 

Gereken kararları yerinde vererek, kısa zamanda uygulanmasını sağlamıştı 35.  

Osmanlı Ordusu'nun durumuna gelince; İstanbul Konferansı sırasında 

Abdülhamid, Osmanlı Ordusu'nun genel durumunu görüşmek için, Mithat 

Paşa'nın da bulunduğu özel bir meclis toplamış, Paşaların ordu mevcudu 

hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını hayretle görmüştü. Sonuç olarak; 

bütün Osmanlı kuvvetlerinin toplam mevcudu 490 bin, Balkanlar'daki 

kuvvetlerin sayısının 310 bin olduğu anlaşıldı. Balkanlar'daki kuvvetlerin 

186.500'ü Bulgaristan ve Trakya'da, 107.500'ü Bosna-Hersek ve Karadağ'da, 

16 bin kadarı Yanya Yenişehir taraflarında idi. Buna göre; Rus kuvvetleriyle 

                                                 
31 A. N. KURAT, a. g. e., s. 94-96.;   E. Z. KARAL, a. g. e., s. 41, 42. 
32 T. Y. ÖZTUNA, a. g. e., s. 107. 
33 M. M. HÜLÂGÜ, a. g. e., s. 370.;   R. UÇAROL, a. g. e., s. 266. 
34 E. Z. KARAL, a. g. e., s. 43.;   M. SARAY, a. g. m., Tarih Enstitüsü Dergisi, Yıl: 

1983-1987, Sayı: 13, s. 572.  
35 E. Z. KARAL, a. g. e., s. 44.;   M. SARAY, a. g. m., Tarih Enstitüsü Dergisi, Yıl: 

1983-1987, Sayı: 13, s. 572 
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savaşacak asker toplamı 287 bini buluyordu. Fakat, bunlar içinde eğitimli 

olanların sayısı 150 bin kadardı. Geri kalanlardan yedekler, eğitimsizdi. 

Koruyucular (müstahfazlar) 50-60 yaşlarında kimselerdi. Ordunun, küçük 

subay ve subay kadrosu da yetersizdi. Bu durum en çok gönüllü taburlarında 

göze batıyordu. Ordunun, top, tüfek, mermi, tabanca gibi silâhları yeterli 

sayıda görülmekle beraber, taşıt araçları çok eksik, sağlık personeli ve 

levazımı yok gibiydi. Yollar çok az, bozuk ve ulaşım kötü olduğundan, 

ordunun hareket gücünü azaltmakta, hantal duruma getirmekteydi 36.  

Savaş silâhları açısından, Osmanlı Devleti 1873 yılında, Boğazlar ve 

Çanakkale'nin savunması nedeniyle Krupp Fabrikası'ndan 500 top satın 

almıştı. 1877 yılı Nisan ayında (1877-1878 Savaşı'nda=93 Harbi) kullanılan 

silâhlar değişik modellerden oluşmaktaydı. Krupp'tan 100 top, Amerika'dan 

334 bin Henri-Martini, 33 bin Winchester tüfeği aldığı gibi, savaş sürerken de 

100 bin Martini tüfeği ile çeşili marka silâhlarla, sınırlı sayıda Fransız yapımı 

Mitralyöz (Mitraulleuse) otomatik silâhları satın alınmıştı. Osmanlı ordusu 

savaş öncesinde teknik yönden Rusya'ya ve Avrupa'daki bazı düşmanlarına 

göre daha üstün durumdaydı. 1877-1878 Savaşı'nda, buna ek olarak Osmanlı 

ordu birliklerine Alman nüfuzu ve Prusya düzeni hâkimdi 37.         

Osman Paşa'nın komutasında 40 tabur kadar asker vardı. Bu askerler, 

1876 yılındaki Sırp Savaşı'nda tecrübe kazanmış, hemen hemen tamamen 

düzenli, donanımlı bir kuvvetti. Fakat, Plevne'deki ilk savaştan sonra, bunlar 

düzenini kaybetti. Bu gerçek, 31 Temmuz ve 11-12 Eylül 1877 zaferlerini 

takiben, Gazi Osman Paşa’nın, bu yenilgilerle büyük bir sarsıntı geçiren 

Ruslar’ı, takip etmeyişinin nedenlerinden biridir. Bu ve benzer nedenler 

olmasaydı, Ruslar’ı, Niğbolu ve Sistova'dan kolayca atarak, buradaki 

köprüleri ele geçirmek mümkündü. Fakat, Gazi Osman Paşa, emrindeki 

süvarilerle ve diğer kuvvetlerin manevra kabiliyetinin zayıf olduğunu 

bildiğinden, açık arazide düşmanı takipten kaçınmıştır 38. Bir diğer neden, 

İstanbul’dan gelen, Plevne’yi terketmemesi, elinde tutması yolundaki 

emirlerdir. Kuşatma altındaki Plevne’yi elde tutmak düşüncesi, zamanında 

başarılı bir çıkış yapılmasını önlemiş, kuşatma nedeniyle lojistik destek 

güçlükle sağlanabilir hale gelmişti. Plevne yenilgisinin, daha önce belirtilmesi 

gereken önemli nedenlerinden biri de, başlangıçta asker ve silâh  bakımından 

daha iyi durumda görünen Osmanlı Ordusunun, Bosna-Hersek, Sırbistan  ve 

Karadağ İsyanları nedeniyle kısmen yıpranması, asker ve silâh kaybına 

uğramış olmasıdır. 

Bir başka bilgiye göre; sosyal ve ekonomik açıdan, iki taraf arasında 

oldukça önemli farklar bulunmaktaydı. Rus askerleri, eğitimli ve savaş 

                                                 
36 E. Z. KARAL, a. g. e., s. 43. 
37 E. Z. KARAL, a. g. e., s. 49.;   M. HÜLAGÜ, a. g. e., s. 368, 369.  
38 M. HÜLAGÜ, a. g. e., s. 374.  
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desteğine sahipti. Osmanlı askerleri ise; Rus mevzilerine süngü ile hücum 

ediyor ve yarım tayınla aclığını gidermesine karşılık, sütten yoğurttan söz 

ediyordu. Plevne Kuşatması sürerken; Ekim ayı sonlarına doğru, soğuklar 

şiddetlendiğinden ve Plevne tepelerinde ağaç kalmadığından, askerler, 

geceleri istihkâm içinde yeraltında ocak yakıp ısınmak ve yemek pişirmek için 

yakındaki bağlardan kazma ve kasatura ile söktükleri asma kütüklerini 

tabyalara götürüyorlardı. Erlerin üst ve başlarında birşey kalmadığı için 

şiddetli soğuktan donmak derecesine geldikleri bir tarafa, kesilmeksizin 

devam eden sis ve yağmurlar, ekili toprağı balçık haline getirmiş, giydikleri 

deri çarıkların sağlığa dokunması dışında, her adım atışta kayarak giyenleri 

tepetaklak edip çamura buluyor ve böylelerini kurtarmanın ayrı bir güçlük 

olduğu görülüyordu. Bu zorluk ve sıkıntıya ek olarak, kuşatma uzadıkça zaten 

pek az olan erzak ve cephane günden güne azalmış, sonunda askerin yiyeceği 

tayın yarısı buğday, yarısı mısır unuyla yapılmış 140 dirhemlik (400-450 

gram) bir ekmekle 80-100 dirhem (250-320 gram) kadar öküz ve manda 

etiydi. Düşmanın ateşi altında bulunan uzak noktalarda ise; askerlerin 

yiyeceği bulunmadığından, açlıkla kuvvetsizlikten günde 30-40 tanesi ölerek 

sayıları azalırdı. Yiyecekler çoğu zaman yarı çiğ pişirilirdi 39.     

Osmanlı Devleti'ni başarısız kılan en önemli sebeplerden biri de 

kumandanlar arasındaki  kişisel kıskançlıktı. Devletin var olma-yok olma 

mücadelesi verdiği bu savaş sırasında, Osmanlı kumandanları arasında 

husûmet ve kıskançlık vardı. Her kumandan sadece kendi nüfuzunu yayma 

gayretine girmiştir. Üçüncü Plevne Muharebesi’nden sonra, Osman Paşa'ya 

Gazilik ünvanı verilmesinin, şahsına duyulan husûmet ve kıskançlığı daha da 

arttırdığı kaydedilmiştir. Plevne'yi kurtarmak veya yardımda bulunmak 

imkânına sahip kumandanlar, bu nedenle böyle bir girişimde bulunmak 

istememiş, ellerindeki kuvveti tehlikeye atmaktan kaçınmışlardı. Hattâ, 

kuşatma sırasında Plevne'ye erzak ve techizat desteğinde bulunması gereken 

kumandanlara, bunu engellemek için Ruslar tarafından rüşvet verildiği ileri 

sürülmüştü 40 .   

III- Sosyal ve Ekonomik Olaylar:  

1876'larda Osmanlı Devleti, tarihinin önemli dönüm noktalarından 

birini yaşadı. Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, birkaç gün sonra da 

şüpheli ölümü herkesi sarsmıştı. Büyük ümitlerle tahta çıkarılan V. Murad, üç 

ay sonra zorunlu olarak tahttan indirilmişti. Meşrutiyet tartışmaları, düşünülen 

yeni rejimin milliyetler mozayiği durumundaki Osmanlı Devleti'nde 

uygulama imkânı olup olmadığı, devlet ve millet açısından hayati önem 

taşıyordu. Balkanlar'da birkaç eyalet, kan, ateş, isyan ve huzursuzluk 

                                                 
39 Süleyman NAZİF, Batarya İle Ateş, (Haz.: Sabahaddin ARIÇ), Tercüman 1001 

Temel Eser/124, İstanbul 1978, s. 21-23. 
40 M. HÜLAGÜ, a. g. e., s. 372.  
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içindeydi. Savaş kaybedildiği takdirde, Osmanlı Devleti artık Avrupa 

emperyalizmi karşısında savunmasız kalacak ve millî menfaatleri büyük 

kayba uğrayacaktı. Avrupa medeniyeti ile aradaki mesafe kapatılması güç bir 

şekilde açılmıştı. Osmanlı Devleti, coğrafî bakımdan bütün yabancı müdahale 

ve istilâlara açıktı. Halk arasında millî birlik yoktu. Türk olmayan eyaletlere, 

Avrupa devletleri'nin yaptığının aksine, sömürge işlemi uygulanmıyor, 

buralar anavatanın bir parçası sayılıyordu. Devamlı dış baskılar ve bitmek 

bilmeyen uzun savaşlar devletin kalkınmasını güçleştiriyor, geciktiriyordu 41.    

Osmanlı Devleti, ilk kez Kırım Savaşı sırasında dış borç almak yoluna 

gitmiş, daha sonra da dış borçlanmayı sürdürdüğünden 1874 yılında dış 

borçlarının toplamı 239 milyon altın liraya yaklaşmıştı. 1874-1875 yılı bütçe 

geliri 25.104.928 liraydı. Bütçe açığı 5 milyon lirayı geçiyordu. 1875 yılında 

ödenecek iç ve dış borçlarla faizlerinin toplamı 14 milyon lira kadardı. Devlet 

bu miktarı ödeyecek güçte değildi. Abdülaziz'in, 1875 yılında, Mahmut 

Nedim Paşa'yı yeniden sadrazam yapması, İstanbul'da Rus nüfuzunu 

arttırmıştı. Mahmut Nedim Paşa, Rus Elçisi ignatiyef'in de etkisiyle, Osmanlı 

iç ve dış borç faizlerini yüzde elli oranında indirmeyi kararlaştırdı. Bu nedenle 

Hükûmet, 7 ve 10 Ekim 1875'de peşpeşe iki kararname çıkararak, borç ve 

faizlerin yarısını peşin olarak, kalan yarısını da tahville ödeyebileceğini, yani 

iç ve dış borçlarla faizlerini ödemeyi 5 yıl süreyle yarıya indirdiğini resmen 

açıklamıştı. Bir bakıma Osmanlı hazinesinin iflâsı anlamındaki bu karar, hem 

Avrupa'da Osmanlı Devleti aleyhinde protestolar yapılmasına ve aleyhte 

kampanya başlatılmasına yol açtı. Hem de Rusya'nın istediği şekilde, Kırım 

Savaşı sırasında oluşan Osmanlı Devleti-Avrupa yakınlığına olumsuz etki etti. 

Türk halkı da, devletin para politikasında memnun kalmadığı bu gelişmelere 

sert tepki gösterdi. Balkanlar'da isyanlar sürerken, Hükûmet'in içte ve dıştaki 

başarısızlığı halk tarafından eleştirildi. Mahmut Nedim Paşa aleyhinde 

söylentiler yayıldı. İstanbul'da güvenlik bozuldu ve halk silânmaya başladı. 

Abdülaziz, yine de sadrazamı görevde tutmuştu. Ancak, 11 Mayıs 1876'da, 

İstanbul'daki medrese öğrencileri ayaklanınca, Padişah, Mahmut Nedim 

Paşa'yı görevden aldı. Osmanlı Devleti'nde, Balkan bunalımının yarattığı 

siyasî çözümsüzlük ile kötüye giden ekonomik vaziyet, istibdat ve 

müsrifliğiyle tanınan Padişah Abdülaziz (Hük.:1861-1876)'e ve hükûmetine 

karşı gittikçe büyüyen bir tepki gösterilmesine yol açmıştı 42.  

Buna karşılık, Abdülhamid son derece hesabını bilen bir hükümdardı. 

Saray mensuplarının müsrifliklerine kızıyordu. Bunun için, tahta çıktıktan 

sonra: Sarayın esnafa borçlu olması büyük hatadır diyerek, hanedanın bir 

milyon liralık borcunu cebinden ödemişti. Sırbistan ve Karadağ ile savaş 

nedeniyle, hazinede hemen hemen hiç para kalmamıştı. Askerin sırtında 

                                                 
41 T. Y. ÖZTUNA, a. g. e., s. 85.  
42 Daha geniş bilgi için bk. M. Celaleddin PAŞA, a. g. e., s. 43-147.;   R. UÇAROL, 

a. g. e., s. 265, 266. 
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giyecek, cephede silâh ve mermi yoktu. Tersane Konferansı'na geldiği sırada 

gizli bir randevu alıp, 20 Aralık 1876 Çarşamba günü, Sultan Abdülhamid ile 

görüşen, İngiltere delegesi Lord Salisbury: Osmanlı Devleti'nin büyük ölçüde 

malî sıkıntı içinde bulunduğunu ve bir savaşın Türkiye'nin başına büyük 

dertler açacağını söylemişti 43. 

Sonuç olarak: Bütün bu gelişmeler, Gazi Osman Paşa'yı olumsuz 

yönde etkilemiş, daha önce Sırplar'a karşı ve Plevne Muharebeleri'nde 

kazandığı başarılara rağmen, Paşa'nın yenilmesine ve esir düşmesine 

yolaçmıştır. Buna karşılık; gerek Türk, gerekse dünya kamuoyu, büyük 

imkânsızlıklar içinde, kendine özgü aşılmaz bir savunma hattı ve taktiği ile 

uzun süre Ruslar'a karşı duran Gazi Osman Paşa'ya, günümüze kadar ulaşan 

derin bir saygı ve hayranlık duymuştur. Adına marşlar ve şiirler yazılmıştır. 

Gösterdiği savunma karşısında zor durumda kalan ve savaşı kaybetme 

korkusuna kapılarak ecel terleri döken Ruslar bile, Çar başta olmak üzere, 

çıkış harekâtı sonunda esir düşmüş olan Gazi Osman Paşa'ya kılıcını ve 

itibarını iade etmiş ve saygı göstermişlerdir. 

Gazi Osman Paşa, esaretten dönünce, Yıldız Sarayı'nın Mâbeyn 

Müşirliği Dairesi'nde oturdu. Bir çeşit Saray Nâzırlığı görevini yürüttü. 

Ancak; kimse üzerinde nüfuzu ve idarî yetkisi yoktu. Geçmişteki ününe 

hürmeten, Padişah, O'nu bu görevle Saray'a almış ve iki oğluna iki sultan 

vermişti. Çok muhteşem ve süslü olan dairesinde Gazi Osman Paşa'nın bir 

görevi, Padişah'a takdim edilen arzuhalleri ait oldukları  bakanlıklara havale 

etmek ve ulaştırmaktı. Cuma selâmlık ve bayram alaylarında, arabada 

Padişah'ın karşısında oturan Gazi Osman Paşa'nın bir görevi de bayram 

(muâyede) alaylarında tahtın yanındaki saçağı tutmaktı 44. 

Konuşmamı burada bitirirken, sizleri saygı ile selâmlarım.    

                                                 
43 İ. BARDAKÇI, a. g. e., s. 19-26. 
44 Tahsin PAŞA (Yıldız Hatıraları), Sultan Abdülhamid, Boğaziçi Yayınları/98, 

İstanbul 1990, s. 21, 22.  
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BİRİNCİ KOLORDU BAŞKÂTİBİ’NİN KALEMİNDEN GAZİ 

OSMAN PAŞA 

 

Doç. Dr. Besim ÖZCAN* 

 

Büyük Türk milletinin ihtiyaç duyulan her dönemde seçkin devlet 

adamları ve kumandanları yetiştirdiği bilinen bir gerçektir. Gâzi Osman Paşa 

da bu toprakların yetiştirdiği, bu milletin kendisiyle asırlarca iftihar edeceği 

müstesna insanlardan, kumandanlardan birisidir. Sadece Türk milletinin değil, 

düşmanlarının bile takdirini kazanmış olan Osman Paşa hakkında birçok eser 

yazıldı. Bunlardan biri de, Birinci kolordu Başkâtibi Hikmet Bey tarafından 

kaleme alınmış ve geliri Plevne savunmasında yaralanmış askerlere tahsis 

edilmiş olan “Plevne Kahramanı Gâzi Osman Paşa Şânındadır”1 adlı küçük 

bir risaledir. Biz bu konuşmamızda, hacmi küçük ancak muhtevası büyük olan 

bu esere bağlı kalarak Osman Paşa’yı tanıtmaya çalışacağız. 

Osman Paşa ve Askerlerinin Harp İlânı Karşısındaki Tavırları 

Gâzi Osman Paşa, Vidin’de2 bulunduğu sırada harp ilânını bildiren, Padişah II. Abdülhamid’in telgrafı gelir. 

Paşa, Sırbıye’de birçok zaferler kazanmış olan kahraman birliğini ve bütün âlimleri, ileri gelenleri ve subayları bir 

meydana toplayıp büyük bir olgunluk ve vakar içinde Padişah’ın fermanını okuduktan sonra, fermanın önemi ve 

askerlerinin vazifelerinin en hassas noktasını beyan eden kısa bir nutuk söyler. Ardından dört nefer saflardan dışarı çıkıp 

meydanda tüfekleri ile ve en yüksek bir tavırla selam durduktan sonra, içlerinden bir asker başta Osman Paşa olmak üzere 

orada bulunanlara hitaben ve bütün arkadaşlarına vekâleten bir nutuk okur. Nutuk gayet muhtevalı, ifade itibariyle son 

derece düzgün ve sade olup Osmanlı askerinin yüksek hislerini ve fikirlerini tasvir etmek bakımından oldukça önemlidir. 

Başta Paşa olmak üzere, bütün âlimler ve subayların gözyaşları içinde dinledikleri bu nutuk metni, Mâbeyn-i hümayuna 

gönderilmiştir. Söz konusu nutuk şöyledir: 

“Şimdiye kadar gözleyip özlediğimiz düğün bayramımızın bugün 

gelip çıktığını bu okunan ferman bize müjde eyledi. 

                                                 
* Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 
1 - Birinci Kolordu-yı Hümayun Başkâtibi Hikmet, Plevne Kahramanı Gâzi Osman Paşa 

Şânındadır, İstanbul 1294. 
2 - Harp öncesinde, “Garp Ordusu” adı ile anılan kuvvetlere kumanda etmekte olan müşir 

Osman Paşa, Tuna cephesi başkumandanı serdar-ı ekrem Abdülkerim Paşa’nın emrinde 

olup Vidin’de bulunmakta idi. Emrinde 25 piyade taburu, 12 süvari bölüğü, 48 sahra ve 

6 dağ topundan oluşan bir kuvvet bulunan Osman Paşa, Rus saldırılarına karşı hazırlıklı 

olmak babında, askerlerine bir taraftan talim ve terbiye verirken, diğer yandan da Vidin 

kalesini tahkime çalışmaktaydı. Metin Hülagü, Gâzi Osman Paşa, İstanbul 1993, s. 53-

56. 
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Ruhsatınız olursa bu gece sabaha kadar şenlik edeceğiz. Çünkü 

Cenab-ı Allah’ın Kuran’ında bize nusret vaad ettiğini hocalardan işittiğimiz 

bunca ayât-ı kerimenin her biri kalbimizde demirden birer kaledir. 

Muharebeyi kazanmak çokluğa azlığa bakmayıp kumandanın askere ve askerin kumandana olan emniyetiyle 

az askerin nice büyük orduları bozduğunu analarımızdan işittik. Size de Sırbıye muharebesinde olan emniyet ve 

muhabbetimiz bâkidir. Bunun için babalarımızın kanıyla yoğrulmuş olan vatanın bir karış toprağına bin baş telef edip 

düşmana ayak bastırmayacağımızı sevgili Padişahımıza muharebeye gelmek zahmetini çektirmeyeceğimizi kemâl-i 

emniyetle Padişahımıza bildirmenizi rica ederiz”. 

Harbin ilânından sonra çarpışmayı harikulâde bir şevk ile değerlendirerek vatanın kutsal toprağını muhafaza 

yolunda imkânlarının son derecesine kadar gayret edeceklerini, direneceklerini ilân ve te`min eden Osman Paşa ve 

kahramanlarının bu değerlendirmesi takdire şayan bir davranıştır. 

Maiyetindeki kuvvetlerle Vidin’den Plevne’ye gelen3 Osman Paşa, Plevne gibi arazisinin coğrafyası gereği 

müdafaaya elverişli olmayan bir mevkii4 az müddet içinde yüksek bir duygunun eseri olarak kazma ile, balta ile birçok 

sağlam yapılı kale gibi yaparak dünyanın aklını ve şuurunu hayrete düşürmüş olan bu kahramanlar idi. Sekiz-dokuz ay 

gibi bir zamanda kendilerinin beş-altı misli düşmana yiğitçe karşı koyan ve böylece yiğitlik namusunu ve cengâverlik 

şânını sonsuz ufuklara kadar çıkaran işte bu şanlı gâziler idi. 

Osman Paşa ve Askerlerinin  Savaş Esnasındaki Gayretleri  

Osman Paşa, harp hali başlar başlamaz, kendinden çok üstün güce sahip düşman kuvvetini mahvetmek için 

muzaffer kılıcını çeker, ordugâhda seyyar bir kale gibi bir baştan öbür başa dolaşır dururdu. O hücuma geçen taburun veya 

müfrezenin önünde yalınkılıç savaşır ve hem de Plevne ordularına kumanda ederdi. 

                                                 
3 - Harp öncesi Vidin’de bulunan Osman Paşa, Rusların Niğbolu ve Plevne’yi alıp Lofça’ya 

kadar ilerlemesi üzerine, birkaç defa üst makamlara yapmış olduğu teklifinin kabulünu 

müteakip 25.000 kişilik kolordusu ile 1 Temmuz’da Plevne’ye doğru harekete geçmiş ve 7 

Temmuz günü Plevne’ye gelerek Rus askerlerini püskürtmüş ve Plevne’ye girmiştir. 

Hülagü, Osman Paşa, s. 65 vd. Plevne harbine katılan Albay Talat, Rusların eline geçmiş 

olan Plevne’nin, önceden oraya gönderilmiş olan Atıf Paşa kuvvetlerince geri alındığı ve 

Osmanlı idaresinin yeniden tesis edildiğini yazmaktadır. Albay Talat, Plevne Tarih-i Harbi, 

İstanbul 1296, s. 44. Bir başka eserde Paşa’nın Plevne’ye 19 Temmuz sabahı geldiği 

kayıtlıdır. Bk. Hikmet Süer, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi Rumeli Cephesi, Ankara 1993, 

s. 157. 
4 - Plevne takriben 45 derece enlemde olup, kuzey yarımkürededir. Büyük Balkan 

silsilesinin kuzeyinden çıkarak Tuna nehrine karışan ve Tuna’nın sağ yönündeki bölge 

arasında bulunan verimli ve mahsuldar bir arazinin ortasında bulunan bir kasabadır. 

Savunma yönünden hiçbir değeri olmayan açık bir kasaba olan Plevne, Niğbolu, Ruscuk, 

Filibe, Sofya ve Vidin’e giden büyük ulaşım yollarının birleştiği noktada olduğundan 

stratejik bir öneme sahiptir. Halkın çoğu Bulgar olmak üzere savaş öncesinde nüfusu 

takriben 17.000 kadardı. Bu nüfus Rusların istilâsı önünde civar köylerden kaçıp gelen 

İslâm göçmenleri ile daha da artmıştır. Albay Talat, a.g.e, s. 36-37; Ahmed Cemal, Plevne 

Müdafaası, Kostantiniye 1316, s. 11-12. 
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Çarpışmakta olan askerlerinin yanına varan arslan yürekli Gâzi 

Osman Paşa hemen kılıcı elinde olarak, hücum eden kahramanların önüne 

geçip; “Ey Plevne’nin şöhretli arslanları! Şân günleridir, vatan namusunu 

bize inandı, cihanın gözü Plevne’ye dikildi, Düşman bütün kuvvetini üzerimize 

yığdı. Biz de Osmanlı şanını gösterelim, bizim için ölmek var dönmek yoktur. 

Anladınız mı ki kader şurada bulunan 60.000 merdin mezarını burada 

hazırladı. Mutlak Plevne bize kabristan olacak yine zalim düşman bu sevgili 

toprağa ayak basamayacak. İşte kumandanınız ve karındaşınız olan Osman 

sizin önünüzde şehid olmağa gidiyor! Allah’ını seven arkamdan gelsin” 

heybetli narasıyla yer-gök sarsılır ve ihlâsla attığı her nara ve Allah Allah 

haykırışları göklerde müslümanların imdadına duacı olan meleklere kadar 

ulaşırdı. Onun bu ihlâslı ve kahramanca çıkışı bütün bir Plevne’nin dağlarını, 

istihkâmlarını adeta yerinden söker atardı. Kendisi bu hengâmelerde ön safta 

düşmana hücum edip çarpışır iken, yâverleri vasıtasıyla da ordunun her türlü 

harekâtını kontrol eder ve oralara emirlerini resmi olarak ulaştırırdı.  

Plevne’de şiddetine dağların bile dayanmasının mümkün olmadığı 

çok çetin muharebeler ve şiddetli çatışmalar ve sıradan savaşlar eksik 

olmayıp, hele Plevne demirden bir harp alanı olalı çok şiddetli top muharebesi 

sürüp giderdi. 

Düşman gece gündüz her bir taraftan aralıksız top atışlarına devam 

ederek Osmanlı askeri üzerine dakikada değişik mermiler ile sanki ateş 

yağmuru yağdırır, yiğitliğin vakarın ve cesaretin timsali olan büyük dahi 

kumandan ise pek çok güllenin ateşine beş topla cevap verirdi. Hele 

istihkâmların içine gülleler düşmeye başladığı zaman vatanseverlikle dolu 

olan göğsünü ve kahramanlığını tabyaların kenarına dayayıp ve elindeki 

tüfeğe yaslanıp her an düşman bekleyen Osmanlı yiğitlerinin gösterdikleri 

muzafferane tavrı ve cesur halleri akıllara şaşkınlık ve kalplere incelik verirdi. 

Bu kahramanlar, on beş tanesi birden değişik seslerle (vınlamalarla) 

gelip bulundukları mevzinin içine düşmesi ile her biri bin parça, on beşer-

otuzar cm.lik gülleleri daha havada kendilerine doğru gelirken arslanlara 

yakışır bir mertlik ve kahramanlığa has tebessümleri ile hafife alırlardı. 

Hücum sırasında bu zamanın kahramanlarının halini gören gözler, 

bunların vücutlarının mutlak demirden ve kalelerinin ateşten yaratılmış birer 

insanüstü yaratıklar olduğu kanaatine ulaşırdı. 

Osman Paşa, bütün bu ihlâslı ve yiğitçe çıkışları yanında, askerliğin gerektirdiği her türlü tedbiri alan ve 

sonuçta Allah’ın ve Peygamberimizin emirleri doğrultusunda kaza ve kadere rıza gösteren bir büyük inanç sahibi zat idi. 

Osman Paşa’nın Zaferler Karşısındaki Tevazusu 

Büyük kumandan, askerlerine zafer kazandıkları zaman neler 

söylenmesi icap ettiğini bildirmiş, düşmana karşı Yuha borusu çaldırmamıştır. 

Bir defasında Yuha çağıranlara şunları söylemiştir; “Evlatlar, bizim vazifemiz 
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âdil ve yardımcı olan Cenab-ı hakka şükür etmektir. Düşmanımızı mağlup 

eden kuvvet Allah’ın adalet kılıcıdır. Yuha çağırmak mağlup ve zelil olan 

düşmana mağrurca bir hakaret demek olup bu ise âli cenap olan müslüman 

askerlerinin şanına yakışmayacağından bundan sonra her hücumda Allah 

Allah ve her zafer ve takipte Elhamdülillah naralarıyla dilimizi süsleyelim”. 

Muharebe esnasında çok büyük başarıları gerçekleştiren Osman Paşa, 

bunları ifade etmek söz konusu olduğunda kesinlikle mübalağaya kaçmaz, çok 

sade ve herkesçe kolay anlaşılır bir lisanla başarıları ifade eder, asla kendisine 

bir övünme payı ayırmaz, bütün bu başarıların Allah’ın bir lütfü olarak, bir 

takdir-i ilâhi olarak verildiğinden söz ederdi. Böylece hem kendi içimizde ve 

hem de dışımızda yani Avrupa’da mevcut olan kendini tanıtma, zaferden 

kendisi için büyük paylar çıkarma gibi bir anlayışa iltifat etmeyecek kadar 

yüksek yaradılışlı ve tevazu sahibi olduğunu gösterirdi. Zafer telgraflarının 

pek sade bir şekilde yazıldığını, Plevne Savaşları gibi savaşları dile getiren 

telgrafların diğer harp telgrafları gibi çok gösterişli ve süslü bir ifade tarzıyla 

verilmiş olmasının uygun olacağına dair bahis açanlara; “Ben vatana olan 

borcumu ve devlet ve padişahımdan sınırsız ve karşılıksız yediğim ekmeğin 

hakkını ödemeye çalışıyorum. Ben ne yaptım ve ne yapabilmeğe muktedirim 

ki sırf Allah’ın muvaffak etmesi ve Peygamberimizin ruhanî yardımı olan 

galibiyetleri bir takım yaldızlı sözlerle hâşâ zâtıma isnad edeyim? Ben bir âciz 

kulum, hiçbir şey yapmağa kâdir değilim. Hâkim ve fa‘‘âl ancak Allah’dır” 

cevabını verirdi.  

Osman Paşa’nın Askerleriyle Olan Muhabbeti 

Osman Paşa çok iyi huylu bir insan olduğu için askerlerini kendinden 

ve çoluk çocuğundan bin kat daha fazla severdi. Gece gündüz onlarla konuşur, 

neferden üst rütbeli subayına kadar herkese Gâzi ve Arkadaş tabiriyle hitap 

ederdi. Gece ve gündüz çadırına karşı dakikada düşmanın binlerce yağdırdığı 

ateşe rağmen çadırdan çıkar bütün tabyaları yalnızca dolaşmaya giderdi. 

Uğradığı her bir istihkâmda askerler tarafından “Gâzi Babamız” geliyor diye 

büyük bir sevinçle karşılanır ve o da; “Selamün aleykum yâverilerim, ne 

yapıyorsunuz? Bakın yine ahmak düşman korkusundan kıyameti koparıyor. 

Müslümanlar hücum edecek zannıyla ödü kopmuş üzerimize gülle yağdırıyor, 

amma korkak düşman ha” diye söyleyerek askerin gönlünü alır, manevî 

güçlerini takviye yapar ve Allah’ın kendilerine yardım edeceğini imâ ederek 

başka istihkâmlara giderdi. 

Paşa’nın tabyaları ziyareti bir yandan askerin moral gücünü 

kuvvetlendirmeye, bir yandan da yerinde gördüğü eksiklikleri derhal ortadan 

kaldırmaya yönelikti. Bu şanlı, büyük kumandan gerektiğinde hemen 

kaputunu sırtından çıkarır, tabya için gerekli olan hizmeti bizzat kendisi 

halletmeye çalışırdı. 
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Askerin ihtiyaçlarının giderilmesinde zorluklarla karşılaşılması 

durumunda askeri ümitsizliğe düşürmemek için hiç çekinmeden kendisini 

onlara benzetir, un çorbası ve peksimetiyle gıda ihtiyacını gidermeye gayret 

ederdi. İleri gelenlerden bazıları bu hususta edeple söze başlamak isteyince 

kendilerine; “hiç bir şeye ihtiyaç yoktur, bendenizin az yemek yemesi hiçbir 

sebebe dayanmayıp, sadece vücudumun sıhhatini sağlamak içindir. Çok 

yemekten rahatsız olduğumdan dolayı ancak hazmedebileceğim kadar hafif 

yemeklerle yetiniyorum” derdi ve onlarla birlikte yemek istediğini anlatmak 

için de; “bereketli olsun arslanlar, misafir alır mısınız?” diye sorar ve hemen 

onbaşı takımının arasına sıkışıp ümmetinin gözbebeği olan askerle yemeğe 

başlardı. Yemek sırasında hikmetli sözleri ve bir baba edasıyla söylediği 

kahramanlık ifadeleri askerin kalbine o derece tesir ederdi ki, vatan yolunda 

canlarını vermek için Gâzi babalarının bir emrine bin can feda etmek 

istediklerini, bunun için hazır olduklarını her halleri ile ispat ederlerdi. 

Osman Paşa, tarihte mutlak şerefe mazhar olan yüksek ahlâkî  

değerlerinden başka, harbin dağların tahammül edemeyeceği kadar fazla olan 

masrafı esnasında devletini çok sevdiği ve düşündüğü için rütbesinin gereği 

ve geçimi için zaruri olan ödeneklerden ihtiyaç nispetinde olanlarını almış, 

geriye kalanını devlete terketmiştir. 

Osman Paşa’nın Plevne Ahalisi İle Olan Münasebetleri 

Osman Paşa’nın Plevne ahalisine karşı gösterdiği yakınlık onun şanını 

yücelten bir başka önemli vasfıdır. 

Müdafaasız halka karşı düşmanın tavrı ve davranışı, hiçbir kural 

tanımamaktadır. O derece ki üzerinde Hilâl-ı Ahmer arması bulunan 

hastaneler bile ateş altında tutulmakta, her türlü emniyet ve asayiş ortadan 

kalktığı için insanlar tek sığınak yeri olarak ordugâh-ı hümayuna gelip Osman 

Paşa’nın himayesine sığınmakta idiler. 

Osman Paşa perişanlık içindeki ahâliyi kendi kardeşleri ve yaverleri 

gibi kanadının altına alıp onları korurdu. Düşmanın her türlü ateşinden 

muhafazaya çalışır, o çaresiz insanların her türlü üzüntülerini, dehşete 

kapılmış hallerini giderirdi. 

O büyük kumandan, muzaffer kılıcını hiçbir zaman elinden bırakmaz, 

zaman zaman istihkâmlara geçer, orada çarpışır ve müthiş bir mücadele ile 

düşmana karşı koymaya çalışan kahramanları teşci ve teşvik eylerdi. Bazan 

çadır ve kulübeler içinde yerleştirmiş olduğu ailelerin yanına koşup; 

“Korkmayın hemşeriler! Allah düşmanı yine perişan etti, nusret bizimdir. 

Şurada elli-altmış bin dindaşınız var onların ve en-nihayet benim vücudum 

parçalanmadıkça bir tüyünüze halel gelmez. Resul-i ekrem efendimiz bizimle 

beraberdir” ifadesiyle mazlumların gönlünü ihya etmeğe çalışır, dizlerine 

kadar çamurlara batmış olduğu halde, kendisine Allah’ın bir vediası ve 
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Padişahın özel emaneti olarak kabul ettiği beldenin insanlarını çamurlar 

içerisinden çıkarır çadırlara yerleştirir, onlar için gerekli olan yaşama 

şartlarını sağlamaya uğraşır ve bu elim manzara karşısında gizli gizli ağlardı. 

Plevne ahâlisinin bu büyük kumandana karşı gösterdikleri samimi 

yakınlık her türlü izahın yetersiz kaldığı bir derecededir ve bu inceliği tespit 

eden bir kimse duygularına hâkim olamayıp gözyaşı dökmekten kendini 

kurtaramaz. 

Onun ahâliye karşı bu duyarlılığı insanlar arasında yankı bulmuş ve 

herkes ve hatta çocuklar bile onun adını dillerinde tekrar eder olmuşlardı. Bu 

çocuklar şehir içine bir gülle düştüğünde veya istihkâmatta bir tüfek ateşi 

gördüklerinde, bütün samimiyetleri ile “Gâzi babamız yine cenk ediyor, Allah 

sen imdadına yetiş” diye bülbül dilleriyle ona muzaffer olması için dua 

ederlerdi. Herkes büyük bir olgunlukla onun selamına durur, pencerelere 

koşar; “Ey Plevne arslanı! Allah kılıncını keskin etsin, düşmanın kahr olsun. 

Sende bu sebat ve bu kahramanlık var iken biz de düşmandan zerre kadar 

korkmayız. Cümlemiz asker ve hepimiz şehadete aşığız. Bin yaşa gâzi 

pederimiz” nidalarıyla hem kendileri ağlar, hem de Osman Paşa’ya gözyaşı 

döktürürlerdi. 

Osman Paşa’nın Müskiratla Mücadelesi 

Plevne’de işreti yasak etmiş olan Osman Paşa, satıcıları ikna ederek 

bedeliyle müskiratı satın almış, görevlendirdiği adamlar vasıtasıyla imha 

ettirmek suretiyle işret ortamını ortadan kaldırmıştır. Yanındakilere;“İçkinin 

insan için ne derece zararlı olduğu bilinen bir gerçektir. Özellikle akıl ve 

hikmet dini olan İslâmiyet, bunu bize yasak etmiştir. Mücahitlere aşk ve şevk 

verecek güç ancak tek Allah’a olan inanç ve güvendir. Savaş içinde bulunan 

İslâm ülkesinde içki neye lâzım?. Biz o musibetin bir damlasını ağzımıza 

koymayız. Fakat düşmanımıza arslanlar ve yerinden oynamış dağlar gibi 

hücum ederiz. İşte içkiyi heyecan ve gayret bilenlerin halini karşımızda 

görüyoruz. Hiç olmaz ise o bedbahtlardan ibret alalım”  diyerek işretin 

zararlarını anlatmaya çalışırdı. Paşa, böylece işret hakkında ortaya koyduğu 

fikir ve gayretleri ile ahâlinin daha düzenli ve tertipli olmasını sağlamıştır. 

Osman Paşa’nın Dünyanın Takdirini Kazanması 

Osman Paşa, isabetli kararları ve maharetli harp stratejisi ile bütün 

dünyanın dikkatlerini üzerine çekmiş ve onun dehşetli kılıcından her an ecel 

terleri döken İslâm dininin düşmanlarının bile hayretini ve saygısını kazanmış 

bir büyük askerdir. Askerlikteki üstünlüğünü herkes kabul etmiş, özellikle 

Avrupalılar onun karşısında hayranlıklarını gizleyememişlerdir. Bunlardan 

meşhur Moltke; “Osman Paşa muharebenin talihini değiştirmiş ve özellikle 

savaşın hücum kısmını büsbütün boşa çıkarmıştır” demek suretiyle ona karşı 

duyduğu hayranlığını dile getirmiştir. 
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Osman Paşa’nın Üstün Vasıfları 

Tahminen 45 yaşında olan zamanın faziletli kahramanı Hazreti 

Gâzi’nin mevcut nitelikleri şu şekilde tarif edilebilir: Sağlam ve güçlü bir 

bünye, nurlu bir yüzde siyah sakalın bıraktığı mükemmel bir görünüm, keskin 

bir zekânın ortaya çıkışını simgeleyen, herkesi kendisine hayran bırakan üstün 

güzellik belirtileri kendisinde toplanmış olan namlı bir kahramandır. 

Onun mübarek yüzüne bakmasını ve mevcut olan özelliklerini tahlil 

etmesini bilen hemen herkesin üzerinde anlaşacakları husus şu idi: Onda çok 

yüksek bir din sevgisi, vatan gayreti, askerlik mesleğinin gerektirdiği sebat ve 

cisim haline gelmiş olan askerlik namusu vardı. Denilebilir ki zamanımıza 

gelinceye kadar gelmiş geçmiş bütün şehitlerin ve mânâ büyüklerinin yüksek 

ruhları bir araya toplanmış ve böylece hepimizin adını duyduğumuz meşhur 

Gâzi Osman Paşa ortaya çıkıvermiştir. 

Gözleri iri ve siyah ve gayet dikkatli, derinlere işleyici ve her 

bakışında birtakım endişelerin saklı olduğu bir kişi idi. Onun bakışları tüyler 

ürpertici idi. Gözleri kahramanlık duyguları sonucu kızarır ve adeta yumurta 

şeklinde bir yakutu andırırdı. Kahramanlığı ve milli şiddeti söz konusu olduğu 

zaman o,  yaralı bir arslanın kükremesini andıran bir hale dönüşürdü. Kısa 

süreli düşünme fırsatı bulduğu sıralarda harp stratejisi ile meşgul olur, savaş 

vaktinde tüylerinin her biri adeta kaza okları şekline dönüşür ve temiz siması 

arslanın kükremiş halini andırırdı. 

Gâzi Osman Paşa hazretleri üstün vasıflı olarak doğmuş ve bu tabii 

meziyetini mekteplerde aldığı bilgilerle süslemiş, en seçkin ve mükemmel bir 

zâbit olarak Mekteb-i Harbiye’den mezun olmuş, her bir rütbeyi muazzam bir 

hizmet karşılığı olarak almış, eski Rusya muharebesinde, Cebel-i Lübnan’da, 

Girit’te, Sırbiye’de ve Yemen’de bulunarak kılıcının hakkı ve kanının bahası 

olarak kazanmış bir kimsedir. 

Bu Gâzi Paşa ümmet-i Muhammed’e çok kıymetli bir yadigârdır. 

Gelecek nesillerin iftihar edeceği bir kimsedir. 

Osman Paşa mücadelelerinin manevi cephesi sanki Hz 

Peygamberimiz asrındaki müslümanların gösterdiği mücadelelerin XIX. 

asırda vuku bulmuş hali gibi tarif olunacak faziletlerle doludur. Gâzi Paşa’nın 

tedbirlerle dolu ve vakar âbidesi olan niteliklerinden birisi de harp mesleğinin 

ortaya çıkardığı hadiselerle ilgili yazdığı resmi telgraflarda görülmekte olup 

bu konuda yukarıda bilgi verilmişti. 

Osman Paşa gerçekten cesaretin ve yiğitliğin timsâli idi. Mübarek 

cismini daima düşman mermilerine hedef tutar, top ve tüfek ateşinin en 

şiddetli ve tehlikeli cihetlerine karşı göğüs gererdi. Allah O’nun varlığını 

mazlum müslümanları düşman istilâsına karşı korumak için yarattığını akla 

getirdiğinden varlığı adeta hata etmekten korunmuştu. 
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Bu mübarek vücudun cihad merkezi olan mukaddes çadırı gülle 

parçalarının isabetinden delik deşik olmuştu. Her tarafından pencereler 

açılmıştı. Âlimler ve subaylar çadırı emniyetli bir yere nakletmek istemişler, 

bütün ısrarlara rağmen red cevabı almışlardır. 

Ey Osman Paşa! Ey arslan yürekli gâzi! Senin gibi şanlı ve namuslu, 

temkinlerle dolu bir kumandanın, eşi ve benzeri olmayan faziletlerini, öyle 

küçük bir risaleciğin sahifesi ve bir âciz kâtibin fikirleri seni bütünüyle 

anlatmaya yeterli değildir.  

Ey Plevne gâzileri! Ey bütün Osmanlıların yiğitleri, dilaverleri! Allah 

ve Peygamberimiz, vatan ve milletimiz yerden göğe kadar sizden hoşnuttur. 

Bugün yüksek kahramanlıklarının eseri olan hususa tâbi olduğumuz 

mübarek ecdadımızın şehitlerinin ruhları dahi şâd ve razıdır. Vatan sizinle 

övünmekte, millet de sizin minnettarınızdır. Tarihler nam ve şanınızla dolacak 

ve bir gün gelecek mazlumun intikamını Allah alacaktır. 

Son söz olarak; “Aferin ey şânlı ve metânetli Osman ki Allah dedin 

kılıcına dayandın, vatan için al kanlara boyandın”. 

Başta, yüksek vasıflarından bir demet sunmaya çalıştığımız büyük 

Türk kumandanı Gâzi Osman Paşa olmak üzere onunla beraber cepheden 

cepheye koşan, ölümü bir düğün-bayram havasında karşılayan, şehâdet şerbeti 

içmiş veya gâzilik mertebesine erişmiş olan bütün arkadaşlarını, askerlerini ve 

Türk milletinin hür ve bağımsız yaşaması için canlarını ve mesailerini bu 

topraklara feda eden bütün ecdadımızı, minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.  

Beni dinlemek lütfunda bulunan siz saygıdeğer dinleyicilerime de 

teşekkürlerimi arzediyorum.  
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II. OTURUM (5 Nisan 2000) 

 

THE DEFENCE OF PLEVNA IN 1877 AND ITS IMPACT ON THE 

HUNGARIAN HOME AFFAİRS 

 

Dr. Ferenc POLLMANN* 

 

We all have been summoned her in order to commemorate the 

grandeur of a late warlord, whose name and reputation was highly esteemed 

by friend and foe alike. In case of a Field Marshall it is quite obvious that the 

scholarly interest have been focused mainly on his military carrier, especially 

on the heroic defence of the fortress of Plevna in the second half of 1877, 

which made him known all over the world. My present lecture, however, deals 

with a topic connected indirectly to the fateful days of Plevna. By that time, 

Osman Nuri’s feats of arms became well known even in Hungary, where the 

public followed the events of the Eastern Question from the very start with 

keen interest. Although the Hungarian Kingdom as a part of the dualistic 

empire of Francis Joseph I was not directly involved in the military actions, 

long before the Russian declaration of war to the Ottoman Empire the pro-

Turkish feelings of the Hungarians increased definitely, which could be 

learned from many evidences. In October 1876, the students of the University 

of Budapest wanted to give a torchlight procession in honor of the Turkish 

consul-general. The procession – because of the official prohibition – was 

abandoned. Instead, a mass demonstration with 10 to 15 thousand people was 

organized on the 25th of the same month. In January 1877, Hungarian students 

went to Constantinople to present a sword of honor to Abdul Kerim. In return 

a delegation of softas arrived in Budapest in April. According to the 

newspapers of the age, almost every day gatherings and demonstrations were 

organized in various settlements of the country, where the participants 

unanimously expressed their fellow feelings for the Ottomans, and clamored 

for entering the war. Widespread gathering of money was arranged for Turkish 

widows and orphans, as well as wounded soldiers. 

Many of the Hungarian Politicians shared the people’s enthusiasm, 

too. Several days after the surrender of the fortress, a member of the 

Hungarian Parliament, Miksa Ürményi praised the hero of Plevna as follows: 

“The names of Plevna and Osman shouldn’t belong to one nation any 

more. The mankind have always taken delight in such sounds, and these names 

will be engraved on the memory of the future young generation, when learning 

                                                 
* Institute of Military History, Kapisztran t. 2-4., H-1014 Budapest-Hungary. 
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to be enthusiastic for fatherland, sense of responsibility, and heroic self-

sacrifice. If he is still alive and able to recognize with the same superiority as 

leading his troops on the battlefield the only fair reward of his struggle, then 

this appreciation given by patriots of a foreign nation will be balm for his 

wounds.”1 

Considering the one and a half century long Ottoman occupation of 

the main part of the Hungarian soil in the XVI-XVII centuries, this sympathy 

with the Turkish warriors may be remarkable. Since those times, however, the 

relations between the two country’s people underwent a complete change. The 

Sublime Porte admitted the refugees of the uprising led by Prince Rákóczy in 

the seventeen’s. Furthermore, in 1849, when the Hungarian war of 

independence ended with the defeat of the revolutionary armies, the leaders 

of the Hungarian government escaped through Turkey. Moreover, the 

Hapsburgs succeeded in suppressing the Hungarian revolution only with 

strong Russian assistance, which, evidently, brought about the hatred of the 

Hungarians against the Russians. When the Russo-Turkish war broke out in 

1877, both the pro-Turkish and anti-Russian feelings fortified each other in 

the Hungarian public. 

However spontaneous the general philo-Turk sentiments seemed to 

be, their intensity and vehemence could make the observer suspicious. In fact, 

there were two factors responsible for exploiting the favourable situation: the 

Hungarian parliamentary opposition and the Ottoman government. Both had 

the same goal: to put pressure on the Austro-Hungarian Foreign Minister by 

means of mass demonstrations in order to enforce the entry of the Dualistic 

Monarchy into the war on the side of Turkey. Obviously, the involving of 

Austria-Hungary in the conflict would have been agreeable to the Sublime 

Porte, for which she was ready to sacrifice even financial resources. At least 

such a conclusion can be drawn from the fact, that Count Andrássy, the 

Austro-Hungarian Foreign Minister promised to bring an action against the 

Turkish consul-general in Budapest for supporting the mass demonstrations. 

At the same time, the Hungarian-born minister assured the Constantinople 

government that the demonstrations would never influence the foreign policy 

of the Dualistic Monarchy. 

As a matter of fact, the Ottoman hopes to be able to count on Austria-

Hungary in this conflict proved to be groundless. Andrássy, having 

inaugurated to his office as minister, temporally tried to persuade his German 

colleague, Bismarck to accept the idea of an anti-Russian coalition in vain, 

and couldn’t help acknowledging the existence of the Three Emperor’s 

League, i.e. the cooperation with the Tsarist Empire. Although Austria-

Hungary preserved her neutrality during the whole period, she was of course 

                                                 
1 325th session of the Hungarian Chamber of Deputies, December 17, 1877 



 

 

 

78 

deeply interested in the actual events, too. The reason is quite obvious: the 

Dual Monarchy regarded the Balkans as her primer sphere of interest and 

reacted sensitively upon all the modifications in its relations. In fact, Austria-

Hungary was never able to manage the Balkan processes without regarding 

the Russian interests. Since Catherine the Great and Joseph II have had 

formally split the peninsula into two spheres of influence, the policy-makers 

in Vienna (and then in Budapest) still had to reckon with the behavior of the 

northeastern colossus concerning the Balkans. Thus, for Austria (Hungary) 

any action toward the Balkans meant an action with or against Russia. In the 

former case, she had to share the domination over the newly captured 

territories with St. Petersburg, in the latter one, however, had to calculate the 

risk of a war against the Tsarist Empire. Nevertheless, the overwhelming size 

of the Russian army’s could question the success of such a venture for any 

counterpart standing alone. Austria-Hungary, therefore, should try to balance 

the Russian superiority with obtaining an ally massive enough. Practically, in 

this connection she could recon only with Germany, whose support thus 

seemed to be more valuable as ever. But the Tsarist Empire had an important 

role in Bismarck’s strategy and therefore he didn’t want to give up the Russian 

connection in favor of Austria-Hungary.  

The growing tension between Russia and Austria-Hungary 

emphasized the importance of the idea of conservative solidarity materialised 

in the Three Emperors’ League. With the Agreement of Reichstadt (8th of July 

1876) each of the great powers accepted the concept of separating the spheres 

of interest mutually. Andrássy, remained, however, didn’t want to undertake 

a joint action together with Russia, even after a categorical Russian calling 

upon a common enterprise in the autumn of the year. Instead, he utilised the 

situation for securing acceptance of the Austro-Hungarian claim for 

occupying Bosnia-Herzegovina. In the secret agreement of Budapest (15th of 

January, 1877) Austria-Hungary promised her neutrality in case of a war 

between Russia and the Ottoman Empire. These diplomatic manoeuvre of 

Andrássy remained, however, imperceptible to the public, inclusive the most 

Hungarian MPs, and had the appearance of a pro-Russian policy, against that 

the opposition felt himself bound to fight with might and main. Hence the 

fierce protest actions and mass demonstrations can be understood. In this 

respect, the defence of Plevna worked as a special symbol. The successes of 

Osman Pasha’s troops, the constant defiance against the Russian siege gave 

the opponents of the Hungarian government an opportunity to express the 

complete dissatisfaction with its policy towards the Balkan issue. The 

surrender of the fortress, naturally, seemed to justify totally the accusations 

addressed to this policy. On the 16th of December 1877, a huge mass 

demonstration was taken place in front of the residence of the Hungarian 

Prime Minister, Kálmán Tisza. A delegation of protestors – many of them 

were prominent members of the Parliament – was to be received, yet later 
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refused by the premier, which made the attendants angry and embittered. The 

crowd had to be dispersed with the help of military assistance, without using 

of firearms. As a consequence of the riot-like actions the government 

temporarily suspended the right of assembly. 

The stormy events in Budapest were followed by several 

interpellations in the Parliament, addressed mostly to the Premier, who 

remained practically the only influential defender of  Andrássy’s policy. In 

these days Tisza and Andrássy were said to be the two most unpopular men in 

Hungary. The interpellations would, however, never be answered, because 

Kálmán Tisza still eluded the explanations, until the whole issue became 

quashed. Moreover, the governing party succeeded in surviving the 

parliamentary election, though with painful defeats only (the Premier himself 

was beaten by his local opponent). The administration’s position was getting 

stabilized soon, yet the lack of comprehension of Andrássy’s Eastern policy 

remained, and reached its apex formed by the occupation of Bosnia and 

Herzegovina in summer and fall of 1878. By then Count Andrássy was, in 

fact, a defeated minister and his fall had been contributed by the defense of 

Plevna. Fought Osman Nuri’s troops with less resolution against the Russians, 

against the Russians, would the Hungarian opposition have found less 

ammunition for attacking the minister, accusing him of philo-Russism. 

Therefore, this – so to say – side-effect of Gazi Osman Pasha’s heroic standing 

his ground somewhat impacted the Hungarian home policy in the hectic days 

of the Eastern question. 
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CONTEMPORARY WESTERN PERCEPTIONS OF THE EVENTS 

SURROUNDING THE RUSSO-OTTOMAN WAR OF 1877-1878 

 

John E. Jessup* 

 

Dedication 

This paper is dedicated to the memory of Osman Nuri Pasha. While 

his life and career encompassed many facets of public service, it is appropriate 

that, as a military historian, I attempt to illuminate his extraordinary career by 

recounting some of his accomplishments and his failures within the scope of 

his command on the field of battle in the 1877-1878 war. Although Osman 

Pasha had little or no direct influence over most of the events that led to the 

conflict, he was one of those who eventually had to deal with many of their 

consequences. 

There has been much written in the West about the Russo-Turkish 

War of 1877-1878, especially in the context of the Eastern Question and the 

maintenance of the balance of power in Europe. There has been very little 

written, however, about the war itself or about the impact of the war’s end on 

its participants, even though contemporary reports of diplomats, military 

observers and the press are replete with such detail. While this paper follows 

the generally accepted chronology of the key events before, during and after 

the campaign, the details incorporate material found primarily in 

contemporary sources. 

The Background 

By 1875, the Eastern Question once again became the burning 

political issue of the moment following nationalistic uprisings in several 

Ottoman-controlled principalities and war. The maneuvering for better 

equilibrium in the ongoing balance of power squabbles among the Great 

Powers of Europe further exacerbated the situation. 

Not the least important issue that fanned the controversy in the last 

quarter of the 19th century was how the Powers would divide the remains of 

the Ottoman Empire, when the so-called “Sick Man of Europe” finally 

succumbed1. Thus, regardless of the consequences, or possibly because of 

                                                 
* United States of America. 
1 Tsar Nicholas apparently coined the phrase. See Army and Navy Journal (hereafter 
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them, the Great Powers each of whom had their own agendas for the future of 

the near-moribund Ottoman Empire maintained the Ottoman presence on the 

European continent as a matter of policy. 

Following the revolts of 1876, there were numerous reports of 

gratuitous brutality on part of the Turks as they went about restoring Ottoman 

order especially in the Danubian principalities. The Western press and 

diplomatic dispatches took particular exception to the brutal treatment 

afforded the Bulgarians although atrocities real and perceived were reported 

throughout the theater of operations. The claims were countered by Ottoman 

claims of Russian depredations especially in Asia2. Each side seemingly 

attempting to outdo the other in the magnitude and severity of the claims.  

The Campaign 

The British government of Benjamin Disraeli convened a conference 

in Constantinople in an attempt to settle Serbian, Bosnian and Bulgarian 

questions by means short of war. The conference convened on 12 December 

1876 and on 20 January 1877 without successful results.  

The failure of the conference has been variously laid at the feet of 

most every one of the attending delegations, usually by whichever nation had 

the most to lose by the particular actions of that “guilty party.” The United 

States emissary in Constantinople reported to Secretary of State Hamilton Fish 

that the meeting closed after the Powers issued an ultimatum to the Sublime 

Porte regarding the constitution promulgated on 23 December 1876. When the 

Grand Council of State rejected the note, the conferees voted to disband.3 

Thereafter, the Turks considered the conference an “ignominious 

failure,” which the Porte blamed primarily on the Marquis Salisbury, the 

British delegate, and his wife “who seem to have rudely dispelled the illusion 

that Turkey might rely upon Great Britain as a willing and never-failing ally.”4 

                                                 
ANJ), vol. 13 (no. 47), Saturday, 1 July 1876. 
2 See especially Barnwell, R. Grant. The Russo-Turkish War: Comprising an Account 

of the Servian insurrection, the Dreadful Massacre of Christians in Bulgaria and 

Other Turkish Atrocities… the Military Resources and Defenses of  the Combatants, 

the Stirring Battles and Thrilling incidents of the War. (New York, 1877) and Russian 

Atrocities in Asia and Europe during the Months of June, July and August 1877. 

(Constantinople, 1877). See also New York Times (hereafter NYT) 27 May 1877. 
3 Dispatch, Constantinople, Maynard to Fish, No. 126, 30 January 1877. 
4 Ibid. See also Enclosure 4, 12 January 1877, “Memo, Consul General (Eugene 

Schyler) in Constantinople to this dispatch in which the new Turkish constitution is 

analyzed and called among other things an infringement on Romanian sovereign 

rights. Ther is also a telegram attached to this enclosure from the Romanian minister 

of foreign affairs informing the Porte that Romania considers those provisions dealing 

with that principality “null and void.” 
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All parties then agreed that the initiation of hostilities was only a matter of 

time. When the press picked up the story, the rhetoric became almost 

unbearable: the new Turkish constitution, it was reported in an official US 

dispatch from St. Petersburg, “spread before the eyes of Christendom as a 

temporary offset to the actions of the conference of Constantinople and, as has 

been the case before with all Ottoman legislation, as a final delusion and a 

snare to the credulous.”5  

Everyone agreed that there would be war and most reliable sources 

envisioned that the locus of the military struggle would begin in the Danubian 

basin and in the Caucasus. In the Danube region, Serbia, Romania and 

Bulgaria were the most likely sites of at least the initial engagements, with 

Romania being singled out because of its historic strategic importance.  

The American people had shown little interest in Romania before the 

Crimean War (1853-1856) when Western journalists gave rather extensive 

coverage to the plight of the people in the Danubian provinces. Suzereign to 

the Sublime Porte, Romania saw its right of self-determination limited, 

particularly in the field of diplomacy, and although it did have some agents in 

foreign capitals, none had been sent to the United States.6 

With the spectre of war looming once again over the Danube, foreign 

correspondents, military observers and numerous other with or without bona 

fides descended on the region to take advantage, as one young British officer 

put it, “of seeing real war (which) is not an every day occurrence.”7 That all 

of those who did come to the seat of the possible war in late 1876 and early 

1877 did so with honest intentions may be best put to rest by the actions of the 

involved powers and by the comments of a young Prussian nobleman on his 

way to join the Russian army, who wrote at length about the “rogueries” that 

were rampant north of the Danube.8 Such nefarious conduct attends all wars 

and this conflict was to be no different. Fortunately, most of those who 

reported on the war, in whatever capacity, seem to have possessed 

uncommonly good credentials. To use these sources, especially the press 

                                                 
5 Extract from the Russian Journal de St. Petersbourg reported in Dispatch, St. 

Petersburg, Baker to Fish, No. 120, 6 January 1877. 
6 An American consul and vice-consul had been assigned to Bucharest and Galati 

when the crisis of 1976 developed to a critical level in 1877, the American 

representative in Bucharest was Adolf Stern who was assigned to Romania by the U. 

S. Legation in Constantinople. 
7 Major W. G. Knox, R. H. A., “Personal Reminiscences of the Turco-Russian War, 

1877-1878,” Lecture given to the Aldershot Military Society, No. IX, Oct. 4, 1878. p. 

3. (Parens are mine.) 
8 Richard F. A. Graf von Pfeil-Burghauss, Experiences of a Prussian Officer in the 

Russian Service During the Turkish War of 1877-78. Trans. By Colonel C. W. Bowler 

(London: Edward Stanford, 1893), pp. 29-30. 
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reports, however, requires an act of faith. News sources of the late 1870s could 

often prove no more reliable than present-day media report, the contemporary 

accounts showing the same biases and false reporting witnessed in current 

journalism. Even where bias toward one side or the other did appear, however, 

the pertinent information usually appeared in several sources so the impact of 

the bias was mitigated by the several views presented.  

Neither side in the conflict chose to allow all correspondents who 

sought to report on the war to be granted such access. Many correspondents 

were refused credentials because their papers had published unfavorable 

stories in the past, other simply because they were considered spies. On the 

Russian side, for example, Charles Carrol Tevis, a New York Times 

correspondent, was not allowed to follow the army when it crossed the Danube 

and was declared persona non grata by the Imperial Russian Headquarters 

and ordered out of Romania without referring the case to Romanian 

authorities.9 On the other side, British-born Wentworth Huyshe, a 

correspondent for the New York Herald was branded a “hostile reporter” by 

Turkish authorities after his newspaper had published an unfavorable story 

about Turkish activities a month earlier. Only after the intervention of the 

American minister in Constantinople was Huyshe allowed to join the Turkish 

army in Bulgaria.10 From the American diplomatic viewpoint, this was about 

as far as the United States wanted to be involved. 

In 1876, when the Eastern Question was again the major issue in Europe and 

war seemed imminent there, the average American, 7,000 miles away from 

the scene of conflict, had much to contend with at home. The Nation was in 

its own Centennial Year; it was also an election year with the Republican 

Hayes facing the Democrat Tilden for the Presidency. In June 1876, George 

Armstrong Custer, in an act of ill-judged bravado led 230 American 

cavalrymen to their deaths at the Little Big Horn. The inglorious military 

occupation of the reconstructed southern states was coming to an end and 

America was concentrating its energies on internal development and 

expansion. It is small wonder, therefore, that such things as the plight of 

                                                 
9 See for instance, London Daily News (hereafter LDN), 21 October 1877; and Report 

of the Thirty-second Annual Reunion of the Association of the Graduates of the United 

States Military Academy, June, 1901. (Saginaw, Mich: Seeman & Peters, 1901), pp. 

86-92. A West Point graduate, Tevis served in the American Civil War achieving the 

rank of Brigadier General. He also saw wartime service in the Turkish and French 

armies where, in the latter case, he was a General of Division. He thereafter traveled 

extensively in the Near East where he gained more recognition in the service of the 

Khedive of Egypt. In 1876 he found himself in Bucharest as the special correspondent 

of the New York Times. The Russians considered him a Turkish spy. 
10 Dispatch, Constantinople, Maynard to Evarts, No. 149, 4 May 1877. Huyshe’s 

status was clarified when he was issued a US passport. 
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Romania, a small, not well-known country stuck away in a far corner of 

Europe, did not overly arouse the American people. Surrounded as he was by 

events of considerably more direct concern to him, the average American 

perceived the conflict between Imperial Russia and Turkey as a distant thing, 

of interest, but of no real consequence. That Romania was squarely in the 

middle of it all, and the fact that the Romanian people, along with their 

neighbors in Bulgaria and Serbia, wanted their independence from Ottoman 

overlordship, no more or no less than American colonists had wanted theirs a 

century earlier, was not as germaine as the knowledge that the United States 

was not about to get involved in a European war. Even if the Russo-Turkish 

conflict was to turn into a general war involving all of western Europe, 

America would stand by its principle of non-alignment and non-involvement 

in foreign adventures and stay clear of the war. It would be little wonder then 

that, within this general panoply, the struggle of the Balkan people, especially 

the Romanians, for their independence would not be a major topic of 

discussion in America. Yet, the American public was interested, and not just 

a little, if the amount of newsprint devoted to the war in general and the 

independence struggle in particular was concerned.  

Indeed, the United States was becoming more involved in this new 

European squabble than it ever intended to and it was largely its own 

responsibility that it was involved. At the height of the American Civil War, 

in September 1863, when the Union found itself bereft of  foreign friends and 

allies, the arrival of two Imperial Russian naval squadrons in Northern ports 

led to a flurry of speculation that the United States and Imperial Russia had 

entered a secret military alliance. In 1877, when Russia declared war on the 

Ottoman Empire (24 April), rumors flew through St. Petersburg that the 

United States still had a secret pact with Imperial Russia and, at a minimum, 

it would supply material aid against Turkey. One foreign colleague of the 

American envoy in St. Petersburg went so far as to request a meeting with him 

to ask the question whether, “... the movement of American men-of-war 

toward the Black Sea (was) not in accordance with an agreement on the part 

of the (US) to aid Russia?”11  

                                                 
11 For a complete analysis of the alliance myth see John E. Jessup, “Alliance or 

Deterrence: The Case of the Russian Fleet Visit of 1863,” in New Dimensions of Naval 

History, Craig Simons, ed. (Annapolis: USNI, 1981). The legend persisted into the 

early 20th century. For some of the myth’s 1877 manifestations, see Dispatch, St. 

Petersburg, Atkinson to Evarts, No. 164, 25 April 1877; in Dispatch, St. Petersburg, 

Atkinson to Evarts, No. 178, 23 May 1877, the US Minister in Russia outlines the 

whole of Russo-American relations in light of the fleet visits and US neutrality. (N.B. 

All St. Petersburg to Washington official dispatches are found in NARS Microfilm 

Collection M35-31 & 32.) See also New York Times editorial, 11 June 1877, p. 4: 

“...the conviction is still as strong as ever that the greatest of the world’s monarchies, 
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Reminiscent of September 1863, a Russian flotilla arrived in New 

York harbor to the delight of the press who used the visit as an excuse to 

expand the alliance myth. But this time, in 1877, the American government 

no longer distracted by the Civil War, chose to make it clear that the US was 

neutral and intended to remain so. This not explains, of course, the 

reinforcement of the American naval squadron in the eastern Mediterranean 

nor did it explain persistent rumors that the US government asked the Russian 

squadron to leave. In May 1877, when the Russian naval units did depart, they 

were discovered to have taken up patrol stations along the east coast of North 

America.12  

Although the Russo-American alliance myth created some 

consternation, a much more real problem of the moment concerned exactly 

who would eventually become involved. As one Western press report implied, 

“Everyone in Europe (is) getting ready.13 That editorial went on to state that 

the United States “with or without her knowledge, forms an integral item in 

this game of strategy.” A week earlier, on 4 June 1877, a US diplomatic 

dispatch reported the conviction that Greece would follow the Romanian 

example and become an active Russian ally against the Ottoman Empire. The 

dispatch also declared that there were strong indications from Vienna that 

Austria-Hungary might enter the war against the Turks.14 A report from Berlin 

claimed Austria-Hungary would occupy Bosnia as soon as Romania occupied 

Serbia.15 As none of these threatened actions eventuated when the war began, 

the essence of their conclusions and the veracity of the sources were never 

tested. 

The ensuing war between Imperial Russia and the Ottoman Empire 

was extensively covered in Western media of the period and there survives a 

rather large body of knowledge about the period and especially the war. 

Unfortunately, except from the view of the politico-strategic importance of 

                                                 
and the greatest of its republics will yet be seen standing shoulder to shoulder in the 

forefront of the universal melee.” 
12 The NYT, 30 April 1977 edition stated that ther should be no concern that American 

commerce would be molested, and that the rights of American vessels would be 

guarded by the “recently strengthened U. S. Squadrons.” In the same edition, it was 

reported that a British naval squadron of ironclads left their anchorage at La Valetta, 

Malta and sailed eastward to Malta at the end of April 1877. For information on the 

1877 Russian fleet visit and its departure see NYT, 13 & 20 May 1877. 
13 NYT, 11 June 1877. 
14 Dispatch, St. Petersburg, Atkinson to Evarts, No. 183, 4 June 1877. Earlier, an 

editorial in the New York Times had stated that it was “impossible to conceive of the 

independence of Roumania and Russian occupation of Bulgaria being accomplished 

without a general European disturbance.” NYT, 26 April 1877. 
15 LT, 8 July 1877, from their Prussian correspondent in Berlin. 
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the war as it affected the balance of power in Europe, few of the events which 

transpired during that time are covered in very much detail in modern Western 

historiography. 

There is little said, for instance, about the role of the Romanians in the 

outcome of the battle at Plevna, and even less about the process by which 

Romania had sought to gain its independence. Nor is the issue of Russia’s 

enmity toward the Romanians, which manifested in diplomatic, political and, 

most of all, military affairs described in any detail. Indeed, in most cases, 

Romanian presence on the battlefield is not mentioned. Nor is much credit 

given to the Bulgarian and other Balkan volunteers who fought and died at 

Plevna in the cause of gaining their freedom. Indeed, none of Russia’s allies 

are given much credit for any of the victories that ended with the Imperial 

Russian army within the gates of Constantinople, a fervently-held Slavic 

objective since at least the ninth century. 

The war, when it began, was fought in neither the most efficient nor 

tactically-sound manner. While Osman Pasha’s defense of Plevna and 

Grivitsa would prove to be a strategic success, when taken as a part of the 

larger campaign, it too was faulted by those Westerners who observed the 

overall conduct of the war. Russia was not spared its share of criticism which 

was reported in more detail than that leveled at the Turks. The Russians were 

accused, for example, of not “digging in,” a military euphemism for the failure 

to lessen the exposure of troops to the direct fire of the opposing force. Further, 

and more damning, Russian soldiers, and obviously their officers, had not 

been apprised of the superior range and accuracy of the more modern firearms 

possessed by the Turks, nor were Russian officers considered very skillful in 

choosing the terrain on which to best deploy their forces. A NYT report went 

on to state that, in one incident at a bridgehead, “... no one with apparently 

sufficient authority or intelligence to bring order out of chaos...” was present 

when the bridge was damaged.16 The London Times summed it up best when 

it wrote: “The blunders of both Turks and Russians in this campaign are 

unequalled in the history of warfare.17 

                                                 
16 Dispatch, St. Petersburg, Baker to Evarts, No. 214, 10 September 1877. This 

message was prepared based upon the evaluation of the Imperial Russian Army made 

by the American military attache, Francis Green. The NYT, meaning in this case the 

former Union general Carroll Tevis, faulted the Russians, and the Romanians, for the 

lack of adequate communications, the total breakdown in the medical aid and 

evacuation process, in quartermaster and ordnance resupply and with totally 

inadequate logistical planning as evidenced by chaotic conditions at river-crossing 

sites. See the 20 October 1877 dispatch from Bucharest published in NYT, 7 

November 1877. 
17 LT, 16 September 1877. 
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In July 1877, the Imperial Russian capital of St. Petersburg was 

buzzing with speculation. The US envoy had written to the Secretary of State 

that, “It was impossible to account for the sluggishness and the bad 

generalship which the Turks have everywhere displayed in the defense or their 

European possessions.” The dispatch went on to state that “Military men 

predict(ed) the end of the campaign of the Danube (was) close at hand, and 

that its issue (would) be an overwhelming victory to the Russian arms.”18 The 

optimistic view of the war’s progress, as related by the US envoy was 

obviously the view presented to the Russian government and did not 

accurately portray the events as they were transpiring on the field of battle. 

Apparently no one had thought to inform the Turks that they were 

supposed to be defeated by an invincible Russian Army. By the end of July, 

the Turks had crippled the Russian offensive at the town of Plevna, just 24 

miles south of the Danube.19 The credit for much of this Ottoman success must 

be bestowed upon Michir Osman Nuri Pasha whose Ottoman forces 

successfully stopped the Russian advance at the strategically important 

Bulgarian hamlet called Plevna. 

Not only had the Turks stopped the Russians but they had inflicted 

such heavy losses that the entire campaign was in jeopardy and the possibility 

existed that prompt action by the Osman Pasha would drive the invaders back 

into the Danube. Observers on both sides verify this fact and acknowledge that 

only the prompt arrival of the Romanian Army saved the day. 

One observer, Lieutenant General Valentine Baker Pasha, a very 

highly respected former British officer in the pay of the Sultan commented: 

In the early autumn of 1877, the Russian armies both in Asia and 

in Europe were on the verge of complete disaster; nor can it be doubted 

by any impartial military historian that but for the aid of the Roumanian 

forces, the whole Russian army which was fighting north of the Balkans 

would inevitably have been driven into the Danube.20  

                                                 
18 Dispatch, St. Petersburg, Baker to Evarts, No. 202, 18 July 1877. 
19 The two best accounts in English of this campaign are Francis V. Green. Report on 

the Russian Army and Its Campaign in Turkey in 1877-1878. Published under US War 

Department auspices. 2 vols. With maps. (New York: D. Appleton & Co., 1879); and 

William V. Herbert. The Defence of Plevna, 1877; Written by One Who Took Part. 

(London & New York: Longmans, Green & Co., 1895). See also John E. Jessup. 

“Romanian Society and the Independence War of 1877-1878,” in Ilie Ceaucescu, The 

Road to Independence. East European Monographs, No. CXXXV. (New York, 1983), 

pp. 201-221. 
20 Lt. Gen. Valentine Baker Pasha. War in Bulgaria. 2 vols. (London: Sampson, Low, 

Mareston, Searle & Revington, 1879), pp. 30-31. 
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Nor was this a parochial view as witnessed by the remarks of Count 

Pfiel who fought on the Russian side: 

The Russians, most unjustly endeavored to depreciate the performance 

of the Roumanians, in order that the fact might be forgotten that, after 

the first reverses at Plevna, when things were in such a critical state, the 

Russian headquarters had entreated for help from the Romanians; 

indeed, but for this, if the Turks had only acted with a little vigour, it 

would have gone badly with Russians.21 

The hindsight of a century in time leads to the conclusion the Russians 

would most likely have survived the disaster and, if the powers had not 

intervened to halt the conflict, the Tsar’s army would have gone on to the gates 

of Constantinople without the help of the Romanian Army at Plevna. Surely 

the war would gone into a second year with a second campaign south of the 

Danube by a greatly reinforced Russian Army, but the war could have been 

won. This postulation is, of course, made in consideration of the total lack of 

aggressiveness on the part of the Turks. Had the Turks been more aggressive, 

especially insofar as taking advantage of the Russian defeat at the Second 

Battle of Plevna, then indeed, the Russians would have been in very serious 

trouble and even the timely arrival of the Romanians might not have been 

enough to stem changing tide. For the Romanians the situation as it unfolded 

could not have been better if it had been planned. No one fully appreciated the 

Turkish potential, or lack of it. The nearest Russian reserves would be two 

months in coming. The Imperial Russian Staff saw its failure and the failure 

of its commanders or, ignoring those failures, sensed the danger of the 

moment. The Grand Duke Nicholas was left, therefore, with the humiliating 

task of asking the despised Romanians for help: 

Come to our aid. Cross the Danube where you like, how you like, under 

what conditions you like, but come quickly to our aid. The Turks are 

annihilating us. The Christian cause is lost.22 

It was a bitter irony that the Russian’s had to request the help of their 

despised allies, the Romanians. This was so much of a bitter pill, that Russian 

and Soviet historians have over the years loudly repudiated the existence of 

any such telegram. The tone of the message begs no further comment. 

Regardless the facts of the matter as they are viewed today, the Russians, in 

the field, at that time, perceived they were in serious trouble and they needed 

                                                 
21 Pfiel, pp. 30-31. 
22 Message delivered encoded and inscribed in French: “Vanes a Notre secours. Passez 

le Danube ou vous voulez, sous quelles conditions que wous voulez, mais venez a 

notre secours au plus vite. Les Turcs nous abiment, la cause chritienne est perdue.” 

Original (?) in Romanian Army Museum, Bucharest. Transcription in “Russian and 

Romania,” Edinburgh Review, 110. 
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help and needed it desperately. To give that help the Romanians would be 

required to cross the Danube fight on foreign soil. The future of the Romanian 

nation rested upon the success or failure and the doughty little Romanian 

army. 

The successful deployment of the Romanian army into Bulgaria is the 

climax of one phase in the Romania’s struggle for independence. The success 

of Romanian arms as witnessed in the capture of the Grivitsa redoubt number 

two on 12 September 1877, marked the end of another phase, but was not in 

and of itself, the end of the battle. Even before the smoke had cleared, it was 

apparent to many observers that the material importance of the successful 

Romanian assault on the redoubt, while of the greatest significance to the 

Romanians in their desire for recognition, the actual “success was overrated,” 

even though it would have “great bearing later on the attack on the main 

position.”23 There was still heavy fighting ahead for all the participants at 

Plevna and Grivitsa. 

Grivitsa # l held out until 10 December 1877, when a number of events 

converged to bring about the surrender of the Osmanli. In all, 40,000 Turks 

wer taken prisoner, 10,000 of them being given over to the Romanians for 

safekeeping. There were also 10,000 killed and wounded. One of the wounded  

on that afternoon was Osman Pasha himself, who was hit in the leg, was 

subsequently taken prisoner and then imprisoned by the Russians.24 For his 

defense at Plevna, even though he lost the battle, Osman Nuri Pasha was given 

the title of Gazi, “victor in the holy war.”  

Conventional Western wisdom indicates Osman Nuri Pasha was born 

in Tokat, Turkey in 1832, and that he died in Constantinople on 14 April 1900. 

He attended the military academy and entered the army in the cavalry in 1853, 

just in time to serve in the Crimean War. In successively more important 

assignments he saw action in Lebanon in 1866-1869, and Yemen in 1871. He 

                                                 
23 NYT. 5 October 1877. 
24 Dispatch, St. Petersburg, Stoughton to Evarts, No. 2, 21 January 1878. This official 

dispatch was compiled in part for Francis Green’s reports to the American envoy to 

the Russian Imperial Court. No. 12 (6 December 1877) and No. 13 (15 December 

1877). Green reported that the Turks were much better armed than the Russians as the 

individual weapons captured wer one-half Snider and one-half Peabody-Martini rifles. 

The standard Russian shoulder weapon was the Krynka which was a notoriously poor 

weapon. The dispatch also mentioned that, upon the wounding of Osman Pasha, the 

cohesiveness of the Ottoman army at Plevna began to disintegrate. In earlier 

newspaper reports, such as NYT, 11 June 1877 the Russians were saved from defeat 

because the Osmanli were “supposed to be without intelligent direction. Earlier 

diplomatic reports indicated that “all military authorities admit that the Turks (were) 

overmatched by the Russians. See earlier Dispatch, Constantinople, Maynard to 

Evarts, No. 147, 25 April 1877. 
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was given command of the Ottoman army corps at Vidin, Bulgaria in 1876, 

and for his suppression of the Serbs was appointed michir “field marshal.” He 

was in that command when the Russians crossed the Danube in July 1877. 

This is not what many of the correspondents reported about him, however, and 

one can ascertain just how accurate the press of 1877 was and how it compared 

with the press of today in the fictionalization of information.  

The New York Times asked the question on 4 October 1877, “Who is 

Osman Pasha?” Was he Marshal Bazaine, an American, or a Prussian?25 First 

of all, there was no question that Osman Pasha was indeed not the recently 

courts-martialed (for treason) former French supreme commander Achille 

Francois Bazaine who had escaped house arrest in 1873 and was at large in 

1877. 

Osman Pasha was also reported in a newspaper article of possibly “Joe 

Reynolds,” as reported in one of Paris’ more scandalous periodicals. This 

report was branded by the New York paper as sensational journalism and 

immediately put to rest. A more substantial identification was that of Osman 

Pasha was actually one Colonel R. Clay Crawford, late of the 64th Illinois 

Regiment of Volunteers in the American Civil War, who had been allegedly 

in the service of the Khedive of Egypt under the name of Osman Bey.26 Once 

it was ascertained that neither Osman Bey, if he existed at all, nor Clay 

Crawford, who did exist, had ever been in the service of the Egyptian viceroy, 

this story also evaporated. 

A story more difficult to dispel had been published in the New York 

Times before the fighting in Bulgaria had settled into the siege at Plevna. In 

this account, Michir Osman Pasha was born a Moslem in Germany. He had 

worked as a domestic servant for the sometimes Grand Vizier, Ali Pasha, until 

Osman was promoted to officer status. Sometime in all of this, the article 

continued, he studied military science in Berlin.27 There was no evidence to 

support this notion and it too died.  

The 28 October newspaper story concluded that indeed Osman Pasha 

was a Turk and that he was the 45 year-old brother of Hussein Effendi, and 

                                                 
25 NYT; 28 October 1877, based on dispatches from the paper’s correspondent in 

Pordim, Bulgaria on 4 October 1877.  
26 The identification of Crawford was first made in the NYT, on 6 September 1877, 

based on a Chicago story of 5 September 1877. Crawford has allegedly written to 

Brig. Gen. Joseph F. Reynolds in 1875 informing him that he was in Egyptian service 

as Osman Bey and that he was about to transfer to Turkish service. 
27 NYT, 11 June 1877. 
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that he had been first noted in 1853 in the Crimean War. The article ends with 

the suggestion that the Michir was “Not a great man, but a lucky one.”28 

The Russian capture and incarceration of Osman Pasha in December 

1878 concludes the telling of the story of his impact on the events as they took 

place in the eyes of contemporary Western observers. There is much more to 

the story of the Russo-Turkish War to be told, but Osman Pasha would not 

directly a part of it. That his past actions at Plevna would play are major role 

in shaping the future goes without saying, but many of the events, especially 

after the war would create new threads of continuity the effects of which 

would enter to the affairs of the 20th century, even more than they did those 

of the 19th. 

Russia’s betrayal of Romania and the even more important betrayal 

of Russia itself by the powers set into motion events that would lead directly 

to the First World War which would change forever the face of Europe and 

eventually lead to an even greater conflagration the results of which are still 

being understood today.  

  

                                                 
28 NYT, 28 October 1877. 
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III. OTURUM (6 Nisan 2000) 

 

OSMAN PASHA AT PLEVEN IN 1877 ACCORDING TO THE 

UNPUBLISHED ARCHIVE RECORDS OF ALEXANDER 

LIUDSKANOV* – FORMER BULGARIAN MINISTER 

 

Anka Zlateva* 

 

Dear professor Atalar, 

Ladies and Gentlemen, 

Dear Colleagues, 

Any research work sometimes encounters accidental and spontaneous 

tasks, which subsequently lead to interesting conclusions. A task of this kind 

is the present message devoted to Gazi Osman Pasha – the military 

commander, the statesmen and the person who remained in the Bulgarian 

history not only with the fatal and separating events in 1877 at Pleven but also 

with the respectful nickname our ancestors gave him – the Just.  

John French evaluated Gazi Osman Pasha as a “great leader”, who 

was opposed by the “brave and respectful general” Skobelev, in his 

introduction to captain F. Herbert’s famous book “The Defence of Pleven 

1877”. 

This is absolutely true. 

However, the distinctive polarity of the research records published so 

far tempted me to try a different point of view – beyond the redoubt – 

following Count Moltke’s famous saying: “we have to evaluate first and then 

to dare”. 

                                                 
* Alexander Liudskanov, a Bulgarian politician and statesman (1855-1922). Born in 

Tarnovo, sutdied in Tzarigrad, Odessa, and later in Paris where he graduated law and 

diplomacy. One of the founders of the Progressive-Liberal Party, three times a 

minister – of Commerce and Agricuture (19.02.1901-09.03.1902); of Internal Affairs 

(09.03.1902-05.05.1903 and 16.03.1911-0106.1913). Diplomat in Tzarigrad and 

Bulgarian representative in the Anglo-Bulgarian Arbitrary Court. Active in Bulgarian 

Red Cross and the Slavonic movement, an honorary member of the Blugarian 

combatant volunteer society. Bearer of several BulgarianBulgarian and foreign 

medals and decorations. Publicist and journalist – one of the Editors of the “Bulgaria” 

newspaper. 
* Bulgarian Academy of Sciences Institute of History, Bulgaria 
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My work in the Bulgarian Historical Archive at the Bulgarian 

National Library “St.ST.Kril and Metodii” in Sofia gave me this opportunity. 

Fond 12 of the manuscripts department keeps documents, materials and 

memories1 of the great patriot, statesman and politician Alexander Liudskanov 

– a translator for general Skobelev’s staff during the Russian – Turkish war 

1877-1878. 

My unpretentious estimation is that the acquaintance of the future 

Bulgarian politician and statesman Alexander Liudskanov with the hero of 

Pleven Osman Pasha, although not personal, gives more than a simply 

interesting touch to the commander’s portrait. During the war a new 

perception of the Turkish character, patriotism, wisdom, diligence and fidelity 

were gradually built up. It helped Liudskanov the statesman to work sincerely 

for the peaceful relations between our two countries and thus he deserved the 

honor of the Turkish medal “Medjidie” 1st class. 

This is why I hope I’ll be permitted to dare a different look at Gazi 

Osman Pasha, who was well known as an enemy, now from the point of view 

of a young Bulgarian. 

Alexander Liudskanov was born in Veliko Tarnovo in 1855. He 

graduated with honors from the Roberts College in Tsarigrad. Later he studied 

sociology and diplomacy in Paris2. Right after college in 1876 he started 

studying Law at Novorusiiskii University in Odessa and he was there when 

the Russian-Turkish war started 1877-78. Following the example of other 

Bulgarian students he volunteered in the Russian Army. He was appointed, as 

translator in the staff of the famous general D.M. Skobelev with the White 

general “under hail of bullets”3 all the way through Pleven, Lovech, Shipka 

and Sheinovo till San Stephano. He was with his troops at entering the 

important Strategical point of Lovech and lived through the indescribable 

battles in the second and the third attack of Pleven, the siege and the fall of 

this town. He participated in its post-war reconstruction at the time when Ak 

Pasha, as called by the Turks, was assigned as its first governor personally 

                                                 
1 Being remarkably modest, Al. Liudskanov has never written personal memoirs. The 

memoirs of his wife, Nedialka Tsankova – Liudskanova (daughter of the prominent 

Blugarian statesman – liberal Dragan Tsankov) reveal facts about his life and work. 

They were written in 1922-1923 in Belgrade where he emigrated on political grounds 

and comprise of  20 typewritten pages (f. 12, op. 1, a.e. 58). The works of other 

contemporary authors, witnesses of the events, are cited for veracity and precision of 

the information. Parts of the memorirs are collected in a book titled “Witness Of Two  

Epochs” by A.Zlateva and M.Kumanov which is submitted for printing. 
2 Bulgarian Historical Archives (BHA), f. 12, op. 1, a.e. 58; op. 1, a.e. 1, 1. 1, 13, 27. 
3 Op. 1, a.e. 34, 1. 5-6. Certificate No. 4707 from 31.10.1878 signed by General Staff 

of the russian army was issued to Al. Liudskanov for his participation in the warfare. 
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takes care of protecting the soldiers and officers captured in the war, as well 

as the Turkish population4. 

There, under the green hills and in front of the steady redoubts built 

by Osman Pasha’s command, Alexander Liutdskanov started to know the 

Turkish general. This acquaintance was not in person but could be sensed in 

any minute and was very instructive in many ways. It led to thinking and 

accepting optimal decisions based on the positive sides of his experience. 

It is the staff of general Skobelev where the person of Osman Pasha 

was discussed in details – not only as a military commander but also as a man. 

According to the Bulgarian, this was a wonderful military school not only for 

his officers. The doors were often for discussion for everyone – from the 

private soldier to the highest official in the Chief Commander’s staff5. It was 

an information center and a military school not only for the Russian 

correspondents V.N. Danchenko, A.I. Krasnitzki, A.I. Molchanov and other, 

but also for the European correspondents accredited to the Russian army, such 

as Genererius McGaghan. The dugout room of Skobelev was a place for 

detailed analysis of the reconnaissance information brought by the Russian 

officers and the Bulgarian volunteers6. 

It was a daily practice to “play” situations on a map spread on the table 

using knowledge from previous wars and operations similar to the situation in 

Pleven. Skobelev demanded simple suggestion or decisions from everyone 

present and had them discussed and evaluated afterwards. The mistakes of the 

Russian Generals Staff which did not recognize the strategic importance of 

Pleven and Lovech were openly discussed in the young general’s dug-out ever 

since he got to Pleven. The incredible foresight in the tactical and Strategical 

decisions of Osman Pasha for the fortification of Pleven was pointed out. The 

Promptness and the clever organization of the army and all the citizens 

(Bulgarians, Turks and others) in the new exqtreme conditions of the fortress 

were considered amazing. The Russians described as “educational” the 

uncommon construction of the defences that were built up by the Marshal’s 

engineering group in accordance not only with the purpose, but also with the 

landscape and the military actions. According to colonel Kuropatkin and 

general Skobelev, Osman Pasha’s exact stipulation of the enemy’s main stroke 

                                                 
4 BHA, F. 12, OP. 1, A.E. 34, 1.5-7. 
5 Liudskanov, A. General Skobelev. Periodic magazine of the Bulgarian Literary 

Society, 1882-1883, S., 1883, b.5,pp.45-82; D.L.Ivanov, “Boyat pod Pleven za 

Zelenite Gori” Rousse, 1904. 
6 Chronicle of the Russian-Turkish War 1877/78. Collection of letters from McGahan, 

Archibald Forbe, Piers “Daily News” Sliven 1881 (translation); BHA, f. 244 

(bozhidar Zaprianov), II, d.1545; “Illustrated Chronicles Of the War” SPb, t. I, 1877, 

No 50, pp. 394-395. 
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was based not only on his professional profits and detailed knowledge in the 

art of war but also in the skilled and well-organized intelligence. This was 

evidently underestimated in the battles at Pleven and the preparations of the 

first two attacks by generals Schilder-Schulder and Kridener. Special attention 

was paid to the fact that Osman Pasha managed to synchronize the artillery 

fire with infantry attacks. The two types of corps were operated according to 

the specific situation, not to the disposition planned. Skobelev demanded 

promptness and precision from his officers himself, so he admired Osman 

Pasha’s bravery and swiftness in taking important and independent decisions. 

The example of his advanced guard lead by Atuf Bei who had seized and 

fortified Pleven before the Russians came was commented by the Russian 

officers as operativeness of a highest class7. 

General Skobelev, who had already fought in the East, commented on 

Osman Pasha’s actions at Pleven sincerely and with sense of humour before 

his friends at the “school” and he determined them as “very precise and 

completely in the sense of the Turkish wisdom – Your enemy may be an ant 

but if you want to win you’d better imagine he’s an elephant.” Therefore, after 

evaluating the actual potentialities of the two parties, general Skobelev is the 

most severe opponent of the third attack to Pleven as a gift to the Russian 

Emperor for his name day. Skobelev and Osman Pashas prepared themselves 

thoroughly for the forthcoming battle. The Russian general admitted that 

learning from Osman Pasha’s experience he has to improve the 

reconnaissance, the fortification works, the physical and moral strength of the 

soldiers and also pay special attention to hand to hand fighting in the 

unfamiliar to the military tactics redoubts at Pleven, especially to using an 

entrenching tool – which was sometimes at the cost of human lives8.  

Reconnaissance information showed that similar actions were 

undertaken by Osman Pasha under siege as well. The difference was in the 

military tricks applied for hiding the ammunition, which he kept in the 

Christian churches. The dual fight between them on 12th and 13th September 

was characterized by Liudskanov as the fight between David and Goliath in 

which the two commanders go through successive disgrace and triumph. The 

Russian army, however, sustained severe casualties. This fact questioned the 

possibilities of the Balkan theatre of military actions9. No wonder why 

Liudskanov remembered the sarcastic aphorism which became popular among 

                                                 
7 Kuropatkin, Colonel. “Deystvyia Otryadov Generala Skobeleva v Rusko-Turetskuyu 

Voinu” 1977-1978. Spb., 1885; A.I.Krasnitski, “The White General” SPb., M., 

1904; “Zornitsa” newsletter, ed. 37, 15.IX.1877. 
8 BHA, f. 12, op. 1, a.e. 58; Nemirovitch-Danchenko, V. “The Year of the War”, 

SPb, 1884, t. 1, pp. 186-187; Kuropatkin, cited essay. 
9 Skobelev, M.D. “Personal Memoirs and Impressions”, Spb. 1884. 
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the Russian soldiers: “We mixed the cake for the King with soldiers’ meat but 

Osman didn’t let us bake it”10. 

This is how Skobelev’s staff and his circle – the generals Gurko, 

Krilov, Ganetzki, Levitzki, Parensov, prince Tzeretelev, colonel Kuropatkin 

and other, gradually built the unadulterated portrait of Osman Pasha, the 

Russian enemy, as the “unfamiliar and not discussed by the Turkish press” at 

the beginning of the war11. 

As the time went by, Liudskanov (on his own admission) was able to 

add new features to the characteristics of the Turkish marshal due to his own 

personal experience and new information collected. These characteristics 

could not be accomplished only with the epithet “bold”, as the Bulgarian folk 

and Turkish martial songs made him popular at that time. It combined the 

Russians’ praise and the unanimous recognition of Gazi Osman Pasha’s 

qualities as a great strategist and tactician who boldly and knowledgeably 

implemented the modern achievements of military art and engineering. It is a 

common opinion that it is extremely hard to fight against such an enemy but 

it is also an honor and a school for every military officer. General Totleben 

shared that opinion later on as well. He sincerely admitted that a victory over 

Gazi Osman Pasha was possible not by organizing a new attack but by 

implementation of a new military technique – the siege. The ring was closed 

up. Hunger, the mighty ally of general Totleben in his fight against Osman 

Pasha, slowly but surely took its possessions. The tactician and strategist 

stepped back to let the diplomat and organizer Osman Pasha step forth. 

We need to admit, however, that it was much more difficult for 

Liudskanov to acknowledge the moral and human merits and qualities of 

Osman Pasha pointed out and praised by the Russian commanders-democrats. 

He felt respect for opinions – the one of Parensov that the besieged 

commander is a skilled and clever diplomat, the one of colonel Kuropatkin 

that Osman Pasha is a courageous and valiant warrior-patriot, the one of 

Ganetzki who pointed out his great organizational skills, the one of Krilov and 

Gurko who admire his fine selective approach in consistence with the aim and 

the subject of work. 

Being a Bulgarian, Liudskanov received with reservations Skobelev’s 

statements that the opponent is not only brave but also valiant, noble and man 

of honor which would make him a “night by nature”. There’s too much history 

to take things unquestionably and for granted. 

                                                 
10 Krasnitski, A.I., cite essay, pp. 74-75. 
11 “Illustrated Chronicle Of the War”, SPb., t. II, 1878, No 54, p. 28; P.Peshev, 

“Istorichestkite Subityia I deiateli ot Navecherieto na Osvobozhdenieto ni do dnes – 

chuto, vidiaon, prezhiviano”, S., 1929, p. 100. 
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There were many cruelties in that war too – both on the front line and 

the rear. Violence and marauding mark the way of the cherkez and bashi-

bazouk drafts with blood and fire. They appropriate from everyone. 

Liudskanov met them himself a couple of times at Lovech and mostly at 

Pleven where he and the Russian doctor Studnitzki fight for the lives of the 

wounded and typhus Russian and Turkish soldiers. Later on it was known that 

Osman Pasha declared them to be a “shame for the Turkish army” and has 

sued and sentenced to death their commanders, and humane attitude towards 

them on behalf of Osman Pasha. Although they were called up by force for 

ground, sanitary or guard work, they were paid as Turkish civilians. Though 

hunger and diseases were common, Gazi Osman Pasha did not allow violence 

over Christians. This is how the new name of the commander became popular 

in military life – The Just12. 

A proof of that is the text of a Bulgarian folk song that reveals 

compassion to the dying army in siege of Osman and contempt for those who 

deny their help:  

“Russians gather round Pleven, 

And they round it together, 

Round it and siege it,  

Osman Pasha is sitting on a chair, 

Writing down “My army’s lessened, 

With no shoes and clothes on, 

And my guns are broken down... 

And the Sultan says him back: 

I have no army to send you,  

No guns and no cannons...”13 

However there are three cases, related to the man and the warrior 

Osman Pasha, that leave a bright mark in the conscience of the Bulgarian. The 

ability to keep his promise – on a serious occasion (the cease-fire for collecting 

the bodies of the wounded and killed soldiers) or on comradely basis (a 

                                                 
12 BHA, f.113 (Nicolay Palauzov), op. 1, a.e. 33, 1. 5-7; Nemirovitch-Nanchenko, 

B. Cited essay, p. 294,; B. Savov, “V obsadenya Pleven prez 1877 (after Dr. Rein)” 

“Severno Eho” newsletter, ed. 967, 01.05.1937; “Illustrated Chronicle Of the War”, 

1877, t. I, No.80, p. 234. 
13 The song was sung by M.Morarova on radio “Sofia”. The same text, with little 

changes, was found by Iv.Kambourov in Sofia region, “Bulgarian Folk Songs, S., 

1941, p. 93. 
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celebration of a Russian regiment). The valiant and honorable behavior when 

he was captured. Some called it “presentation” before the Grand Duke, 

meaning the salute for Gazi Osman Pasha – from the private soldier to the 

Great Commander. Fulfillment of his moral duties to the troops – being 

wounded and suffering himself, Osman Pasha personally sent on Skobelev’s 

request a letter to Reouf Pasha asking him to stop the meaningless bloodshed 

and keep the lives of the soldiers and the civilians14. 

It was this unadulterated portrait of the opponent that remained in 

Liudskanov’s memories because being always with his general the young 

Bulgarians witnessed other valuations of Osman Pasha as well. Generals 

Krigener, Veliaminov, Shahovski, Zotov, Nepokoichitzki gave too dry, 

arrogant and bias description of their enemy to the Grat Commander, The 

Grand Duke Nikolai Nikolaevich. These valuations were subject to serious 

changes, in respect to the real situation, going from one extreme to the 

opposite (from weak, disorganized, cruel and easy to beat until the third attack 

of Pleven, to incredibly witty, fanatically tenacious and blood warrior before 

the siege of the town). The Emperor himself, the minister of war Miliutin and 

general Levitzki ceased the defeatist moods of these generals of the old school 

and the intrigues against the freedom-loving officers of the Russian army. The 

information of such insinuations and dishonorable behavior towards 

Liudskanov took from his general Skobelev and the reports from the Turkish 

camp. These facts predetermine the actions of the two enemies to a certain 

extent, as well as the course of the war15. 

Liudskanov himself often shared with his wife that there were many 

features and merits in the two commanders’ fates that they had in common 

and that belonged only to great personalities and people of duty. From the 

wholehearted devotion to the oath taken and the person who showed trust, to 

the dedication and care for the soldiers they led to a deadly fight. Another 

thing they shared was their being religious but not fanatic, their inexhaustible 

energy and courage, hate for the cowards, the traitors and the deserters, their 

ability to “get inside” the soldiers’ soles with words, personal example and 

“iron” command respect. They both prove that they are ready to stand for the 

                                                 
14 BHA, f.12, op. 1, a.e. 58, 1. 372 “Illustrated Chronicle Of the War”, 1877, t.I, No. 

8, pp. 233-234; “Spomeni na ruskite veterani za Osvoboditelnata voina 1877-1878” 

S., 1929, pp. 70-71. 
15 BHA, f.12, op.1, a.e. 58, 1.212; According to Nemirovitch-Danchenko, and later 

confirmed by the translator Liudskanov, when he met Osman Pasha, General 

Skobelev said: “I am glad to meet the valorous Turkish General who revealed such 

bravery and talant during the siege, and may be admired by any real soldier.” In reply, 

Osman Pasha expressed his hope that, if not himself, his grandchilderen will have the 

chance to meet the valorous and brave rival Skobelev as Field-Marshal. Look 

Nemrovitch-Danchenko, cited essays, p. 178. 
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honor of the army they join by putting in their prestige and their high repute. 

A proof of that are the emphatic protests from both sides against the 

journalistic insinuations that the Turkish or the Russian troops committed 

incredible violence. Though captured, Osman Pasha wrote an open letter to 

the “Golos” newspaper in Harkov with a sharp protest16. Generals Skobelev 

and Totleben disprove in public the lies in the brochure “Appeal of the 

Muslims”17 which was distributed before the congress meeting in Berlin took 

place and that provoked serious fights along the line of demarcation to San 

Stefano. Osman Pasha’s intervention was of decisive importance. 

Having given and fulfilled their officers’ word of honor, they both 

find peace in the dividing time of the war. 

*** 

Allow me to finish with the words of British publicist Noel Buckston, 

who said this at the grave of Alexander Liudskanov in 1922 and it still seems 

valid to me: 

“Let us all possess that courage and be able to watch with trust through 

the dark hours to the break of a bright day that will make their ideals come 

true.18” 

 

Thank you for your attention! 

 

                                                 
16 “Plen na osman Pasha I predavaneto na Pleven prez 1877”, 28.11., “Suvremennen 

razkaz ot voennite sabityia”, Ruschuk, 1878, “Severno Eho” newsletter, ed. 937, 991, 

10.12.1936, 30.09.1937; A.I.Krasnitski, cited eassay, p. 286. 
17 Molchanov, A.I. “Between Peace and Congresses”, SPb., 1879. (Letters in 

“Novae vremya”), pp. 482, 484, 501; Nemirovitch-Nanchenko, cited essay, pp. 173-

174. 
18 BHA, f. 12, op. 1, a.e. 1,1.69. 



 

 

 

105 

 

GAZİ OSMAN PAŞA VE SİYASET 

 

Doç. Dr. M. Metin HÜLAGÜ* 

 

Gazi Osman Paşa’nın siyasi hayatına dair gerek Osmanlıca ve gerekse 

Türkçe kaynaklarda tatmin edici bir malumat bulunmamaktadır. Özellikle 

Türkçe kaynaklar, Osman Paşa hakkında fazlasıyla övgü dolu sözler söyledikten 

sonra, onun 1878-1900 yılları arasındaki saray hayatını, bazı jurnaller ve 

vehimlerle yaratılmak istenen siyasi şüphelerden azade bir şekilde, sadece 

kendisine verilen vazifeyi ifa etmekle geçirdiğini kaydetmektedirler1.  

Türk yazarlarının bu tür bir ifade ve kanaate sahip olarak onun siyasi 

hayatına dair herhangi bir kayıt ve beyanda bulunmamalarının bizce 

muhtemel sebebi, yeterince tanzim olunmamış arşiv vesikaları yanında bu 

hususa gerekli itinanın gösterilmeyişi ve 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı 

sırasında kendisine reva görülen muameleden dolayı teessürde bulunarak: 

"Yirmi seneden beri ihtiyar-ı izzetle hiç bir şeye karışmayarak ancak rızây-ı 

humâyun-ı hazret-i hilâfetpenâhilerinin istihsâline vakf-ı vücud edilmiş ve 

yalnız teveccühât-ı seniyye-i hazret-i pâdişâhinin bekâsından başka bir şey 

arzusuna düşülmemiştir..." şeklindeki ifadesinden kaynaklandığıdır2. 

Gazi Osman Paşa’nın siyasi alandaki çalışmalarına dair bilgiler daha 

ziyade yabancı kaynaklarda yer almıştır. Bundan dolayı İngilizce kaynaklar ve 

İngiliz Dışişleri Arşivi’nden elde edebiliğimiz vesikalar ışığında bu konuyu 

aşağıda ele almaya çalışacağız. 

A. GAZİ OSMAN PAŞA’NIN SİYASİ FAALİYETLERİ 

1. Gazi Osman Paşa ve Siyaset 

Askeri bir şahsiyete sahip olan Gazi Osman Paşa’nın 1877 - 1878 yılları 

nihayetine kadar siyasetle herhangi bir münasebeti olmamıştır denebilir3. Ancak 

onun fiilen siyasetle meşguliyetini, Rusya’daki esaret hayatından dönüşünü 

                                                 
    *  Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, 

Kayseri.  
     1 Halil Sedes, Osmanlı-Rus-Rumen Savaşı, c. X, s. 7; Murat Sertoğlu, Gazi Osman 

Paşa, İstanbul 1954, s. 29; H.Y. Şehsüvaroğlu, "Plevne Müdafii Gazi Müşir Osman 

Paşa", Resimli Tarih Mecmuası, c. 2, sy. 21, İstanbul 1951, s. 939. 
     2 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, (Kısaca : BA.) Yıldız Evrakı, No: 39-301-18-114; 

Gazi Osman Paşa hakkında geniş bilgi için bak: Metin Hülagü, Gazi Osman Paşa, 

Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1993. 
     3 William V. Herbert, The Chronicles of a Virgin Fortress, London 1896, s. 151. 
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müteakip kendisine tevcih olunan vazifeler gereği, saray erkanı içerisinde yer 

almaya başlamasından itibaren görmekteyiz. 

Ali Saib Paşa’nın vefatı üzerine boşalan seraskerlik makamına tayin 

edildiğinin daha ilk günlerinde, saray erkanından bazıları tarafından, Kamil Paşa 

ile aralarındaki samimiyetten dolayı aleyhinde bir takım jurnaller verilmiştir4. 

Verilen bu jurnallerden nedeniyle Sultan Abdulhamid’in, onun sadrazam Kamil 

Paşa ile işbirliğinde bulunarak kendisini hal etmeleri ihtimalini düşündüğü ve 

hakkında gizli bir tahkikat yaptırdığı ifade edilir5. 

2. Gazi Osman Paşa’nın Saraydaki Nüfuzu ve Durumu 

Gazi Osman Paşa, seraskerlik, Abdulhamid’in yaveri evveli ve Mâbeyn 

Müşirliği gibi gayet mühim vazifeler icra etmekteydi.  

Mâbeyn Müşirliği’nin uhdesinde bulunması Gazi Osman Paşa’nın kendi 

fikirlerini padişaha ve icra makamına iletebilmesini mümkün kılmış6 ve aynı 

zamanda şahsi otoritesini ve bazı kimseler üzerindeki himayesini polis ve gizli 

istihbarat sistemiyle artırabilmesini sağladığı ifade edilmiştir7.      

Gazi Osman Paşa’nın, kayınbiraderi Rıza Bey’i Abdulhamid’in özel 

sekreteri olarak vazifeye başlatabilmesi8, Paşa’nın saraydaki gücünü göstermesi 

bakımından dikkate değer niteliktedir. Çünkü böyle bir makamda bulunması 

nedeniyle padişaha arz edilen evrakları görebilme imkanına kavuşmuş, 

dolayısıyla da gerek Sultan ve gerekse diğer rical-i devlet tarafından görüş ve 

fikirlerine müracaat olunmuştur. Ayrıca nâzırlar tarafından takdim edilen 

konulara dair padişahın kararlarını kaleme almanın vermiş olduğu avantaj 

dolayısıyla, doğrudan olmasa bile dolaylı bir şekilde padişahın düşüncesine 

büyük derecede etkide bulunabilmiş, hatta O’nun Bâbıâli’ye gönderdiği kesinlik 

kazanmamış yazılı muhaberelerini az da olsa etkileyebilmiştir. Osman Paşa’nın 

mevcut siyasi gücü Abdulhamid’in anayasa konusundaki tutumundan dolayı 

kuvvet kazanmış ve kararları üzerinde ciddi derecede nüfuzu elde etmesini 

sağlamıştır9.  

3. Gazi Osman Paşa ve Yıldız Mahkemesi 

                                                 
     4 Hilmi Kamil Bayur, Sadrazam Kamil Paşa -Siyasi Hayatı-, Ankara 1954, s. 158. 
     5 Şehsüvaroğlu, a.g.makale, s. 939. 
     6 Feroz Abdullah Khan Yasamee, The Ottoman Empire and European Great 

Powers 1884-1887, (Basılmamış Doktora Tezi, SOAS -School of Oriental and African 

Studies-), London 1984, s. 43. 
     7 Dwight E. Lee, Great Britain and The Cyprus Convention Policy of 1878, 

Cambridge 1934, s. 158. 
     8 Public Record Office, Londra Foreign Office Archives, (Kısaca: F.O:) 78/2953, No: 

539. 
     9 F.O: 78/3085.  
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Sultan Abdülaziz’in hal edilerek Fer’iye sarayına götürülmesi ve burada 

kaldığı sırada kol damarlarının kesilmesi suretiyle ölmesi hususunda şüpheler 

uyanmış, intihar mı yoksa katil mi olduğu konusunda tatmin edici bir neticeye 

varılamamıştır. 

Osmanlı-Rus Savaşı’nı müteakip Sultan Abdulhamid bu hususu 

gündeme getirmiş ve 1881 yılında Yıldız Sarayı’nda kurulan özel mahkemede 

Sultan Abdülaziz’in ölümünün katil olduğuna karar verilmiştir10.  

Sultan Abdulhamid, Sultan Abdülaziz’in kâtilleri hakkında Şeyhülislâm 

başkanlığındaki ilmiye heyetinin kararını aldıktan bir kaç gün sonra, 21 Temmuz 

1881 yılında, başvekil Said Paşa da dahil olmak üzere, Saffet Paşa’nın 

riyasetinde Yıldız’da halihazırda görevli ve ma’zul vezir ve askeri erkandan 

oluşan 25 kişilik fevkalade bir heyet oluşturarak bu hususta istişâri mahiyetteki 

görüşlerine başvurmuştur. 

Oluşturulan bu fevkalade heyette Gazi Osman Paşa’ya da yer verilmiş 

ve görüşüne müracaat olunmuştur. Heyete üyelerinden on beş kişi suçlular 

hakkında verilen ve mahkemece de tasdik olunan idam hükmünün icrasını 

isterken on üye ise kararın müebbet hapse çevrilmesi noktasında oy kullanmıştır. 

4. Gazi Osman Paşa-Ulema Sınıfı Münasebeti  

Gazi Osman Paşa, düşünce ve karakter itibarıyla dindar bir şahsiyettir. 

Vasiyetindeki kendi ifadesiyle, bir kaç yıl müstesna, bütün ömrü boyunca 

namazını kılmış, orucunu tutmuş ve alkollü içkiler kullanmaktan şiddetle 

sakınmıştır11. 

Hakikatte Gazi Osman Paşa samimi ve sadık bir Müslüman iken, 

muarızları ve muhalifleri tarafından cahil ve bağnaz bir Müslüman olarak 

anılmış12, sarayda ve Harbiye Nezâreti’nde fanatik ve gerici, ülkede bulunan 

bağnazları temsil eden13 aşırı dinci biri olarak kabul edilmiştir14. 

İstanbul’da bulunan dindar Müslüman unsurlar arasında sağlam bir yer 

edinerek15 dini gurupların omurgasını oluşturmuş16, ulema ve askeri sınıfı temsil 

                                                 
     10 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, Ankara 1967, 

(Mukaddime). 
     11 BA. Yıldız Evrakı: No. 33-1173-73-90. 
     12 F.O: 78/3085, (April 27, 1880). 
     13 F.O: 78/2953, No: 539, (June 24, 1879). 
     14 Aynı vesika; British Library, Sir Henry Layard's Papers, Add. Ms., 39132, c. 

CCII, s. 68.  
     15 W.N. Medlicott, The Congress of Berlin and After, London 1938, s. 317. 
     16 F.O: 195/1288, (July 7, 1880). 
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etmenin yanında batı hayat tarzına muhalefette ve dini müesseselerin yeniden 

hayat bulmasında lider konumunda bulunmuştur17. 

Gazi Osman Paşa’nın önderliğinde, Abdulhamid’in hususi serveti 

yanında devlet hazinesinden ayrılan paylarla, genç Osmanlı Müslümanlarını 

gayri Müslim akranlarına karşı başarıyla rekabette bulunmayı mümkün kılacak 

dini okulların inşası için büyük girişimlerde bulunulmuştur. Ulemanın emeklilik 

maaşları, aylıkları ve gelirleri artırılmış, camiler ve diğer abideler tamir ve restore 

edilmiştir18.  

İngiliz arşiv belgelerine göre, bu dini faaliyetlere ilaveten, Hindistanlı 

Ümet Hüseyin vasıtasıyla oradaki önde gelen mümtaz Müslümanlarla 

İstanbul’daki İngiliz karşıtı guruplar arasında münasebet tesis edilmiş19, ayrıca 

Mısır ve Arabistan’daki Muhammed Taraftarları partisi ile benzer ilişkiler 

başlatılmıştır20.  

Hindistan ulemasından Mevlana Şibli Nu’maniye, İstanbul’da kendisini 

ziyaret maksadıyla bulunduğu bir sırada, teklifi üzerine Sultan Abdulhamid 

tarafından bir Mecidi nişan verilmiştir21. 

5. Yunan Muharebesi ve Gazi Osman Paşa 

Gazi Osman Paşa ile muhalifleri arasında cereyan eden mücadelenin 

gün yüzüne çıktığı noktalardan biri de, onun, 1897 Osmanlı - Yunan Savaşı 

sırasında Selaniğ’e gönderilmesi hadisesidir. 

Osmanlı ordusunun bu savaşın başlangıcında pek fazla bir başarı 

gösterememesi üzerine, Sultan Abdulhamid’in emri gereği, Gazi Osman 

Paşa’nın Selaniğ’e gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Fakat Gazi Osman 

Paşa’nın şöhretini ve halkın kendisine duyduğu sevgi ve saygıyı çekemeyen 

bazı kimseler, Paşa’nın Selaniğ’e gitmek üzere Sirkeci Garı’na gittiği sırada 

orada kendisini uğurlamak üzere toplanan kalabalığın gösterdiği tezahürat ve 

coşkuyu fırsat bilerek Sara’ya, Paşa aleyhinde yazılmış jurnaller yağdırmış-

lardır. Bu jurnallerde: "Giderken böyle bir tezahürata mazhar olan bir 

komutanın, muzafferen avdetinde hakkında gösterilecek muhabbet ve 

nümayişlere had ve hudud olmayacaktır. Böyle bir hengâmede Osman 

Paşa’nın her istediğini yapacağı ve yaptırabileceği, ... Alemdar Mustafa Naili 

Paşa gibi hareket ederek orduyu alıp İstanbul’a gelebileceği..." tarzında 

                                                 
     17 J.S. Stanford Shaw - E. Kural Shaw, History of The Ottoman Empire and Modern 

Turkey, c. 2, Cambridge 1977, s. 213. 
     18 Shaw - Shaw, a.g.e., c. 2, s. 213. 
     19 F.O: 78/3085, No: 212 (September 22, 1880). 
     20 F.O: 78/2950, No: 419, (May 21, 1879). 
     21 Muhammed Şibli Nu'mani, Sefer Name-i Rum, Mısır, Şam, 1892, s. 130. 
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ifadeler kullanılmış, ve bu tür ifadeler de Sultan Abdulhamid’i ciddi şekilde 

vehme kapılmaya sevk etmiştir22.  

Gazi Osman Paşa, muhaliflerinin bir oyunu olarak nitelendirdiği bu 

görevi, kendisini tahkir etme ve geçici de olsa İstanbul’dan uzaklaştırma olarak 

telakki etmiştir. Bu husustaki düşüncelerini, 22 Nisan 313 tarihinde İstanbul’a 

gönderdiği telgrafta dile getirmiştir23. 

Gazi Osman Paşa maruz kaldığı bu muamelenin kendince sebebini ise 

23 Nisan 313 tarihli telgrafında, iyilik bilmeyen ve kendi menfaatlerinden 

başka bir şey düşünmeyen bir takım nankör ve hain kimselerin kendisinin 

yerine geçmek için yapılan bir davranış24 şeklinde açıklamıştır. 

6. Gazi Osman Paşa Hakkında Bazı İddia ve Söylentiler 

Gazi Osman Paşa hakkında bazı mali yolsuzluklarda bulunduğu, siyasi 

açıdan İngilizleri sevmeyerek iyi bir Rus taraftarı olduğu ileri sürülerek, bazıları-

nca adı lekelenmeye ve bazılarınca da şanı ve şerefi istismar edilmeye 

çalışılmıştır25. 

Gazi Osman Paşa aleyhinde satır arasına sıkıştırılmış bu ve sair hususlar, 

ispata muhtaç suçlamalar mahiyetindedir. Bu başlık altında onun bu noktalarda 

maruz kaldığı ithamlara temas ederek konuyu tarafsız bir şekilde ele almaya 

çalışacağız. 

a) Bazı Yolsuzluklarda Bulunduğu İddiası   

Gazi Osman Paşa, başta Tunuslu Hayreddin Paşa ve İstanbul’daki 

İngiliz büyük elçisi Mr. Austen Henry Layard olmak üzere bir çok kimse tarafın-

dan yolsuzluklarda bulunma ve rüşvet almakla suçlanmıştır. İddia edildiğine 

                                                 
     22 Sommerville Story, The Memories of İsmail Kemal Bey, London 1920, s. 274. 
     23 Bak: BA. Yıldız Evrakı, No: 39-301-18-114. 
     24 Bak: BA. Yıldız Evrakı, No: 39-301-18-114. 
     25 Kısmen de olsa bazı Türk okurlarının zihninde, basında çıkan yazılardan dolayı, Gazi 

Osman Paşa'nın mason olduğu düşüncesi yer almaktadır. Bu konuya dair ne yerli 

kaynaklarda ve ne de yabancı eserlerde tek bir satır yoktur. Ancak Yahudilik ve 

Masonluk adlı eserde, Nokta dergisine atıfta bulunularak Mason Paşalar bölümünde, ve 

Nokta dergisinin 13 Ekim 1985 tarihli sayısında Türkiye'de bazı ünlü masonlar, siyaset 

adamları başlığı altında Osman Paşa'nın mason olduğu belirtilmiştir.(Bk. Nokta Dergisi, 

sy. 40, İstanbul 1985, s. 29; Harun Yahya, Yahudilik ve Masonluk, 4. bas., İstanbul 

1987, s. 253.) 

Her iki kaynaktaki bu ifadeler, ki bunlardan yalnızca biri temel kaynak durumundadır, 

ilmi usul ve üsluptan mahrum, kaynak ve delilden yoksun mücerret ithamlardan ibaret 

olup, Osman Paşa'nın gerek inanç ve fikir yapısı ve gerekse vasiyetinde yer alan ifadelerle 

tenakuz içerisindedir. Öyle sanıyoruz ki böyle bir ithamın ortaya atılması, onun şan ve 

şerefini istismar etmek isteyen belirli kişi ve gurupların eseridir.      
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göre Gazi Osman Paşa, maaş, giyecek ve ordunun diğer ihtiyaçları için tahsis 

edilmiş bulunan milyonlarca lira devlet parasını cebine atmıştır26.  

Yine iddiaya göre dullar ve yetimler maaşlarını alamaz ve hiç kimseye 

hiç bir şey için ödemede bulunulamazken, Gazi Osman Paşa’ya şahane 

kelimesiyle ifade edilecek derecede tediyede bulunulmuştur27. 

Plevne muharebelerinde subay rütbesiyle vazife yapmış olan İngiliz 

asıllı William V. Herbert, yıllar sonra Gazi Osman Paşa’yı İstanbul’da sarayda 

ziyareti sırasında onun kendisine rüşvet aldığını itirafla şöyle dediğini iddia eder: 

"Ben onu yapıyorum. Açıktan açığa itiraf ediyorum. Bütün dünyanın da 

bunu bilmesini isterim. Eğer Plevne müdafiinin yaşamak ve hayatını devam 

ettirmek için böyle dalavere yaptığı ve çaldığı duyulacak olursa, belki de, bu kötü  

usul ortadan kalkar"28. 

Gazi Osman Paşa’nın rüşvet aldığına yukarıdaki kayıt, yalnızca mezkur 

eserde geçmektedir. Bu ifadeler Paşa’nın şahsiyeti, yaşamı, hayat felsefesi ve 

fikirleri göz önüne alınarak bir değerlendirme yapılacak olursa, onun bu tür 

davranışlardan uzak olduğu sanırız kolayca anlaşılacaktır.  

Esasen Gazi Osman Paşa, bahsedildiği gibi herhangi bir mali sıkıntı 

içerisinde bulunmamaktaydı. Zira almış olduğu aylık maaşının yekun tutarı 

büyük meblağlara ulaşmaktadır29. Dolayısıyla Gazi Osman Paşa’nın "yaşamak 

ve hayatını devam ettirmek için böyle daleverelere" ihtiyacı yoktu ve bu tür 

davranışların "duyulup şüyu bulması ile de bu kötü usul" ortadan kalkmayıp 

bilakis neşv u nema bulacağı da, kabul edileceği üzere, tabii olacaktı. Aslında 

yolsuzluk, rüşvet ve devlet parasını cebine indirme gibi suçlamaları yapanların 

takip ettiği siyaset ve düşünce tarzına bakılacak olursa, bunların aynı camiaya 

mensup, Abdulhamid ve Gazi Osman Paşa’ya muhalif durumda bulunan 

insanlardan meydana geldiği görülecektir.  

Bu gurubun liderliğini, başta Tunuslu Hayreddin Paşa olmak üzere, 

Paşa’yı, siyasi nüfuzunu da kullanarak yıpratmaya çalışan, Mr. Layard ile birlikte 

Fuat ve Nusret Paşalar sürdürmekteydi. Bunun, muhtemelen, tek nedeni ise Gazi 

Osman Paşa’nın, Hayrettin Paşa’nın takip ettiği İngiliz yanlısı politikaya ve batı 

modeli ıslahat hareketine karşı çıkması, ve bu yöndeki uygulamalara muhalefet 

etmesidir denilebilir. Haddizatında Hayrettin Paşa’nın mal varlığı Gazi Osman 

Paşa’nın geriye bıraktığı servetle mukayese edilecek olunursa, böyle bir 

                                                 
     26 J. L. Wallach, (Terceme), Bir Askeri Yardımın Anatomisi, Türkiye'de Prusya-

Alman Askeri Heyetleri 1835-1919, T.C. Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı 

Stratejik Etüdler Yayınları, Ankara 1977, s. 37. 
     27 F.O: 195/1288, No: 123, (July 7, 1880). 
     28 William V. Herbert, (Ter.: Nurettin Artam), Bir İngiliz Zabitinin Plevne 

Hatıraları, Plevne Müdafaası, Ankara 1938, s. 25.  
     29 F.O: 358/4, No: 419, (November 17, 1879). 
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suçlamaya Osman Paşa’nın değil, Hayrettin Paşa’nın muhatap edilmesi daha 

makul ve münasip olacaktır30. 

Gazi Osman Paşa aleyhinde Abdulhamid’e, ileride ele alacağımız, bir 

ariza takdiminde bulunan Fuat ve Nusret Paşaların gayesi ise menfaat kavgası ve 

makam hırsından başka bir şeye dayanmadığı düşünülebilir. Sanırız ileri sürülen 

bu iddialara ve ithamlara en güzel cevabı Gazi Osman Paşa’nın bizzat kendisi 

vermiştir. O, kendi iç dünyasını ve vazifesini ifadaki samimiyetini dile getirerek 

şöyle demektedir: "Yirmi seneden beri ihtiyâr-ı izzetle hiç bir şeye karışmayarak 

ancak rızây-ı humâyun-ı hazret-i hilâfetpenâhilerinin istihsâline vakf-ı vücud 

edilmiş ve yalnız teveccühât-ı seniyye-i hazret-i pâdişâhinin bekâsından başka 

bir şey arzusuna düşülmemiştir..."31. 

b) Gazi Osman Paşa’nın Rus Taraftarı Olduğu Görüşü 

Gazi Osman Paşa hakkında beyan edilen bir diğer husus ise onun, siyasi 

açıdan Rus taraftarı bir tutum sergilemesi ve hatta satın alınması ve İngilizlerden 

nefret ediyor olmasıdır. 

Gazi Osman Paşa’nın İngiliz yanlısı bir politika takibine muhalif 

bulunduğu ve Ruslar da dahil olmak üzere tüm yabancılardan hoşlanmadığı, 

gerek savaş sırasındaki tutumundan ve gerekse mizaç yapısındaki 

hususiyetlerden, anlaşılmaktadır. Bununla beraber,  tespit edebildiğimiz 

kadarıyla, onun Rus taraftarı olduğuna dair açık bir malumat ve kesin bir delil 

bulunmamaktadır. 

Muhaliflerine göre ise Osman Paşa, dış siyasette adı gayet kötü bir 

şekilde Rus yanlısı olarak şüyu bulmuş biridir32. Yine onlara göre Gazi Osman 

Paşa’nın Ruslar tarafından tamamıyla aldatıldığına dair inandırıcı misaller vardır 

ve Ruslar kendisini Osmanlı Devleti üzerindeki planlarının tahakkuku yolunda 

bir alet olarak kullanmışlardır. 

İngiliz arşiv vesikalarındaki ifadelere göre Gazi Osman Paşa, bulunduğu 

makamın kendisine kazandırdığı yetki ve Abdulhamid üzerindeki tesir 

vasıtasıyla, Osmanlı Devleti’nde uygulamaya konması planlanan ülkenin 

kalkınmasını sağlayacak ve refahını artıracak reformlara ve projelere karşı 

çıkmış, yapmış oldukları önerileri kabul etmeme, gerek dost devletlerin ve 

gerekse Osmanlı Devleti’nin menfaatine zıt olan bir siyaset takibinde bulunma 

                                                 
     30 Hayreddin Paşa'nın serveti için bk: Atilla Çetin, Tunuslu Hayreddin Paşa, 

(Yayınlanmış Doktora Tezi), Ankara 1988, s. 243. 
     31 BA. Yıldız Evrakı, No: 39-301-18-114. 
     32 F.O: 800/32, No: 195, (September 18, 1892); F.O: 78/2950, No: 419, (May 21, 

1879); F.O: 78/2953, No:539, (June 29, 1879); Madlicott, a.g.e., s. 314 Yasamee, 

a.g.e., s. 43. 
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noktasında Abdulhamid’i ikna etmeye çalışmış ve dolayısıyla da onunla Av-

rupa’daki müttefikleri arasını açmak suretiyle Rusya’ya hizmet etmiştir33. Adı 

geçen vesikalarda Gazi Osman Paşa’nın iddia edilen Rus taraftarlığına sebep 

olarak, esareti sırasında kendisine gösterilen özel ilginin onda Rus Çarı’na karşı 

bariz bir sempati doğurması gösterilmiştir34. 

  Gazi Osman Paşa’nın İngilizlerden hoşlanmayışının nedenini İngiliz 

arşiv kaynakları İngiltere’nin Osmanlı hakimiyetinde bulunan Mısır’ı 1882’de 

işgal etmeleri ile yine burada yapılması kararlaştırılan askeri işbirliği için 

Bâbıâli’ye teklif olunan ağır şartlardan ileri geldiğini belirtmektedir35.  

Bilindiği gibi Mısır’da Tevfik Paşa’nın hidivliği zamanında, dahilde 

meydana gelen hadiseler, Arabi Paşa ile Vatanilerin çalışmaları ve İngiliz-

Fransız rekabeti dış müdaheleye yol açmış, neticede 23 Haziran 1882 tarihinde 

İngilizler tarafından bombardımana tutulan İskenderiyye’yi 15 Temmuz’dan 

itibaren işgal hareketi takip etmiştir. Fakat bizce zikredilen hususlara ilaveten 

İngilizlerin 1877/78 savaşında Osmanlı devletini Rusya karşısında yardımsız 

bırakmasının büyük tesiri olmuştur. Gerçi her ne kadar Gazi Osman Paşa’nın 

İngilizlerden hoşlanmadığı iddiası belgelerde yer almışsa da O, İngiliz devlet 

adamı Sir Alfred Sandison ile İstanbul’da görüşmesi sırasında aleyhinde ileri 

sürülen tüm bu İngiliz ve ıslahat karşıtı ve Rus partizanı şeklindeki iddia ve 

ithamları reddetmiş ve kendisinin yanlış tanıtıldığını belirtmiştir36. 

B. GAZİ OSMAN PAŞA’NIN İDARİ ALANDAKİ 

FAALİYETLERİ 

1877-1878 son Osmanlı-Rus Savaşı Osmanlı Devleti için telafisi 

mümkün olmayan büyük kayıplara neden olmuş ve felaketle neticelenmişti. 

Böylece bir asırdır Osmanlı devlet ricalinin düşünce ve hareketlerine yön veren 

ve tüm reformların temel amacı olan ordunun ıslahı konusu yeniden gündeme 

gelmişti. Zira bu savaşta kuvvetlerin yarıya yakını hemen hemen hiç eğitim 

görmemiş bir durumdaydı. Kullanılan silahların yetersizliği yanında kafi sayıda 

meslekten subay olmayışı da ayrıca dikkati çekmekteydi. Hayreddin Paşa’nın 

sadaret makamına tayini ile bu konunun tekrar ele alındığını ve bu doğrultuda 

askeri sınıfı ıslah edecek yeni bir plan hazırlandığını görmekteyiz. Aşağıda bu 

hususu ele alarak İngiliz arşiv belgeleri ışığında takdimine çalışılacaktır. 

1. Yeni Ordu Planı ve Bu Alanda Osman Paşa’nın Faaliyetleri 

Yeni ordu planına büyük ilgi duyan Sultan Abdulhamid37, 14 mayıs 

1880 yılında Fransız askeri müşavirlerden Albay Dreysse Paşa ve Hatzfeld 

                                                 
     33 F.O: 78/2953, No: 539, (June 24, 1879). 
     34 F.O: 800/32, No: 195, (September 18, 1892). 
     35 F.O: 364/2, (April 23, 1885). 
     36 F.O: 195/1288, No: 123, (July 7, 1880). 
     37 F.O: 358/4, No: 431, (December 24, 1879, January 23, 1880). 
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vasıtasıyla bu hususu Bismarck’a açmış, o da kendisine iletilen bu teklifi, değişen 

Alman politikası ışığı altında, müsait karşılayarak Osmanlı kuvvetlerinin sivil ve 

askeri uzmanlar tarafından eğitiminin, en iyi uzmanların gönderilmesiyle, yerine 

getirileceğini bildirmiştir. 1881 Ağustos ve Eylül aylarında Osmanlı Devleti ile 

üç sivil Alman askeri uzman arasında mukavele yapılmasına rağmen Bismarck 

askeri subayları göndermeyi geciktirme yoluna gitmiştir. Abdulhamid 

gelişmeleri yakından takip ederek 1881 yılı sonlarında özel bir görevle, kendi 

muhafız subaylarından, Ali Nizami Paşa ve hususi katibi Reşid Bey’i Berlin’e 

göndermiştir...38 Bu gelişmelerden sonra 1882 Mart’ında Osmanlı Devleti adına 

Gazi Osman Paşa’nın Alman askeri subayları ile mukavele yapması üzerine dört 

alman subayı orduda vazifeye başlamışlardır39. 

  Ordunun ıslahı çalışmasında Alman subaylar yanında İngiliz subayları 

da yer almış ve bu noktada İstanbul’da bulunan İngiliz büyükelçisi Mr. Henry 

Layard’ın önemli çalışmaları olmuştur. 

Yapılması planlanan ıslahat çalışmaları arasında, kasabalarda mali ve 

adli müfettiş olarak görev yapacak ve jandarma birliğini organize edecek 

Avrupalı subayların tayin edilmesi ile valilerin beş yıl süreyle görevde 

bulunmaları hususu da yer almıştır40.   

Ordunun organize edilmesinin planlandığı bu tarihlerde vezâret 

makamında ise Tunuslu Hayreddin Paşa (1822-1890) bulunmakta, Osmanlı 

devlet idaresine yeni bir düzen vermek, dahili reformlar yapmak konusunda 

büyük bir arzu taşımaktaydı. Bu nedenle yapılacak reform çalışmalarının 

tahakkuku için ciddi teşebbüslerde bulunmuş, özellikle adliye teşkilatının 

yeniden tanzimi yolunda büyük gayretler sarf etmiştir41.  

Orduda yapılacak olan ıslahat hareketini yürütecek ilk komisyon, 

Anadolu’da Dördüncü Ordu’da kumandan olarak bulunan Samih Paşa’nın 

riyasetinde oluşturulmuştur. Gazi Ahmet Muhtar Paşa kurmay sınıfı başkanlığını 

yürütmekte, Girit komutanı Necip Paşa ise, bu ilk ıslahat meclisinin hem üyesi 

ve hem de baş gayretdarları arasında bulunmaktaydı. 

Organize faaliyetinde bulunacak olan bu meclis üyelerinin ilk çalışması, 

seraskerin uhdesinde bulunan yetkilerin, idari vazifeleri yerine getirmesi 

bakımından Harbiye Nezâreti ile icranın ifa edilebilmesi için seraskerlik arasında 

                                                 
     38 Merwin Albert Griffths, The Reorganization Of The Ottoman Army Under 

Abdulhamid II, 1880-1897, (Basılmamış Doktora Tezi), University of California, Los 

Angeles, 1966, s. 47. 
     39 A.g.e., s. 50.; İlber Ortaylı, İkinci Abdulhamit Döneminde Osmanlı 

İmparatorluğunda Alman Nüfuzu, Ankara 1981, s. 59; Kemal Beydilli, “II. 

Abdulhamid Devrinde Gelen İlk Alman Askeri Heyeti Hakkında", İ.Ü. Edebiyat 

Fakültesi Tarih Dergisi, sy. 32, İstanbul 1979, s. 485. 
     40 F.O: 78/3085, (April 27, 1880). 
     41 Çetin, a.g.e., s. 211. 
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taksim olunması tavsiyesini almak şeklinde olmuştur. Fakat bu sırada seraskerlik 

makamında bulunan Gazi Osman Paşa, salahiyetlerinin kısıtlanmasına karşı 

çıkmış ve meclis üyelerine kararlaştırılan bu teklifin tekrar gözden geçirilmesini 

belirtmiş, aksi takdirde meclisin çalışmalarına son verileceğini ifade etmiştir42. 

Önerilen bu hususun yerine getirilmesinde ısrar edilmesi üzerine komisyon 

başkanı Samih Paşa Anadolu’ya, Necib Paşa ise, arzusu hilafına, Girit’e 

gönderilmiş ve dolayısıyla meclis feshedilerek dağıtılmıştır43.  

Hakkında fazla bir malumat edinemediğimiz seraskerlikte toplanmış 

olan bu ilk komitenin başarısızlığı üzerine Sultan Abdulhamid, ıslahat 

planının uygulamaya konabilmesi için ikinci bir ıslah komisyonu 

oluşturmuştur44. Yıldız sarayında faaliyetini sürdüren bu yeni komisyon 

üyelerinin ad ve unvanları şöyledir: 

Gazi Osman Paşa....................Serasker. 

Derviş Paşa.............................Erkan-ı Harb Başkanı.   

Osman Nuri Paşa....................Piyade Sınıfı Başkanı. 

Mehmet Paşa..........................Süvari Sınıfı Başkanı. 

Hüseyin Paşa..........................Topçu ve Ulaştırma Bölümü Başkanı 

Mahmud Mesud Paşa.............Mühendislik ve Çalışma Bölüm Başkanı. 

Mustafa Paşa...........................Mali teftiş Bölümü Başkanı. 

Nuri Paşa................................Sağlık Bölümü Başkanı. 

Baker Paşa..............................Jandarma Sınıfı Başkanı. 

Hacı Raşid Paşa......................Levazım Bölümü Başkanı. 

Başkanlığına Ali (Nizâmi) Paşa’nın getirilmiş olduğu bu komitede 

ayrıca, yabancı olarak, Dreysse Paşa, Faize Paşa ve Muzaffer Bey üye olarak yer 

almışlardır45. İkinci Kurmay Sınıfı başkanı ve aynı zamanda Osman Paşa 

taraftarı olan Ethem Paşa bu komisyonda Derviş Paşa’nın emri altında görev 

yapmıştır. Komisyona sınırsız salahiyetler verilmiş olmakla birlikte, teftiş kurulu 

adı altında, görevi Gazi Osman Paşa’ya haber ulaştırmaktan ibaret olan, bir alt 

bölüm oluşturulmuştur. Esasen bu sıralarda hemen hemen her idari kademede 

Gazi Osman Paşa’nın adamı yer almıştır46. Komisyonun almış olduğu 

kararlardan bazıları şunlardır:  

                                                 
     42 F.O: 358/4, (December 2, 1879). 
     43 Wallach a.g.e., s. 42. 
     44 F.O: 358/4, (December 2, 1879). 
     45 F.O: 358/4, No: 432, (June 2, 1880). 
     46 Aynı vesika, (January 2, 1880); Wallach, a.g.e., s. 47. 
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Hiç bir ayrım yapılmaksızın her inanç sahibinden insan, mecburiyet arz 

eden, askeri vazifede bulunma hakkına sahip olacak, ve Hıristiyan olanların bu 

vazife yerine ödemekte oldukları vergi de kaldırılacaktır. 

Tüm düzenlemeleri kendisinin yaptığı Dar-ı Şûrâ’ya son verilecek, fakat 

her ordu ve kısmın serasker veya başkumandana raporlar sunacak olan hizmetin 

sivil şubelerinden oluşan, kendi başkanları bulunacaktır. 

Ülke bölgesel kısımlara ayrılacak.... merkeziyetçilikten kurtulma esas 

prensip olacaktır. 

Başkentte halihazırda mevcut olan tüm müşirler, kendilerine bu 

kararların tebliğ olunabilmesi için bir araya toplanacaklardır47.  

2. Gazi Osman Paşa’nın Askeri Reformlar Hakkındaki Görüşleri 

Gazi Osman Paşa, yukarıda belirtmeye çalıştığımız ordunun mevcut 

ihtiyaçları ve eksiklerini giderme yolunda yapılması kararlaştırılan ıslahat 

hareketi komisyonu çalışmalarına şiddetle karşı çıkma gibi bir tutum 

sergilemiştir. Yine iddiaya göre Gazi Osman Paşa bu muhalefetinde yalnız 

kalmamış, sadrazam ve ıslah komisyonunun uygulamaya koydukları tedbirleri 

başarısızlığa uğratma yolunda gerek sarayda ve gerekse Harbiye Nezareti’nde 

kendisi ile aynı kanaati paylaşan kimselerle gizli bir dayanışma içerisinde 

bulunmuştur48. Gazi Osman Paşa’nın bu noktadaki önemi, onun muhaliflerin en 

önde geleni olması ve geniş nüfuza sahip bulunması halinden kaynaklanmıştır49. 

Gazi Osman Paşa, Birinci Islahat Komisyonu’nun yapmış olduğu 

çalışmalara olduğu gibi İkinci Komisyon’un uygulamalarına da karşı çıkmış, her 

ne kadar resmi olarak kendilerini destekler gibi görünmüşse de, alınan kararların 

hemen her cümlesine itiraz etmiştir. Fakat komisyon üyeler arasında kendisini 

destekleyenlerin sayıca az olması ve kararların muhalefetle karşılanmasından 

dolayı oylama yolu ile kabulü usulüne başvurulması, itirazlarına fazla destek 

bulma imkanını ortadan kaldırmıştır50.  

Gazi Osman Paşa yalnızca orduda yapılması öngörülen Avrupai ıslahata 

ve ıslahat komisyonu kararlarına muhalefet etmekle kalmamış, aynı zamanda 

jandarmayı yeniden düzenleme ve teftiş etme görevini yerine getiren İngiliz ve 

Alman subaylarının mevcudiyetine karşı çıkmış51, saraydaki nüfuzu dolayısıyla 

en büyük itirazı da bu konuda olmuştur52. 

                                                 
     47 F.O: 358/4, No: 434, (January 23, 1880).  
     48 F.O: 78/2953, No: 539, (July 24, 1879). 
     49 F.O: 78/2947, No: 282, ( March 28, 1879). 
     50 F.O: 358/4, (December 2, 1879), No: 434, (January 23, 1880). 
     51 F.O: 78/3085, (April 27, 1880); F.O: 358/4, No: 430, (December 24, 1879); 

Griffiths, a.g.e., s. 56. 
     52 F.O: 78/2964, No: 1144, (December 22, 1879). 



 

 

 

116 

Daha evvel Polis Nezâreti’ne bağlı bulunan jandarma sınıfı, Baker 

Paşa’nın Anadolu’ya gönderilmesinden sonra seraskerlik makamının denetimi 

altına alınmıştı. Böyle bir değişikliğe gidilmesi ile Gazi Osman Paşa’nın yetki 

alanı birazcık daha genişletilmiş olmaktaydı. Örneğin, Aralık ayı sonuna doğru 

Osman Paşa’nın almış olduğu ani bir kararla Osmanlı ordusunda sağlık alanında 

vazife yapmakta olan yabancıların görevlerinden alınacakları beyan edilmiş, 

fakat daha sonra bunun sadece savaş sırasında hizmet görenleri kapsadığı 

açıklaması getirilmiştir53. Buna ilaveten jandarma sınıfında vazife yapacak olan 

İngiliz müfettişlerinin ödemelerinin yapılmasını tasdik etmemiş ve kendilerine 

pek de kibar davranmamıştır54. İki yılı aşkın bir süredir orduda vazife icra eden 

bu subayların, Rauf Paşa’nın ricasıyla, ancak bir kaçının mukavelesi yenilenebil-

miş55, jandarma sınıfındaki diğer İngiliz muvazzafların tekrar görevde 

bulunmaları imkanı kalmamıştır. Alman subaylar ise tatbiki faaliyetleri için 

sahalarının daraldığından ve askeri alandaki reformlarının serasker Gazi Osman 

Paşa tarafından kısıtlandığından şikayet etmişlerdir56. Bu gelişmeler ise mezkur 

subaylarla saray arasında olumsuzluk ve huzursuzlukların zuhuruna sebep 

olmuştur. 

Yabancı kaynaklar yapılması öngörülen reform çalışmalarına Gazi 

Osman Paşa’nın muhalefette bulunmuş olduğu noktasında ittifak etmekle 

birlikte sebebi hususunda ihtilaf içerisindedirler. İstanbul’daki İngiliz askeri 

ataşesi Albay Chermside’a göre bu muhalefetin sebebi Gazi Osman Paşa’nın 

uygulanacak reform planını çok masraflı bulması ve yine bu reformların 

faydadan çok zarar vereceği düşüncesine sahip olmasıdır57. Ancak İngiliz ve 

Alman subayları ile Saray arasında bazı tatsızlıkların ortaya çıkmasında Gazi 

Osman Paşa’nın uygulanmaya konan reformlara karşı olumsuz tavır 

takınmasının payı olduğu kadar, Osmanlı ordusu bünyesinde görev yapan bu 

subayların kendilerini sadece akıl öğretip, emir vermekle sorumlu saymaları, ve 

üniformasını taşıdıkları ordunun gelenek ve kurallarına, her ne kadar aksi iddia 

edilirse de, gerekli itinayı göstermemelerinin de payı olduğu şüphesizdir58. Bu 

subaylar, başta Von der Goltz Paşa olmak üzere, faaliyetlerini sadece vazife 

alanlarıyla sınırlamamış, aksine hizmet ettikleri Osmanlı ordusunu Alman 

ordusunun güney uzantısı gibi telakki etmiş ve hatta Almanya’daki ilgili 

makamlara Osmanlı ordusunun durumuna dair raporlar sunmuşlardır59. Her ne 

kadar Gazi Osman Paşa, yapılmaya çalışılmış olan küçük ve büyük tüm 

                                                 
     53 Medlicott, a.g.e., s. 340. 
     54 F.O: 78/3080, No: 132, (January 28, 1880). 
     55 F.O: 78/3085, No: 132, (April 27, 1880). 
     56 Yasamee, a.g.e., s. 58. 
     57 Griffiths, a.g.e., s. 19-20. 
     58 F.O: 195/1288, (July 7, 1880); Ortaylı, a.g.e., s. 61. 
     59 Griffths, a.g.e., s. 89 vd. 
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yeniliklere karşı çıkmıştır şeklinde takdim edilmekteyse de60, aslında o, 

reformların yapılmasına değil, yapılış şekline itiraz etmiştir. O ve onunla aynı 

şekilde düşünenler; eğer Osmanlı Devleti mali işlerine karışma yolunda Avrupa 

devletlerine bir kere imkan tanıyacak olursa, bu tutumun, Berlin Kongresi'nce 

tasarlanmış olan uluslararası kaidelerin, devlet üzerine empozesini doğuracağı-

na, sonucun ise, Mısır’da olduğu gibi, tüm mali yapının Avrupa idaresi ve 

kontrolüne gireceğine inanmakta ve Osmanlı Devleti’nin iç işlerine 

karışılmasına şiddetle karşı çıkmıştır. Uygulanmak istenen bu politikaya karşı 

alternatif olarak kendileri ise, mevcut ihtiyaçları karşılayacak düzeyde gümrük 

ve diğer vergi nispetlerinin yükseltilmesini ve dolayısıyla devletin Avrupa’ya 

bağımlılığının tamamıyla ortadan kaldırmasını teklif etmişlerdir. Bu nedenle de 

yapılacak reformların eskiyi muhafazaya yönelik olmasını savunmuş ve dış 

müdahaleye ve bağımlılığa karşı durmuşlardır61.  

Gazi Osman Paşa ve onun paralelinde bulunanların bu tutumları, başta 

sadaret makamında bulunan Tunuslu Hayrettin Paşa ve Gazi Osman Paşa’nın 

önde gelen rakiplerinden biri olan ve aralarındaki bu rekabet dolayısıyla 

İstanbul’dan uzak bulundurulduğu beyan edilen Gazi Ahmet Muhtar Paşa62 

olmak üzere, devletin diğer ricalinin hoşuna gitmemiş63, kendisi seraskerlik 

makamında kaldığı sürece reform çalışmalarının hedefine ulaşamayacağı 

noktasında bütün  muhalifleri fikir birliğine varmışlardır64. 

C. GAZİ OSMAN PAŞA İLE HAYREDDİN PAŞA 

ARASINDAKİ SİYASİ MÜCADELE 

Bu başlık altında, Gazi Osman Paşa ile Tunuslu Hayreddin Paşa 

arasında, uygulanan politika ve tatbike çalışılan ordunun ıslahı projesinden 

dolayı cereyan eden siyasi mücadeleye temas ederek bunun nedenleri üzerinde 

durmaya çalışacağız. 

1. Mücadelenin Sebebi 

Sadaret makamında bulunan ve ıslahat hareketinin baş savunucusu 

durumunda olan Tunuslu Hayreddin Paşa ile Gazi Osman Paşa ve taraftarları 

arasında husule gelen ve Hayreddin Paşa’nın sadaretten istifasını gerektirecek 

derecede de ciddi bir boyut kazanmış bulunan siyasi çekişme ve anlaşmazlığın 

ihtilaf nedenlerini bazı kaynaklar 1878 Berlin Kongresi’ne göre Bosna ve 

Hersek’in Avusturya’ya bırakılması ile ilgili olarak Osmanlı Devleti’nin 

Avusturya ile yapmış olduğu Avusturya-Osmanlı Protokolü’nün gizli 

                                                 
     60 F.O: 195/1288, No: 123, (July 7, 1880). F.O: 78/3085, (April 27, 1880). 
     61 Medlicott, a.g.e., s. 326. 
     62 F.O: 358/4, No: 432, (January 2, 1880). 
     63 F.O: 78/2947, No: 282, (March 28, 1879). 
     64 Wallach, a.g.e.,s. 46. 
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maddelerinin iptal edilmesi sonucu ortaya çıkan krize bağlamış65, bazıları ise 

bunu, Hayreddin Paşa’nın devlet idaresindeki yolsuzlukları ıslaha yönelmesi, 

Mâbeyn Makamı gibi muhtelif yerlerdeki garaz ve fesat sahibi büyük 

memurların menfaatlerine dokunmasından kaynaklandığına atfetmişlerdir66. 

Bu iki paşa arasındaki ihtilafın bizce nedeni, devletin takip etmesi 

gereken dış siyasetle alakalı bulunmaktadır. Hayreddin Paşa devletin 

kurtuluşunu Avrupai usuller ve yeniliklerle yapılacak ıslahat hareketinde görüp 

İngiltere’ye bağımlı bir dış politika izlemeye çalışırken, Gazi Osman Paşa ve 

taraftarları ise, orduda yapılacak yenilikler ve değişikliklerin kendi kültürümüze 

ve değerlerimize ters düşmeden yapılması gerektiğine, dışarıdan ithal edilecek 

modeller ve subaylarla gerçekleştirilmeye çalışılacak yeniden yapılanmanın ve 

hele hele bağımlı bir dış politika takip etmenin devletin bağımsızlığına halel 

getireceği ve dış müdahaleleri doğuracağına inanmıştır. Bu sebepledir ki, ülkenin 

kalkınmasının ve ordunun ıslah edilmesinin illa da dışarıdan sağlanacak kısmi 

ve geçici yardımlara bağlanmayıp, aksaklık ve noksanlıklarımız nazarı dikkate 

alınarak uygun olan projenin kendimizce hazırlanıp tatbikine konması taraftarı 

olmuşlardır67. Aslında bu sürtüşmenin bir bakıma nedeni, gerek Osman ve 

gerekse Hayreddin Paşa’nın, görüş ve fikirleriyle Sultan Abdulhamid’e tesirde 

bulunmaya çalışarak, benimsemiş oldukları siyaset dahilinde devleti idare etme 

kavgasını vermelerinden kaynaklanmaktaydı denebilir. 

2. Hayreddin Paşa’nın Siyasi Nüfuzu ve Gazi Osman Paşa 

Hakkındaki Düşüncesi ve İstifası  

Hayreddin Paşa iyi bir devlet adamı olmakla beraber idari mekanizmada 

yapmayı tasarladığı ıslahat çalışması noktasında anlaşılmamış olması; 

Dersaadet’e yeni gelmiş bulunması nedeniyle şahsiyet ve fikir olarak fazla 

tanınmaması; herhangi bir arzusunu yerine getirmek veya muhaliflerine karşı 

mücadelesinde başarılı olabilmesi için Sultan Abdulhamid’in desteğine ihtiyaç 

duyması ve sair hususlar onun başlıca olumsuz yönlerini oluşturmuştur. Yabancı 

bir kimlik taşımasının yanında himaye politikası gütmesi, mağrur olması ve 

Osmanlı ileri gelenleri ile memurlara karşı kibirli bir davranış sergilemesi 

gözden düşmesini artırmış, kendisine karşı antipati duyulmasına neden 

olmuştur68. Bu ve benzeri davranışlar onunla Gazi Osman Paşa arasındaki 

mücadeleyi hızlandırmaya neden olmaktan başka bir şeye yaramamıştır.  

Hayreddin Paşa, reformların icra olunmasına Gazi Osman Paşa’nın 

mani olduğunu, yeni ordu planının seraskerlik makamında hasır altı edilmesi 

                                                 
     65 Medlicott, a.g.e., s. 313. 
     66 Çetin, a.g.e., s. 212, 217.  
     67 Bu sonuca işaret eden ifadeler için bak: F.O: 195/1288, No: 123, (July 7, 1880); F.O: 

3085, April 27, 1880); F.O: 78/2953, No: 539, (July 24, 1879); Medlicott, a.g.e., s. 326 

vd.; Wallach, a.g.e., s. 46. 
     68 Medlicott, a.g.e., s. 316. 
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nedeniyle sultan tarafından imzalanmasının mümkün olamadığını ve Gazi 

Osman Paşa mezkur vazifesinden alınmadığı sürece de ıslahat girişiminin 

başarılı olamayacağını Sultan Abdulhamid’e arz ederek kendisinden şikayetçi 

olmuştur69. 

Hayreddin Paşa’ya göre kendisine karşı düşmanlık besleyenler Sultan 

Abdulhamid’i harekete geçirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmakta, 

kendisi, Karatedori Paşa ve bazı arkadaşlarının padişahı otoritesinden ve meşru 

haklarından mahrum etmek için bir araya geldiklerine inandırmaya 

çalışmışlardır70. Şeyh Zafir Efendi’ye yazmış olduğu bir mektupta bu hususa 

değinerek : "Devlet ricalinden çoğunun muvaffak olmaması için çalıştıklarını, 

Allah’ın yardımı ile elinden gelen mesai ve çalışmada sebat edeceğini..." 

belirtmiştir71.  

Yine ona göre, Gazi Osman Paşa ve kayınbiraderi başkatip Rıza Bey,  

her ikisi de, devlet için faydalı tedbirlere ve Avrupai fikirlere karşı çıkan, fırsatçı, 

cahil ve dar görüşlü kimselerdi ve Rusya hesabına çalıştıklarına dair de bir çok 

neden bulunmaktaydı72. 

Hayreddin Paşa, Gazi Osman Paşa ve Rıza Bey’in bulundukları 

vazifeden uzaklaştırılmadıkları sürece, sadaret makamında haysiyet ve kendisine 

güven duyarak daha fazla kalamayacağı fikrindeydi. Bu münasebetle 22 Mart 

1879/28 Rebiulevvel 1296 tarihli bir ariza ile aleyhinde yapılan propagandaları 

ve Mâbeyn ile devlet ricalinin tutumunu Sultan Abdulhamid’e bildirmiş, 

hareketlerinden ve takip edecekleri siyasetlerinden bizzat kendisinin sorumlu 

olacağı güvendiği adamları tercih edebilmesi için Gazi Osman Paşa ve onunla 

birlikte çalışan nâzırların görevlerinden alınması ve ayrıca hükümet icraatına 

inatla karşı çıkan hiç kimseye sarayda vazife yapma fırsatı verilmemesi 

hususunda müracaatta bulunmuştur73. Bu arizasına ilaveten, o ana kadar 

karşılaşmış olduğu güçlükleri hafifletmek için vükelâ ve Meclis-i Vükelâ vazife 

ve sorumlulukları hakkında bir kanun tasarısı hazırlamak üzere harekete 

geçmişse de bu teşebbüsünde pek başarılı olamamıştır74. 

Gazi Osman Paşa - Hayreddin Paşa arasındaki bu siyasi mücadele, o 

sıralarda Sultan Abdulhamid başta olmak üzere sarayda muayyen şahıslara 

gönderilen sahibi meçhul mektuplarla daha da alevlenmiştir. Bu mektuplarda 

                                                 
     69 F.O: 358/4, No: 431, (December 24, 1879). 
     70 F.O: 78/2953, No: 539, (June 24, 1879); Çetin, a.g.e., s. 212. 
     71  İ. M. Kemal İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, c. IV, İstanbul 1945, s. 

901 vd.; Mehmet Zeki Pakaln, Son Sadrazamlar ve Başvekiller, İstanbul 1944, c. IV, 

s. 328 vd.; Çetin, a.g.e., s. 212. 
     72 F.O: 78/2952, No: 473, (June 9, 1879). 
     73 F.O: 78/2953, No: 539, (July 24, 1879; İnal, a.g.e., c. IV, s. 902 vd.;  Çetin, a.g.e., s. 

213. 
     74 A.g.e., s. 218. 
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Hayreddin ve Said Paşa’nın imparatorluğun mahvına sebep oldukları dile 

getirilmiş ve Abdulhamid tahtını kaybetmekle ihtar olunmuştur. 

Gazi Osman Paşa ve taraftarları bu mektupların Hayreddin Paşa ve 

arkadaşlarının entrikaları eseri olduğunu ileri sürerken, Hayreddin Paşa ve 

adamları ise bunun tam aksini savunmuşlardır. Onlara göre bu mektupların Gazi 

Osman Paşa’nın bizzat kendi gurubu tarafından yollandığına dair pek çok şüphe 

unsurları bulunmaktaydı ve amacı, günden güne Gazi Osman Paşa’ya karşı 

artmakta olan halkın kızgınlığını, şimdiye kadar kendilerini sadakat ve cesaretle 

desteklemiş bulunan, Said Paşa’ya kanalize etmekten ibaretti75. 

Bu gelişmeler ile, daha önce kendi kabinesini oluşturması, Gazi Osman 

Paşa’nın seraskerlik makamından ve saraydan uzaklaştırılması, padişahın ve 

kabine üyeleri dışındakilerin idari yapı ve kararlara müdahalede bulunmaktan 

kaçınması ve vaat edilen reformların icraya konulabilmesi yolunda sunmuş 

olduğu arizanın Sultan Abdulhamid tarafından reddedilmesi üzerine, mevcut 

şartlar altında sadaret makamında kalmanın oldukça zor olacağını düşünen 

Hayreddin Paşa, nihayet 16 Temmuz 1879/26 Receb 1296 tarihinde görevinden 

istifa etmiştir76. Hayreddin Paşa ile sıkı bir işbirliği içerisinde bulunan Mr. 

Layard, onun istifa etmesine hayıflanarak olayı teessürle karşılamıştır. 

Hayreddin Paşa’nın istifası üzerine, bunun padişahın yetkilerini 

kısıtlayıcı tedbirlerde bulunduğu için meydana gelmiş olduğu şeklinde umumi 

bir kanaat hasıl olmuşsa da, kendisi daha sonra bu tür haberlerin asılsız olduğu 

beyanında bulunmuştur77. 

Şüphesiz ki Hayreddin Paşa’nın istifasının asıl sebebi ıslahat programını 

tatbikte Gazi Osman Paşa ve taraftarlarından gördüğü şiddetli ve amansız karşı 

koyuş olmuştur. Zaten onun padişaha sunmuş olduğu arizanın ifadelerinden de 

anlaşılacağı üzere, sunuluş nedenini, Gazi Osman Paşa ve onunla aynı kanaati 

paylaşan kimselerden gördüğü muhalefet, hedefini ise bunları devlet 

kademelerinden uzaklaştırabilmek oluşturmuştur. 

3. Gazi Osman Paşa ile Fuat ve Nusret Paşalar Arasındaki 

Mücadele 

a) Gazi Osman Paşa’nın Yolsuzluk Yapmakla Suçlanması 

Islahat hareketinin sürdürülmeye çalışıldığı sıralarda Gazi Osman 

Paşa’ya karşı bir diğer suçlama da, Mr. Layard ile münasebet halinde olan, Fuat 

ve Nusret Paşalar tarafından yapılmıştır78. 

                                                 
     75 F.O:  78/2953, No: 539, (June 24, 1879). 
     76 A.g.e., s. 218, 220.  
     77 BA. İrade Dahiliyye, No: 64146-5; BA. Yıldız Evrak, No: 31-1703-97-80; İnal, 

a.g.e.,  c. IV, s. 911 vd.; Çetin, a.g.e.,  s. 224. 
     78 F.O: 358/4, No: 401, (June 13, 1879). 
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İstanbul’da askeri kumandan olarak vazife yapmakta olan Fuad Paşa, 

Osman Paşa’yı, bir çok şeylerin yanında Ruslar tarafından satın alınmış olmakla 

suçlamıştır79. 

Zuhur eden bu sürtüşme ve suçlamadan dolayı Gazi Osman Paşa Sultan 

Abdulhamid’e müracaat ederek, fazla müşkülât çıkarmaları ve işleri karıştırıp 

geciktirmelerinden dolayı, Fuat ve Nusret Paşaları Dâr-ı Şûrâ’daki görevlerinden 

uzaklaştırması talebinde bulunmuş ve ayrıca bunların makamlarında kalmaları 

halinde kendisi ve Dâr-ı Şûrâ’nın tüm diğer üyelerinin istifa etmeye mecbur 

bırakılmış olunacaklarını ilave etmiştir80. 

Gazi Osman Paşa’nın bu şikayeti üzerine Sultan Abdulhamid Fuat 

Paşa’yı huzuruna çağırtmıştır. Fuat Paşa bu mülakat sırasında Abdulhamid’e, 

kendisinin ve Nusret Paşa’nın elinde Gazi Osman Paşa’nın bir takım değersiz 

kimseleri korunmakta olduğunu ve Harbiye Nezâreti’nde onun bilgisi dahilinde 

büyük çaplı yolsuzlukların gerçekleştiğini gösteren belgelerin bulunduğunu 

belirtmiş, Abdulhamid de Osman Paşa’yı ciddi şekilde tekdir edeceğine dair 

kendisine vaatte bulunmuştur. Fakat Fuat Paşa, bu yolsuzlukların mahkeme 

önüne çıkarılmasını padişahtan talep ederek Nusret Paşa’nın da bu noktada 

kendisiyle aynı görüşte olduğunu beyan etmiştir. Ayrıca mahkemenin iddia 

ettiklerinin aksiyle neticelenmesi durumunda görevlerinden istifa edecekleri 

ilavesinde bulunmuştur81. 

Her iki taraftan gelen şikayetler üzerine Sultan Abdulhamid, Gazi 

Osman Paşa aleyhinde ileri sürülen bu ithamların, sadrazamın başkanlık edeceği, 

meclis tarafından ele alınarak incelenmesini emretmiştir. Konuyu ele alan 

mahkeme heyeti, evvela paşalar arasında bir uzlaşma meydana getirmeye 

çalışmışsa da buna muvaffak olamamıştır. Bu başarısızlığın hemen arkasından 

ise, meseleyi halle kavuşturmada yetersiz olduğu mazeretiyle, davaya 

bakmaktan çekilmiştir. Bunun üzerine ileri sürülen iddiaları incelemek ve davayı 

neticeye bağlamak için özel bir mahkeme oluşturulmuştur.82 

Mr. Layard’ın beyanına göre Fuat ve Nusret Paşaların Gazi Osman Paşa 

aleyhinde böyle bir ithamda bulunmalarından maksat, onun saraydaki nüfuzunu 

sarsmaya yönelikti83. Eğer bu girişimlerinde muvaffak olurlarsa, Abdulhamid’in, 

büyük bir ihtimalle, Gazi Osman Paşa’yı vali olarak Yemen’e göndereceğini, 

saray mareşalliğini Nusret Paşa’ya vereceğini ve halihazırda topçu sınıfı başkanı 

olan Ali Saib Paşa’yı da seraskerlik vazifesine atayacağını ümit etmişlerdi84. 

                                                 
     79 F.O: 78/2952, No: 481, (June 12, 1879); Medlicott, a.g.e.,  s. 317. 
     80 F.O: 358/4, No: 401, (June 13, 1879). 
     81 F.O: 358/4, No: 401, (June 13, 1879). 
     82 Aynı vesika, (June 17, 1879). 
     83 F.O: 78/2952, No: 481, (June 12, 1879). 
     84 F.O: 358/4, No: 401, (June 13, 1879). 



 

 

 

122 

Yapılan tahkikat neticesinde ileri sürülen iddiaların asılsız olduğunun 

anlaşılması üzerine Fuat ve Nusret Paşalar görevlerinden alınarak her birine ayda 

10.000 kuruş aylık ödenmesi kararlaştırılmış ve kendilerine konaklarında ikamet 

etmeleri emri verilmiştir85. 

 Sultan Abdulhamid, davanın Gazi Osman Paşa’nın lehine sonuçlanması 

üzerine, ona olan güvenini izhar etmek maksadıyla kendisini ertesi hafta Cuma 

namazına giderken arabasına almış ve yanında yer vermiştir86 

b) Ali Suavi Vak’ası Sebebiyle Nusret Paşa’nın Gazi Osman Paşa 

Aleyhindeki Jurnali 

Sultan Abdulhamid’e jurnaller takdim eden ve korkunç hafiyelerin 

başında gelen Çerkez asıllı Nusret Paşa, Ali Suavi hadisesinden evvel Suavi 

Komitesi münasebetiyle, serasker makamında bulunan Osman Paşa ile 

Süleyman ve Midhat Paşalar hakkında bir jurnalde bulunmuştur87. 26 

Kanûnusâni 1294 tarihinde saraya verilen bu jurnalin ilgili kısımlarını sunmadan 

önce Ali Suavi’nin şahsiyetine ve sebep olduğu olaya kısaca temas etmek uygun 

olacaktır. 

Doğu ve Batı dillerine olan vukûfuna, başarılı bir edip, gazeteci ve 

mütefekkir olmasına rağmen Ali Suavi, genelde geçimsiz bir tiptir. Ziya Paşa ve 

Namık Kemal gibi meslektaşları ile dahi kanlı bıçaklı denecek şekilde 

bozuşmuştur. Ali Suavi, Rus kuvvetlerinin Yeşilköy‘de bulunduğu bir sırada, 20 

Mayıs 1878 günü öğle üzeri, şuuru muvakkaten avdet etmiş bulunan sabık 

padişah V. Murat’ı tahta çıkarmak maksadıyla Sultan Abdulhamid’e karşı bir 

darbe girişiminde bulunmuştur. Onun böyle bir teşebbüste bulunmaktan maksadı 

görünürde Sultan V. Murad’ı tahta çıkarmak ise de, gerçekte devlet yönetimini 

kendi ellerine almak ve idarede bulunmak gayesine yönelikti. Bu emeline nail 

olmak maksadıyla 93 Harbi neticesi İstanbul‘a hicret etmiş bulunan Balkan 

göçmenleri arasından bu işe kafi sayıda insanı iğfal ederek Sultan V. Murad’ın 

bulunduğu Çırağan Sarayını basmıştır. Hadiseden haberdar olan ve daha sonra 

müşirlik rütbesine yükselen Beşiktaş Muhafızı Hasan Ağa (Paşa), olay yerine 

gelmiş ve elindeki sopayı kafasına vurmak suretiyle Ali Suavi’yi hemen orada 

öldürmüştür. Hasan Ağa (Paşa) ve adamlarının müdahalesi neticesi iki saat 

içerisinde bastırılmış olan bu olayda ihtilalcilerden 23 kişi ölmüş ve 15 kişi de 

yaralanmış, fakat Abdulhamid’e karşı girişilen teşebbüs bertaraf edilmiştir88. 

                                                 
     85 F.O: 78/2952, No: 497, (June 15, 1879); F.O: 358/4, No: 404, (June 17, 1879); 

Medlicott, a.g.e.,  s. 317.    
     86 F.O: 78/2952, No: 497, (June 15, 1879); F.O: 358/4, No: 404, (June 17, 1879). 
     87 İ. Hakkı Uzunçarşılı, "Ali Süavi ve Çırağan Sarayı Vak'ası", Belleten, c. VIII, sy. 

29, Ankara 1944, s. 73. 
     88 Yımaz Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, c. 7, s. 162 vd. 
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Nusret Paşa, Gazi Osman Paşa’nın cereyan eden bu olayla yakın bir 

alakası olduğunu, en azından hadisenin vuku bulacağından haberdar 

bulunduğunu Sultan Abdulhamid’e sunduğu arizasında iddia etmiştir89. 

D. MR. HENRY LAYAR’DIN GAZİ OSMAN PAŞA 

HAKKINDAKİ DÜŞÜNCE VE KANAATİ 

1877-1880 yılları arasında İngiltere’nin Türkiye büyükelçisi olarak 

İstanbul’da görev yapmış olan Austen Henry Layard (1817-1894), siyasi alanda 

sadrazam makamında bulunan Tunuslu Hayreddin Paşa’nın en büyük destekçisi, 

Gazi Osman Paşa’nın da en önemli ve nüfuzlu muhaliflerinden birisi olmuştur. 

Tatbik etmeye çalıştığı politikada Hayreddin Paşa ile sıkı bir münasebet 

içerisinde gördüğümüz Mr. Layard, uygulanmak istenen dışa bağımlı reformlara 

karşı çıkması ve bir iddiaya göre Rus taraftarı bulunması ve Ruslarca satın 

alınmış olması yanında dini camianın liderliğini yapması ve sair sebeplerden 

dolayı Osman Paşa’yı sevmemiş ve kendince onu, Osmanlı ülkesinin 

kalkınmasına ve menfaatlerine mani görerek zararlı addetmiştir. 

Mr. Layard, siyasi gelişmeler ve ıslahat hareketi gibi konularda bir çok 

kez Sultan Abdulhamid ile mülakatta bulunmuş, bu görüşmeler sırasında Gazi 

Osman Paşa’yı, bulunduğu makamdan biran evvel alınması gayreti ile, tenkit ve 

tahkir etmiştir. Fakat onun bu görüşmelerde özellikle üzerinde durduğu nokta, 

sadrazamın, ki bu makamda bulunanın Hayreddin veya Saffet Paşa olmasının 

kendisi için hiç bir farkı yoktur, çalışmalarını medh ü sena etmek suretiyle, 

padişah nazarında onun kadr ü kıymeti artırmak ve kendisine olan güven 

duygusunu çoğaltmaya çalışmak ve yakından takip edip desteklediği reform 

projelerinin icraya konmasını sağlamaya çalışmak olmuştur90.    

Sultan Abdulhamid ile görüşmeleri sırasında Gazi Osman Paşa’yı 

karalama imkan ve fırsatını elde eden Mr. Layard, onun iyi bir asker olmakla 

birlikte iyi bir nâzır ve devlet adamı olamadığını, ordunun ıslahına karşı çıktığını, 

jandarma sınıfının yeniden oluşturulmasına itiraz ettiğini, bu hususlar için tahsis 

olunan paraları başka yerlere sarfa yöneldiğini, caydırıcı fikirlerde bulunarak 

Hayreddin Paşa’nın ıslahat hareketini ve Avusturya Protokolü, Yunan sınırının 

tayini ve diğer konulardaki muhalif tavrı ile dış politikasını sekteye uğrattığını 

ifadeye çalışmış, sadrazamın girişimlerinde muvaffak olabilmesi ve devletin 

menfaatinin korunabilmesi için onun biran evvel kabineden uzaklaştırılması 

gerektiğini belirtmiştir91. 

Hatta o, devletin kalkınması ve refahı arzusunda olan her kesin temel ve 

ortak gayesinin, Osman Paşa ve kayın biraderi Rıza Bey’in saraydan 

                                                 
     89 Bak: BA. Yıldız Evrakı, No: 17-941-64-23; Uzunçarşılı, a.g.makale., s. 72. 
     90 F.O: 78/2955, No: 649, (July 22, 1879). 
     91 F.O: 78/2954, No: 577, (July 2, 1879); Medlicott, a.g.e.,  s. 319. 
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uzaklaştırılmasına çalışmak olması gerektiğini savunmuş92, Gazi Osman Paşa, 

Harbiye Nezâreti, saray mareşalliği ve padişahın yaver-i evvelliği vazifelerinde 

kaldığı ve Dersaadet’den uzaklaştırılmadığı sürece ıslahat girişiminin 

varlığından söz edilemeyeceği inancına kapılmıştır93. Kanaat getirdiği bu inanç 

ve ona karşı duyduğu başarısızlık korkusu nedeniyle Gazi Osman Paşa’dan o 

kadar muzdarip olmuştur ki, kendisine, padişahın onun varlığına olan 

ihtiyacından bahseden Kadri ve Abidin Paşalara o takdirde Paşa’nın satın 

alınması zorunluluğundan bahsetmiştir94. 

E. II. ABDÜLHAMİD’İN GAZİ OSMAN PAŞA HAKKINDAKİ 

DÜŞÜNCE VE KANAATİ 

Gazi Osman Paşa’nın Sultan Abdulhamid ile olan yakın münasebeti, 

onun Plevne muharebelerinde göstermiş olduğu dünyaca meşhur savunması ve 

kahramanlığı neticesi saraya alınması ile başlamıştır. 

Abdulhamid, gösterdiği başarılardan dolayı halkın kendisine karşı sevgi 

ve hayranlık duyduğu Gazi Osman Paşa’yı takdir ve taltif ederek Mâbeyn 

Müşirliği, Seraskerlik ve Yaver-i Evvellik vazifelerine getirmiş, iki kızını iki 

oğluyla evlendirmiş ve Cuma selamlığına çıkarken onu arabasına alarak 

karşısında yer vermek suretiyle kendisine olan muhabbetini ve gözündeki kadr ü 

kıymetini izhar etmiştir. 

Gazi Osman Paşa Cuma namazları selamlığında olduğu gibi 

bayramlarda ve Ramazan’da Kadir Gecesi Akşamı Alayları’nda da padişahın 

yanı başında bulunmuş, saray mareşali olarak onunla birlikte Hırka-i Şerif 

ziyaretlerine katılmıştır95.   

Gazi Osman Paşa, gerek padişaha olan yakınlığı ve gerekse uhdesinde 

bulunduğu vazifeler dolayısıyla sadece Sultan Abdulhamid’in etrafındaki şahsi 

yaverleri ve maliye üzerinde değil, aynı zamanda idari mekanizmanın önde gelen 

şahsiyetleri üzerinde de şümullü tesire sahip olmuştur. Ulema ve askeri sınıfının 

lideri ve batı menşeli reformların baş muhalifi olması hasebiyle Abdulhamid’in 

siyasetine muhafazakar bir tesirde bulunmuştur96.   

Dış politika konusunda Gazi Osman Paşa ve Rıza Bey, gizlice yapılan 

görüşmeler neticesinde İngiltere’nin Makedonya’yı alması girişiminde 

Avusturya’ya yardımcı olmaya razı olduğunu, diğer taraftan, İngiltere 

                                                 
     92 F.O: 78/2952, No: 497, (June 15, 1879). 
     93 F.O: 358/4, No: 432, (January 2, 1880). 
     94 F.O: 195/1288, No: 123, (July 7, 1880). 
     95 F.O: 78/5057, No: 21, (January 18, 1900), Sir Henry F. Woods, Türkiye Anıları-

Osmanlı Bahriyesinde 40 Yıl 1869-1909, (Ter.: Amiral Fahri Coker),Milliyet Yayınları 

1976, s. 58; Yasamee, a.g.e., s. 43; Tahsin Paşa, Abdulhamid Yıldız Hatıraları, İstanbul 

1931, s. 19; Ayşe Osmanoğlu, Babam Abdulhamid, İstanbul 1960, s. 88. 
     96 Shaw-Shaw, a.g.e.,, v. 2, Cambridge 1977, s. 213. 
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hükümetinin Anadolu, Mezopotamya ve Yemen’i kendisine ilhak edebilme 

düşüncesi içerisinde bulunduğunu ve bu emelini eninde sonunda tahakkuk 

ettirebilme yolunda da bir takım tedbirler almaya yöneldiğini belirterek, 

Abdulhamid’i buna ikna etmeye, bu doğrultuda padişahın dış politikada 

İngiltere’ye yanaşmasına mani olmak için, gerek mecliste ve gerekse ilgili 

hususlarda kendisine görüşlerini beyan ettiği sırada, ele geçen her fırsatı 

değerlendirmeye çalışmışlardır. Gazi Osman Paşa yine, Mısır hıdivinin idare 

tarzını haklı göstermeye çalışmış ve Abdulhamid’i bu noktada etkileyerek olayı 

tasvip ettirme çabasında bulunmuştur97. 

Gerek Gazi Osman Paşa ve gerekse onunla aynı görüşte olan kimseler 

Sultan Abdulhamid’i etkilemeye muvaffak olmuşlar, padişah, nâzırların öneri ve 

tavsiyelerini benimseme yerine, onun ve arkadaşlarının görüş ve fikirlerini tercih 

etmiştir. Nitekim 18 Ekim tarihinde hükümette yapılan değişiklik neticesi Said 

Paşa’nın başbakanlığa getirilmesinde ve Mahmud Nedim Paşa’ya nâzaret 

verilmesinde Gazi Osman Paşa ve taraftarlarının mali alandaki görüşleri ile 

Abdulhamid’i etkilemelerinin büyük payı olduğu98 belirtilir. 

Sultan Abdulhamid, Gazi Osman Paşa’ya karşı müspet görüş ve 

düşüncelere sahip olmuştur. Mr. Layard ile olan görüşmelerinde yapılan 

suçlamalara karşı; muayyen kimselerin Gazi Osman Paşa’ya karşı entrika 

çevirdiklerini, haksız yere kendisini suçlama cihetine gittiklerini, bazı kıskanç ve 

düşmanlık sahibi kimselerin itham konusu olduğunu ve aleyhinde yerli ve 

yabancı basında makaleler neşredildiğini ifade etmiş, kendisinin ise sadakat 

sahibi bu paşaya güven duyduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla gerek Mr. Layard ve 

gerekse diğer muhaliflerinin Osman Paşa’nın ıslahat hareketini baltaladığı ve 

tatbikine imkan vermediği ve sair şekillerde suçlanarak seraskerlik makamından 

alınıp İstanbul’dan uzaklaştırılması taleplerine Abdulhamid pek fazla ehemmiyet 

atfetmemiştir. Aksine, Gazi Osman Paşa’nın dış politikada düşünce ve görüş 

açısından farklı bir tutum sergilemesinin seraskerlik makamında bulunmasına 

mani olamayacağı kanaatinde olduğunu dile getirmiş, İngiltere de dahil olmak 

üzere her ülkede, bir kimsenin başkumandanlık makamına seçilip tayin 

edilmesinin o kimsenin politik görüşlerine mebni değil, fakat askeri kabiliyet ve 

başarısına istinaden olduğunu, Gazi Osman Paşa’nın ise bu sahada mümtaz bir 

asker bulunduğunu belirtmiştir99. 

Sultan Abdulhamid’in Gazi Osman Paşa’ya olan bu ilgi ve yakınlığının 

sebebi, Paşa’nın halk nazarındaki şöhretini kullanarak kendisini tahtından 

indirme korkusundan kaynaklandığı, ona güven duymak ve itibar etmek suretiyle 

ordunun desteğini kazanma düşüncesinde olduğu, dolayısıyla da Paşa’nın 

kapasitesinin yetersiz olduğunu bilmesine rağmen tüm kabine değişikliklerine 

                                                 
     97 F.O: 78/2950, No: 418, (May 21, 1879). 
     98 Medlicott, a.g.e., s. 326. 
     99 F.O: 78/2954, No: 577, (July 2, 1879). 
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rağmen kendisini hep muhafaza ettiği100, kendi emniyeti için onun vazifesinde 

ve sarayda bulunması gerektiği ifade edilmiştir101. 

Yine ileri sürülen iddialara göre Sultan Abdulhamid bu tutumuyla 

devletin tüm idari mekanizmasını yalnızca kendi elinde toplamayı düşünmekte, 

dolayısıyla muhalefetini sürdürmesi noktasında Gazi Osman Paşa’yı teşvik 

etmekte102 ve bu münasebetle, Hıristiyanlara fazla alaka göstermesinin 

kendilerini kızdırmasından korkarak, saraya yerleştirdiği muayyen sayıdaki 

şeyhler vasıtasıyla Müslüman tebaasını hoşnut etmeye çalışmaktaydı103. 

Yukarıda arz etmeğe çalıştığımız görüş, fikir ve iddiaların şüphesiz ki 

nispi de olsa bir hakikat payı vardır. Fakat, sanırız bu hususu tamamıyla ve 

sadece Abdulhamid’in vehmine ve devlet idaresini bütünüyle kendi eline alma 

çaba ve gayretine değil, fakat aynı zamanda o günkü siyasi dengeler, gelişmeler 

ve değişmeler açısından da ele almak ve değerlendirmek daha doğru olacaktır. 

Bilindiği gibi 1830’larda İngiltere ile Rusya arasındaki muhalefetin artan bir 

derecede ve gittikçe ciddileşme gösterdiği bir  sırada Osmanlı Devleti İngiltere 

lehine ve Rusya aleyhine olan bir dış siyaset takip etme tercihinde bulunmuştur. 

İngiltere Osmanlı Devleti’nin Doğu Akdeniz’de Rusya’ya karşı bir duvar 

vazifesi görmesini istemekte ve bu maksatla onu kendi egemenliği altına 

sokmaya çalışmaktaydı. Diğer taraftan mali açıdan ise, 1838 Ticaret antlaşması 

neticesi, Osmanlı devleti hemen hemen yarı sömürge durumuna gelmişti. O 

zamanki devlet ricalinin düşüncesi, İngiltere taraftarı olmak suretiyle devletin 

bekasını sağlamak olmuştu. Sultan Abdulhamid de saltanatının ilk günlerinde dış 

politikada aynı yolu tutmuştu104. 

1877-1878 savaşı öncesi İngilizlerin Ruslarla savaşa girilmesi halinde 

mali yardımdan çekinmeyecekleri, acil bir durumda ise kuvvetleriyle derhal 

müdahale yoluna gidecekleri vaadinde bulunmalarına rağmen savaş sırasında 

bunların tümünü unutmuş olmaları ve harp sonrası ise Mısır’ı işgal etmeleri ile 

sair sebeplerden dolayı şahit olduğu hadiseler, Abdulhamid’i takip etmiş olduğu 

bu İngiliz yanlısı siyasetinden vazgeçmeye adeta zorlamıştı. Artık bundan sonra 

İngiltere Abdulhamid nazarında, Rusya’dan daha tehlikeli, sözüne 

güvenilemeyecek bir düşman olmuş ve iyi idare edilmesi gereken bir devlet 

olarak dış siyasetinin birinci konusu haline gelmişti.  

Abdulhamid’in dış politikada bu şekilde bir karara varmasına sebep olan 

hususlardan bir diğeri de, İngiltere’nin dünya ekonomisindeki egemenliğinin 

artık sona ermesi ve Avrupa devletlerinin kendisiyle rekabete başlamış olması 

                                                 
     100 F.O: 78/2950, No: 418, (May 2, 1879); Medlicott, a.g.e., s. 314, 326. 
     101 F.O: 78/2953, No: 539, (July 24, 1879). 
     102 F.O: 78/2950, No: 418, (May 21, 1879). 
     103 F.O: 358/4, No: 434, (January 23, 1880). 
     104 Komatsu Koari, 100. Yıldönümü Münasebetiyle Ertuğrul Fırkateyni Faciası, 

University of Tokyo, s. 131. 
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yanında, Bismarck Almanyası’nın kuvvetler dengesini bozarak tüm devletlerin 

dış politikasında değişiklikler yapmayı zorunlu hale getirmesi 

oluşturmaktaydı105. Bu sebeple Sultan Abdulhamid Rusya ve İngiltere’den 

endişe duymuş ve bu iki devlete karşı tedbir olarak Almanya’ya yaklaşmış106 ve 

eskiden beri süre gelen İngiltere yanlısı siyasete son vererek dış siyasette, büyük 

devletler arasındaki rekabetten faydalanarak diplomatik dengeyi muhafaza 

etmeye çalışmıştır. 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki; İngiliz Dışişleri Arşivi vesikalarının 

bu hususta vermiş oldukları malumatın tarafsız olup olmadığı tartışılabilirse de, 

netice itibariyle Gazi Osman Paşa, özellikle ilk vazife yıllarında sarayda kaldığı 

süre zarfında, devletin menfaati ve istikbali için iyi niyet ve samimiyetle ifa ettiği 

vazifesinin bir gereği olarak siyasetle de yakından ilgilenmiş ve bu alanda da 

hizmette bulunmak istemiştir. Fakat muhaliflerinin fikir ve eğilimlerine şiddetle 

karşı çıkmasından dolayı aleyhinde bir takım ithamlarda bulunulmuştur. Açılan 

tahkikat ve yapılan inceleme ve araştırmalar neticesi tüm bu itham ve suçlama-

ların asılsız olduğu resmen tescil edilmiş, muhaliflerinin onu saraydan ve 

İstanbul’dan uzaklaştırma girişimleri akim kalmıştır. Onu saf dışı etmek 

isteyenlerin bizzat kendileri devlet idaresinden uzaklaştırılmış ve Gazi Osman 

Paşa ömrünün sonuna kadar sarayda kalarak vazifesini icraya ve Abdulhamid’in 

gözdesi bulunmaya devam etmiş, onun nazarında sahip olduğu hürmet ve 

kıymetten dolayı, vefatından sonra Mâbeyn Müşirliği makamı boş bırakılmış-

tır107. 

                                                 
     105 Koari, a.g.e., s. 131-132. 
     106 Tahsin Paşa, a.g.e., s. 51-52. 
     107 Shaw-Shaw, a.g.e., c. 2, Cambridge 1977, s. 214. 
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GAZİ OSMAN PAŞA ZAMANINDA İNGİLTERE VE 

ALMANYA’NIN OSMANLI POLİTİKALARI 

 

Mehmet BEŞİRLİ* 

 

1. Giriş 

18. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın büyük çaplı sosyal, siyasî ve 

ekonomik olaylarının tümü "Liberalizm" akımı tarafından biçimlenmiş ya da 

en azından etkilenmiştir. Amerikan devrimi, temelde bu harekete zemin 

hazırlayan olayların ilk örneğini oluşturmuş ve Fransız aydın kamuoyunda bir 

uyanışa sebep olmuştu. Bu etkileşim, Fransız devrimine giden yolu açmış ve 

Avrupa tarihinde bir dönüm noktası olmuştur1. Bu devrimin önemli iki gücü 

ve ucu olarak, "ekonomik liberalizm"2 ve "aşırı milliyetçilik"in3 patlayıcı 

güçler olarak Kıta Avrupası’nda yayılması, daha sonraki dönemde Batı’dan 

Doğu’ya yeni siyasi oluşumlara zemin hazırlamıştır. Yine Fransız 

Devrimi’nin bir uzantısı olarak ulus-devlet anlayışının etkin bir biçimde 

gündeme gelmesi, bir taraftan yurttaş-ordu olgusunun güçlenmesine yol 

açarken; diğer taraftan kitle savaşı kavramlarının da ortaya çıkmasını 

sağlamıştır. Avrupa’da oluşan bu siyasî ve fikri gelişmeler, aynı zamanda 

teknolojik gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. "Teknolojik gelişmeler 

sonucu ortaya çıkan yeni buluşların üretime uygulanması ile Batı Avrupa’da 

makinalaşmış endüstri dönemi başladı. 1830’lara gelindiğinde bu ekonomik 

değişikliğin en önemli toplumsal ve siyasal sonucu, imalat, iş ve ticaretle 

uğraşanların sayı, zenginlik ve etkinliklerinin artmasıdır"4. Zenginleşen ve 

etkinliğini artıran burjuva, kendi çıkarlarına ve görüşlerine daha uygun bir 

politika ve hükümet biçimi doğrultusunda çalışmaya başladılar. Bütün bu 

siyasî gelişmelerin ve teknolojik buluşların girift bir biçimde birbirini takip 

etmesi Avrupa’da 1830 ve 1848 devrimleri başta olmak üzere bir dizi siyasî, 

toplumsal ve  ekonomik gelişmelerin oluşumunu kolaylaştırmıştır5. Bunlar 

                                                 
* Dr, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü,  TOKAT. 
1 Oral Sander, Siyasi Tarih. İlkçağlardan 1918’e, 5. Baskı, Ankara 1997, s. 118-119. 
2 Batı Avrupa’da ve özellikle Almanya’da sanayileşme çabaları için bakınız, Herbert 

Pönicke, Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Europas im 19. Jahrhundert, 

Paterborn 1976. 
3 Günter Schödl, Grenzen und Formen des Nationalen, Nürnberg-Erlangen 1990. 
4 O. Sander, Siyasi Tarih. İlkçağlardan 1918’e,  s.135. 
5 19. yüzyıldan 20. yüzyıla dünyada gelişen fikir hareketleri ve sosyal hayata etkileri 

konusunda bakınız, Werner Hofmann, İdeengeschichte der sozialen Bewegungen im 

19. und 20. Jahrhundert, Berlin 1974; Wilhelm Röpke, Das Kulturideal des 

Liberalismus, Frankfurt 1947.  
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genel olarak 19. yüzyılda kısmen de olsa siyasî ve ekonomik alt yapısal 

gelişimini kurmaya çalışan ve sömürgelerde kurduğu hegemonya ile güçlü bir 

potansiyel yakalamaya çabalayan Avrupa toplumunu, 20. yüzyıla taşımıştır. 

 19. yüzyıl tam anlamı ile Avrupa emperyalizminin kök saldığı ve 

dünyayı sömürgeleştirdiği bir çağdır. Bu yüzyıl dünyası, tüm dünya 

ekonomisi ve politikasına Avrupa devletlerinin egemen olduğu bir dönemi 

simgeler. Bu yüzyıla kadar Avrupa önemli sömürgecilik faaliyetlerine 

başlamış olmasına rağmen, "Avrupa’nın her köşede etkili olduğu, doğrudan 

ya da dolaylı bir biçimde yönettiği tek bir birim haline gelmemişti. İşte, 19. 

yüzyıl bu egemenliğin kurulduğu dönemdir ve bunu sağlayan da 

‘endüstrileşme’ ve onun yol açtığı ‘emperyalizm’dir"6. Endüstri devriminin 

dünya açısından en önemli  göstergesi ise, sömürgeciliğin emperyalizm 

biçimine dönüşmesidir.  

Emperyalizmin ekonomik unsuru, eski klasik Avrupalı emperyalist 

devletler İngiltere ve Fransa’nın yanına yeni siyasî güçler olarak Almanya ve 

Japonya’yı da ekledi7. 19. yüzyılın sonlarına doğru büyük endüstri devletleri 

haline gelen Almanya ve Japonya’nın bu durumlarına uygun sömürgeleri 

bulunmamaktaydı. Öteki sömürgeci devletlerle aralarındaki açığı kapatmak 

isteyen bu iki devlet, hızla sömürge sahibi olmaya başladılar8. Avrupa’nın 

büyüklerinden biri olma yarışında Almanya açısından Osmanlı Devleti, hala 

sahip olduğu geniş coğrafya, hammadde ve pazar alanları bakımından iştah 

kapartan bir bölgeydi. Alman diplomatları bu potansiyelleri değerlendirmek 

için harekete geçmeyi bekliyorlardı9. 

19. yüzyıla girildiğinde Osmanlı Devleti, Avrupa devletleri 

görünümünde değildir. Avrupa’da Rönesans ve Reformasyon dönemlerini 

izleyen "Aydınlanma Çağı"nın yeni teknolojik buluşları ve bunun sonucunda 

ortaya çıkan endüstri devriminden uzak kalmıştır. Bununla birlikte endüstri 

devriminin sonucunda Avrupa ordularında gerçekleştirilen büyük teknik ve 

lojistik başarılar, Osmanlı yöneticilerince çok geç ve etkisiz bir biçimde 

                                                 
6 O. Sander, Siyasi Tarih. İlkçağlardan 1918’e, s. 152. 
7 İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu, İstanbul 1983, s. 19. 
8 Emperyalizm ve sömürgeciliğin yöntem, amaç ve araçları için şu kaynaklardan 

faydalanılabilir, Winfried Baumgart, Der Imperialismus - Idee und Wirklichkeit der 

englischen und französischen Kolonialexpansion 1880-1914, Wiesbaden 1975; aynı 

yazar, Imperialismus 1890-1914, Berlin 1975; Wolfgang Mommsen (Editör), 

Imperialismus - seine geistigen, politischen und wirtschaftlichen Grundlagen -, 

Hamburg 1974; aynı yazar, Imperialismustheorien - Überblick über die neueren 

Imperialismus-Interpretationen, Göttingen 1977; karşılaştırınız, George W. F. 

Hallgarten, Imperialismus vor 1914. Die sozologischen Grundlagen der Außenpolitik 

europäischer Großmächte vor dem Ersten Weltkrieg, 2 Cilt, 2. Baskı, München 1963. 
9 Alman İmparatorluğu'nu Osmanlı Devleti ile siyasî ve ekonomik yakınlaşmaya iten 

etkiler üzerine bakınız, İ. Ortaylı, aynı eser, s. 33-69. 
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izlenmiştir10. Bütün bunlara ilave olarak Fransız Devrimi’nin Avrupa 

sahnesine sunduğu milliyetçilik hareketi, Avrupa’nın ortasında İtalya ve 

Almanya gibi iki milli devleti doğururken, Osmanlı Devleti’nin Balkan 

topraklarında yaşayan milletlerin, bağımsızlıklarını kazanıp, devletten 

ayrılmaları sonucunu doğurmuştur. Yine 19. yüzyılın başından itibaren 

eskiden beri devam eden ekonomik ve malî bunalımlar, Osmanlı Devleti’nin 

parçalanma ve Babıâli’nin dünya diplomasilerinde etkisizleşme sürecini 

hızlandırmıştır. Bununla birlikte emperyalist büyük devletler; kapitülasyon 

düzeni, dış borçlar, yatırımlar ve nüfuz bölgeleri sayesinde Osmanlı Devleti’ni 

ortak kullanım alanı haline getirdiler11.  

Bu çalışmada emperyalist devletlerin ve özellikle İngiltere ve 

Almanya’nın, 19. yüzyılın ikinci yarısında, hem birbirleriyle hem de Osmanlı 

Devleti ile siyasî ve diplomatik ilişkileri ele alınacaktır. Ancak bu ilişkileri 

değerlendirmeye başlamadan önce Yakınçağ'a damgasını vuran Şark 

Meselesi (Doğu Sorunu) üzerinde genel bilgileri vermek, olayları daha iyi 

kavramak açısından zorunluluk arzetmektedir.  

2. "Şark Meselesi" ve Tarihi Süreç İçinde Gelişimi 

Türkler’in Balkanlar'dan itibaren Avrupa kıtasına yerleşmesinden ve 

büyük bir cihan devleti kurmasından sonra, Avrupa açısından Türkler’in 

konumu ve yürüttüğü misyon önemli bir endişeye sebep olmuştu. 

Çağdaşlarına göre oldukça kısa sürede mükemmel organizasyonları sayesinde 

Avrupa'nın ortalarına doğru ilerleyen Türk orduları, sevk, idare ve techizat 

bakımından etkili ilerleyişleri ile lojistik ve stratejik mevkilere sahip oldular. 

Ancak zamanla şu ya da bu şekilde zayıflayan güç, 1683 Viyana yenilgisiyle 

ilk duraklamasını başlattı. İşte korkusuz ve yenilmez Türkler’in bu dönemdeki 

genel zaafiyeti, Avrupa açısından bulunmaz bir fırsat yaratmış ve kurulan 

Kutsal Haçlı ittifaklarıyla (heilige Allianz) bu süreç daha da zayıflatılmaya 

başlamıştı. Yeniçağ'dan Yakınçağ'a yaptığı hızlı atılışla birlikte, planlı 

aydınlanma ve yenileşme sonrasında gelen ilerleme ile Batı toplumu, Doğu 

toplumu ile arasındaki gelişmişlik farkını daha da açtı. 1789 Fransız 

Devrimi’nden sonra, artık Türkler’in Avrupa ve Balkan coğrafyasından 

uzaklaştırılma serüveni başlamıştı. Bu dönemden itibaren Osmanlı Devleti ile 

Büyük Güçler arasındaki ilişkilerde "Şark Meselesi (Doğu Sorunu)" terimi 

ön plana çıktı.  

Şark Meselesi, emperyalizm çağında Büyük Güçler (Düvel-i 

Muazzama) tarafından politik bir terim olarak kullanılmaya başlandı. Bu 

mesele ile anlatılmak istenen tarihî ve emperyalist düşünce, Osmanlı 

Devleti’nin Avrupalılar tarafından zayıflatılması ve yok edilmesini 

                                                 
10 Aynı eser, s. 71. 
11 Şevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisinde  Bağımlılık ve Büyüme (1820-1913), 2. 

Baskı, İstanbul 1994, s. 11-32. 
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serüvenidir12. Yani teorik olarak Büyük Güçler, başlangıçta bu devlet  

üzerinde çeşitli imtiyazlar elde ederek - özellikle politik, stratejik ve ekonomik 

- zayıflatmak ve ardından da onun Avrupa, Asya ve Afrika topraklarını bir 

çatışma alanı haline getirmenin mücadelesini verdiler. Böylece karışıklık ve 

düzensizlik içinde kalan coğrafyayı aralarında paylaşmak daha kolaylaşacak 

ve yüzyıllarca Avrupa’nın korkulu gözlerle seyrettiği Doğu’nun gizemli 

macerası Osmanlı da tarihe karışacaktı13.  Ancak cihan devletini parçalamak 

ve sonunda da topraklarını ele geçirmek ve ortadan kaldırmak göründüğü 

kadar kolay değildi. Osmanlı coğrafyasının gerek stratejik önemi ve gerekse 

Doğu ile Batı arasındaki yerleşmiş denge ortamı bunu daha da zora sokuyordu. 

Bu açıdan, Doğu Sorunu kademeli bir biçimde, tarihî sürece uygun olarak 

sonuçlandırılmalıydı. Diğer yandan Büyük Güçler arasında oluşmaya 

başlayan emperyalist ideoloji ve millî duyguların yeniden keşfedilmeye 

başlaması karşısında gelişen politik ve ekonomik rekabet ortamı, sorunları 

daha da karmaşıklaştırıyordu. Buna mukabil Büyük Güçler açısından, 19. 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Şark Meselesi’nin gelişim argümanı ve 

çözümü üzerinde temelli politikalar daha da açığa çıktı14. İki yol vardı: Ya 

                                                 
12 Şark Meselesi, 19. yüzyılın başlarından itibaren Avrupa kabinelerinin 

politikalarında önemli bir yer işgal etti. Bazı Türk tarihçiler bu sorunun temellerini 

çok eski tarihlerde aramaya başladılar ve bu anlamda bu sorunun gelişimini uzun bir 

tarihî sürece yayılabileceği tezini ortaya attılar. Bunlara göre, Türkler’in Avrupa’ya 

ayak basması ve üç kıta üzerinde ve özellikle Akdeniz bölgesini de içine alan büyük 

bir cihan devleti kurmaları - ve özellikle İstanbul’un fethi sonrasında - sonucu, bu 

sorun Avrupalılar açısından anlamlı bir duruma geldi. Bu anlamda Şark Meselesi'nin 

tarihî temellerini "Haçlı Seferleri"nin başlangıcında ve hatta İslam’ın doğuşunda 

arayan araştırmacılar vardır.  Bkz. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 5, Ankara 

1983, İkinci Baskı, s.204; İsmail Soysal, Fransız İhtilâli ve Türk-Fransız Diplomasi 

Münasebetleri (1789-1802 ), Ankara 1964, s.36. Bayram Kodaman ise, bu meseleyi 

iki safhada incelemekte ve Türkler’in Anadolu’yu fethetmesiyle başlatmaktadır. 

Bakınız, Bayram Kodaman, Şark Meselesinin Işığı Altında Sultan II. Abdülhamid’in 

Doğu Anadolu Politikası, İstanbul 1983, s.162, aynı yazar "1876-1920 Arası Osmanlı 

Siyasi Tarihi", Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, İstanbul 1989, s.20 ve 

devamı. 
13 Bilhassa Türkler’in büyük bir hız ve şevkle Batı’ya doğru ilerlemeye başlamaları, 

özellikle İstanbul’un fethi sonrasında Avrupa’da Türk tehlikesine karşı bir korku ve 

birlik şuurunun oluşmasına sebep olmuştur. Bakınız, Alan Palmer, The Decline and 

Fall of the Ottoman Empire, London 1992, (Almanca Tercümesi: Verfall und 

Untergang des Osmanischen Reiches, München ve Leipzig 1994, Çevirenler: Maria 

Rosken ve Ilse Strasmann), s.17-25; Frenc Majoros ve Bernd Rill, Das Osmanische 

Reich 1300-1922. Die Geschichte einer Großmacht, Graz/Wien/Köln 1994, s.156-

165; karşılaştırınız, W. Schulze, Reich und Türkengefahr im späten 16. Jahrhundert, 

München 1978. 
14 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Şark Meselesi’ne emperyalist ideloji de 

eklendi. Bilhassa Avrupa devletleri arasındaki güç mücadelesinde ve dünyaya egemen 

olma yarışında imperyalist teori gündeme geldi. Diğer yandan Yakın Doğu bu 
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Büyük Güçler ve Osmanlı Devleti arasında  "denge politikaları oluşturulacak"  

ve böylece Doğu’ya doğru "barışçı yayılma sağlanacak“15 ya da "Osmanlı 

hakimiyetindeki Hıristiyan tebaanın millî ve dinî duyguları kullanılarak 

içten yıkılma"16 zorlanacaktı.  

Daha dar bir anlamda ifade edilecek olursa Avrupa açısından Şark 

Meselesi, Osmanlı gayrimüslim ulusları kullanılarak "Osmanlı Devleti’nin 

parçalanması tarihi" olarak algılandı. Bu anlamda, 19. yüzyılın ortalarından 

itibaren Osmanlı Devleti’nin iç ve dış siyasetinde ortaya çıkan her bunalımlı 

olay, Avrupalılar tarafından Şark Meselesi olarak nitelendi17. Bu mesele 

üzerinde bütün büyük güçlerin birleştiği ortak nokta ise, İngiliz Başbakanı 

Glodston’un formüle ettiği gibi "Türkleri Avrupa’dan bütün silahları ve 

ağırlıklarıyla  çıkarmak"18 idi. 

3. 19. Yüzyılda Osmanlı Mülkü Üzerinde İngiltere ve 

Almanya’nın Genel Siyasî Planları   

1856 Paris Anlaşması’ndan 1878 Berlin Barışı’na kadar Avrupalı 

diplomatlar, - Osmanlı toprak bütünlüğünün korunması görüntüsü altında - 

Osmanlı hakimiyetindeki Balkanları ve Yakındoğu’yu bir "Oyun Alanı 

(Spielraum)" olarak kullanma eğilimi içine girdiler. Paris Anlaşması ile 

                                                 
emperyalist dünya mücadelesinde önemli bir açılma noktası oldu. Karşılaştırınız, 

Lutwig Dehio, Gleichgewicht und Hegomonie. Betrachtungen über ein 

Grundproblem der neueren Staatengeschichte, Krefeld o.J.1948. 
15 Avrupa siyasetinde, Paris Barışı’ndan 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’na kadar 

"Denge Politikası" için bakınız, M.S. Anderson, The Eastern Question, 1774-1923, 

London 1970; R.H. Davison, Essays on Ottoman and Turkish History, Austin/Texas 

1990 ve E. Z. Karal, O.T., Cilt VI, Birinci Bölüm ve Cilt VII, Birinci Bölüm. 
16 1820’li yıllardan itibaren Osmanlı Hıristiyan tebaa - özellikle Ordodokslar - Doğu 

Sorunu’nun çözüm aracı olarak kullanılmaya başlandılar. Daha sonraki yıllarda ise, 

diğer Hıristiyan uluslar da bu çıkıştan hareket ederek Osmanlı aleyhine özerk ve sonra 

da bağımsız olma sevdasına düştüler. 19. yüzyılın ortalarından itibaren kızışan büyük 

olma yarışında,  Ruslar Ortodoks Slavlar’ın, Fransızlar Katolikler’in ve İngilizler 

Protestanlar’ın haklarını savunma bahanesiyle her fırsatta Osmanlı Devleti'nin 

içişlerine karışmaya başladılar. İşte Doğu Sorunu, zamanla Türk iç işlerine müdahale 

aşamalarının ve süreçlerinin temel aracı oldu. Osmanlı Devleti'nde Hıristiyan 

ulusların hukukî statüleri için bakınız, Gülnihâl Bozkurt, Gayrimüslim Osmanlı 

Vatandaşlarının Hukûkî Durumu, Ankara 1989 ve Bilal Eryılmaz, Osmanlı 

Devleti'nde Gayrimüslim Teb'anın Yönetimi, İstanbul 1990. Bu iki eserde Osmanlı 

gayrimüslim ulusların yönetim tarzları ve geçirdikleri aşamalar ve Avrupa Büyük 

devletlerinin bunları emperyalizmlerinin bir aracı olarak kullanma stratejileri 

ayrıntıları ile ele alınmakta ve yerli ve yabancı arşiv belgeleri ile desteklenmektedir. 
17 E. Z. Karal, O.T.,V, s. 203-204.  
18 Joan Haslip, The Sultan: The Life of Abdul Hamid II., London 1958 baskısından 

aktaran Süleyman Kocabaş, Hindistan Yolu ve Petrol Uğruna Yapılanlar, Türkiye ve 

İngiltere, İstanbul 1985. 
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Osmanlı topraklarının bölünmezliğini garanti altına aldıran İngiltere, 

1860’lardan itibaren Osmanlı mülkünün parçalanması amacına yönelik 

olarak, politik eğilimini değiştirmeye başladı. Buna rağmen, İngiliz 

diplomatlar, kısa vadede bölünmeyi gerçekleştirebilecek siyasî istidadı 

kendilerinde bulamadılar ve zayıflatma sürecini hızlandırmaya devam ettiler. 

Öte yandan Berlin Barışı’ndan sonraki süreçde Alman İmparatorluğu’nun 

(kaiserlisches Reich) büyük devletler arasına girmesi ile, Osmanlı Devleti 

açısından siyasî, ekonomik ve stratejik açıdan yeni gelişmeler yaşandı; buna 

mukabil emperyalistler arasında bir "Denge (Gleichgewicht)" oluştu. Bu defa 

da Osmanlı devlet toprakları, İngiliz ve Alman emperyalizmi/diplomasileri 

arasında, "Dünya Politika (Weltpolitik)"larının bir aracı olarak kullanılmaya 

devam etti. Hiçbir emperyalist güç, Osmanlı toprakları üzerinde tek başına 

"Yüksek Bir Hakimiyet - Tahakküm - (Hochmacht)" kurmayı göze 

alamıyordu. Bu amaçla dünya siyasî aktörleri, özellikle 1878 Berlin 

Anlaşması’ndan I. Dünya Savaşı’na giden süreçde Osmanlı yaşam alanları 

üzerindeki emperyalist çıkarlarını biraz daha "Sınırlandırma (Begrenzung)" 

zorunda kaldılar ve "status quo"nun korunmasına yöneldiler. Ancak İngiltere 

ve Almanya, yine aynı süreçte dünya yarışında öne çıkmak için her fırsatta 

güç gösterilerine baş vurmaktan  geri de kalmadılar. Diğer emperyalistler ise, 

onların politikaları çerçevesinde rollerini oynuyorlardı. 

19. yüzyılın son çeyreğinden  20. yüzyılın başlarına akan zaman 

diliminde Büyük emperyalist güç Britanya İmparatorluğu, bir tür sömürüyü 

çağrıştıran "güneşteki yerini korumaya" çabalarken, yeni emperyalist güç 

olma yolunda sancılar çeken Almanya, Dışişleri Müsteşarı Bernhard von 

Bülow’un 06 Aralık 1897’de Alman Meclisi Reichstag’da söylediği "güneşte 

yer almak (Platz an der Sonne)"19 terimi ile adeta yeni bir sömürge gücünün 

doğduğunu dünyaya ilan ediyordu. Bülow, "Almanya’nın çıkarlarının Doğu 

Asya’da olduğunu, kendilerinin de diğer büyük güçler gibi orada pay almak 

ve saygın olmak istediklerini, kimseyi gölgeye bırakmak istemediklerini, ama 

kendilerinin de Güneşte yerleri olmasını istediklerini  belirtiyordu"20. 

Almanya’nın güneşe ulaşması yani dünyada büyük emperyalist bir güç olması 

için, Osmanlı mülkü - Balkanlardan Yakındoğu’ya - önemli bir atılım bölgesi 

idi. Almanya doğuya doğru derhal harekete geçti. Ancak bunu 

gerçekleştirmek için yeni metodlara ihtiyaç vardı. Bunu anlayan Alman siyasi 

aktörleri, "informel bir yaklaşımla, bağımsızlığı sarsmadan, yönetim erki ile 

uzlaşmak" için çareler aramaya başladılar. Bu yaklaşım, yeni koloniyal çağın 

ilk belirtileriydi. Almanya’nın yeni koloniyalizm çağını açmaktan başka şansı 

da yoktu. Sömürgelerin paylaşıldığı ve nüfuz bölgelerinin belirginleştiği bir 

dünya yarışında, Alman emperyalizminin fazla bir engelle karşılaşmadan 

                                                 
19 Gregor Schöllgen, Imperialismus und Gleichgewicht. Deutschland, England und 

die orientalische Frage 1871-1914, München 1984, s.3. 
20 Hüseyin Salihoğlu, Alman Kültür Tarihi, İstanbul 1993, s. 164, dipnot 1. 
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sızabileceği alanlar ve yöntemler bulması zorunlu idi. Çünkü Osmanlı devlet 

mülkü, İngiltere’nin Hindistan, Mısır ve diğer bölgelerde yaptığı gibi kolay 

nüfuz altına alınamayacak bir stratejik yapıya sahipti. Buna ilaveten yerleşmiş 

bir devlet geleneği ve köle olmamış ve efendiliği yaşamış bir milletle ancak 

karşılıklı çıkarların ön planda olduğu bir ilişkiler yumağı oluşturulabilirdi. 

Almanlar bunu anlamakta gecikmediler. Osmanlı Devleti ile ticarî ve askerî 

ilişkilerle bölgeye girdiler. Öte yandan aynı dönemde Osmanlı 

konjonktürünün iç yapısı da yeni gelişmelere ve ikili uluslararası bağantılara 

uygundu. Alman siyasî ve malî yardımı Osmanlılar tarafından da 

bekleniyordu. Ülkede İngiltere, Fransa ve Rusya’ya karşı bir bezginlik söz 

konusu idi. Yabancılara verilen siyasî-ekonomik tavizlerden rahatsızlık çeken 

bir bürokrasi ve yine az sayıda da olsa emperyalizme düşmanlık besleyen bir 

aydın grubu vardı21. 

İngiliz hükümetleri ise, 19. yüzyılın başlarından itibaren sömürgeleri 

Hindistan’ı korumak için, Yakındoğu’daki önemli yolların güvenliğini 

sağlamaya çalışıyorlardı. Bunu gerçekleştirmek için de, Osmanlı Devleti’nin 

Büyük Güçler arasında bir denge unsuru olarak kalmasına; eşit ve ortak 

kontrolde tutulmasına çaba gösteriyorlardı. İngiltere için Osmanlı coğrafyası 

ekonomik çıkarların çok ötesinde, onunla bağlantılı olarak siyasî kaygıları da 

ifade ediyordu. İngiltere, Almanya’nın hali hazırda Büyük Güçler arasına 

katılmadığı dönemde bile "kendi çıkarı etrafında Osmanlı yanlısı" 

politikasını, 1860’lardan sonra yeniden gözden geçirmeye başlamıştır. Çünkü 

artık Osmanlı parçalanması su yüzüne çıkmıştı ve devlet gittikçe kan 

kaybediyordu. Böyle bir devletin savunulmasından çok, parçalanması ve 

parçalanan topraklardan en avantajlı dilimlerin alınması, İngiliz hariciyeleri 

açısından vazgeçilmez fırsatlar doğurabilirdi. 

19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti ile Avrupa arasındaki 

siyasî ilişkilerin temelini, iki önemli savaş ve bunlarla bağlantılı olarak iki 

önemli barış sonrasında gelen politikalar belirlemiştir. Bir taraftan Kırım 

Savaşı sonucunda akd edilen 1856 Paris Barışı; diğer taraftan 1877-78 

Osmanlı-Rus Savaşı ve bunun sonucunda imzalanan Berlin Anlaşması 

sonrasında ortaya çıkan siyasî, askerî ve ekonomik gelişmeler, Osmanlı 

Devleti’nin var olma ya da olmama serüvenini de bazen direkt bazen de 

dolaylı olarak etkilemiştir. 19. yüzyılın 3. çeyreğindeki siyasî ve askerî 

ilişkilerde genellikle etkili ve güçlü oyuncu devlet İngiltere iken, son 

çeyreğinde ise Almanya devreye girmiş ve çoğu konularda İngiliz 

diplomatlarını ve siyasî aktörlerini sınırlamıştır. Bu anlamda 19. yüzyılın 

ikinci yarısından itibaren Osmanlı-Avrupa ilişkilerinde karşımıza birbirinden 

                                                 
21 İ. Ortaylı, aynı eser, s. 52-58;  Mehmet Beşirli, "Osmanlı'da Modernleşme ve 

Aydınlar, 1789-1878", Gazi Üniversitesi Çorum İlâhiyat Fakültesi Dini Araştırmalar 

Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Ankara 2000. 
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farklı roller oynanan ve senaryolar yazılan iki ayrı dönem çıkarken, iki ayrı 

politika doneleri oluşmuştur. Ancak her iki savaşta da askerî olarak saldırgan 

devlet Rusya olurken, sonuçtan İngiltere ve Almanya kazançlı çıkmıştır. 

4. Paris Anlaşması’ndan Berlin Barışı’na Osmanlı-Avrupa 

İlişkileri 

19. yüzyıl boyunca hem Avrupa-Osmanlı hem de Osmanlı-Rus 

mücadelelerindeki en önemli gerginliklerden biri de "Boğazlar Sorunu" 

olmuştur. Türk boğazları,  Rusya’nın tarihî emperyalist emelleri çerçevesinde 

güney istikametinde sıcak denizlere inme politikasının temel taşlarından birisi 

olarak görülmüştü. 19. yüzyılın ortalarına kadarki evrede boğazlar, 

İngiltere’nin girişimiyle Avrupa büyük devletleri ile Osmanlı Devleti arasında 

imzalanan "Boğazlar Sözleşmesi" (13 Temmuz 1841) ile bir sonuca bağlandı. 

Böylece "boğazların bütün devletlerin savaş gemilerine kapalılığı ilkesi" 

milletlerarası bir yükümlülük durumuna getirildi22. Osmanlı Hükümeti, 

boğazlar sözleşmesi ile kendi yetkisinde olan bir konuda büyük devletleri de 

söz sahibi yapmasına karşın, Rusya’dan gelebilecek olan bir tehlikeyi 

önlenmiş oluyordu. Meselenin geçici olarak sonuçlandırılmasında dönemin en 

güçlü devleti olan İngiltere etkili politikasıyla yine en ön planda idi. Diğer 

Büyük Güçler  karşısında üstünlüğünü bir defa daha pekiştiren Londra 

diplomasisi, böylece Hindistan yolunun emniyeti için Rusya tarafından ortaya 

çıkarılabilecek tehlikeleri de önceden önlemiş oluyordu23.  

1841 Londra Boğazlar sözleşmesi ile Osmanlı Devleti üzerindeki 

emellerini kolaylıkla gerçekleştirme imkanını kaybeden Çarlık Rusyası, 

yüzyılın ortalarına doğru devletin paylaşılması konusunda İngiltere ile 

anlaşmaya çalıştı. Rus diplomatların "Hasta Adam" adını verdikleri Osmanlı 

Devleti'nin paylaşılması için İngiltere’ye yaptığı teklifler kabul görmeyince24, 

Şark Meselesi’ni kendi başına çözmek için harekete geçti. Bu amaçla 

olağanüstü elçi vazifesiyle 01 Mart 1853 tarihinde İstanbul’a gelen elçi Prens 

Mentschikow, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında bir ittifak anlaşması 

imzalanması ve Osmanlı sınırları içindeki tüm Ortodoks Hıristiyanların 

himayesinin Rusya Çarına bırakılması isteğini içeren bir ültimatom verdi25. 

Aslında bu politik bir manevra idi ve Rusya Osmanlılar’a saldırı planını 

çoktan hazırlamıştı. Bu notanın Babıâli’ce reddi Kırım Savaşı’na yol açtı (29 

                                                 
22 Cemal Tukin, Boğazlar Meselesi, 2. Baskı, İstanbul 1999, Yayıma Hazırlayan: 

Bülent Aksoy, s. 277. 
23 Şinasi Altundağ, Kavalalı Mehmed Ali Paşa İsyanı. Mısır Meselesi 1831-1841, I. 

Bölüm, Ankara 1988. 
24 Robert Mantran, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi II. XIX. Yüzyılın Başlarından 

Yıkılışa, (Çeviren: Server Tanilli), İkinci Basım, İstanbul 1999, s. 123. 
25 R. Mantran, aynı eser, s. 121. 
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Eylül 1853)26. Kırım Savaşı, aslında Avrupa Büyük Güçleri’nin Osmanlı'nın 

yanında Rusya’ya karşı Avrupa’nın ortak çıkarlarını koruduğu bir koalisyon 

savaşı idi. Sonuçta Rusya,  büyük bir yenilgi aldı.  Savaşa son veren Paris 

Barışı, (30 Mart 1856) ile Osmanlı Devleti, "Avrupa devletler topluluğunun 

bir üyesi sayılıyor ve toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin ortak güvencesi 

ve kontrolü" altına giriyordu (Madde 7)27. Bu madde ile Avrupa birliği, 

Osmanlı bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeği ortak olarak 

güvence altına almakla birlikte, Osmanlı Devleti’nin genel sorunlarına 

müdahale yolunu açık tutarak, aslında "Avrupa çıkarı" kavramını da 

resmileştiriyorlardı. Bir başka anlamda bu yükümlülük ile Avrupalı devletler, 

Osmanlı toprakları üzerinde bir müdahaleyi zorunlu gördükleri zaman, 

harekete geçme hakkını kendileri için saklı tutuyorlardı28.  

Paris Barış Kongresi, 25 Şubat 1856 tarihinde açılmadan önce 

Osmanlı Hükümeti, Büyük Devletlere bir hatt-ı hümayunun hazırlanmakta 

olduğu bilgisini verdi. Barış sağlanmıştı. Ama bunun bir bedeli vardı. Osmanlı 

Hükümeti, savaş içinde azınlıklar lehine bir takım iyileştirmeleri yapacağı 

konusunda müttefiklere taahhütte bulunmuştu. Bu taahhütler, - azınlıklar 

lehine 1839 Tanzimat Fermanı’ndan daha kapsamlı ifadeler içeren -1856 

tarihli hatt-ı hümayun ile ilan edildi. Buna göre Osmanlı Hükümeti, 

"Müslüman olmayan cemaatlarin geleneksel dokunulmazlıklarına saygıyı, 

hiçbir engelle karşılaşmaksızın ayin özgürlüğünü ve mallarını yönetme 

hakkını güvence altına alır hemen... İmparatorluğun bütün uyrukları, ayrım 

gözetilmeksizin, vergi, adalet ve eğitim karşısında eşit olacaklardır; aynı işlere 

girebilecekler ve aynı okullara kabul edilebileceklerdir"29. Böylece, savaşın 

en bariz sebeplerinden olan kutsal yerlerdeki ortodoks tebaanın hakları 

sorunu, Osmanlı’ya resmi bazda onaylattırılmıştır. Haddizatında 

Osmanlılar’ın 1856 (Islahat) Fermanı ile azınlıklara tanıdığı birçok hak ya da 

                                                 
26 C. Tukin, aynı eser, s. 291-296. 
27 Kırım Savaşı ve Paris Anlaşması için daha geniş bilgi için bakınız, Winfried 

Baumgart (Editör), Akten zur Geschichte des Krimkrieges, 1980; aynı yazar, Der 

Friede von Paris 1856 - Studien zum Verhältnis von Kriegsführung, Politik und 

Friedensbewahrung, München 1972. Osmanlı Devleti'nin  bağımsızlığına ve toprak 

bütünlüğüne saygıyı güvence altına alan 7. madde ile Avrupalılar'ın özellikle 

diplomatik açıdan devletin iç işlerine karışmalarının yolu kolaylaşmıştır. Buna 

maddeye göre, "Avrupa devletleri arasında  - kamu hukukunca - kurulmuş Avrupa 

birliğinin yararlarına Babıâli'nin katılması arzusundaki yüksek sözleşmeci taraflar, 

ayrıca teker teker olmak üzere, Osmanlı İmparatorluğu'nun bağımsızlığına ve toprak 

bütünlüğüne saygıyı üstlenirler, bu yükümlülüğe sıkı sıkıya uyulmasını artaklaşa 

güvence altına alırlar ve, bunun sonucu olarak, onlara saldırı niteliğini taşıyabilecek 

her eylem ya da olayı bir Avrupa çıkarı sorunu olarak görürler". R. Mantran, aynı 

eser, s. 124. 
28 R. Mantran, aynı eser, s. 124 vd. 
29 Aynı eser,  s. 123. 
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ödevler, uzun süreden beridir serbestçe uygulanmıştı. Ancak hariçten bir baskı 

ya da müdahale olmadan. Ayrıca bir dizi sosyal ve ekonomik reform 

taahhütleri, Osmanlı maliyesini daha da zor duruma sokacaktır. Batılılar, 

sonuçtan oldukça memnundular. Çünkü 1856 hatt-ı hümayunu içerdiği bir dizi 

reformlar ile, aslında Batı nüfuzunun peyderpey devlete girişinin temelini 

atmıştır. Diğer taraftan, özerk Sırbistan’ın ve Paris Barışı ile özerklik kazanan 

Eflak-Boğdan’ın (Romanya) özerkliklerinin Avrupa devletlerinin garantisi 

altına alınması, bu eyaletlerde Osmanlı hakimiyetinin  zayıflamasına yol 

açtı30. Kırım Savaşı’nın  Osmanlılar üzerindeki en olumsuz sonucu ise, 

Osmanlı hazinesine yüklenen savaş masraflarıdır31. Bu durum sonuç olarak 

Şark Meselesi’nin siyasî ve stratejik amaçları arasına ekonomik boyutu da 

eklemiş oluyordu. 

Osmanlı Devleti Kırım Savaşı’ndan, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’na 

kadar olan dönemde zaman zaman Büyük Güçler’in müdahalesine yol açan iç 

sorunlarla uğraştı. Paris Barışı, Osmanlılar’ı doğrudan doğruya büyük bir 

savaştan bir süre korudu. Ancak anlaşmada Batılı Güçler’in cihan devletini 

içerden çökertmelerine sebep olabilecek, azınlıkların milliyetçilik 

duygularıyla oynamalarını sürdürmelerini önleyecek bir madde 

bulunmuyordu. Nitekim Eflak-Boğdan’ın 1859’da tek prensin idaresinde 

birleşmesi, Paris Barışı hükümlerine (20 ila 27. Maddeler) karşın önlenemedi. 

Bu birleşme, bölgede Osmanlı hakimiyetini zayıflattı. Diğer yandan, Lübnan 

ve Suriye’de Müslüman ve Hıristiyanlar arasında oluşan çatışmalar, Avrupa 

müdahalesine ve Lübnan’a özerk bir statü verilerek ayrıcalıklı bir  vilayet 

durumuna getirilmesiyle sonuçlandı (9 Haziran 1861 İstanbul Protokolü)32.  

Bu dönemde diğer bir sorun, Sırbistan’da çıkan iç karışıklıklardı. 

Buradaki sorun da, büyük devletlerin müdahalesi sonucu Osmanlı Devleti’nin 

aleyhine sonuçlandı ve Türkler askerlerini Sırbistan’dan  geri çekmek zorunda 

kaldılar (1867). Aslında  bu durum,  Sırbistan’ın  fiîlen bağımsızlığını 

onaylıyordu (Paris Barışı, madde 28. ve 29.) Ancak bunun resmen kabulü için 

Berlin Barışı beklenecekti33.  

                                                 
30  Bernard J. Sahaw, Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, 

(İngilizce baskısından çeviren Mehmet Harmancı), II. Cilt, Ankara 1983, s. 141-142. 
31 Osmanlı Devleti ilk defa 1854'de savaş içinde İngiliz sermayedarlarından dış borç 

aldı. Bunun sebebi Kırım Savaşı'nın Osmanlı ekonomisine yüklediği büyük masraflar 

olmuştur. Müttefikleri ile birlikte Rusya'ya karşı bir zafer kazanmıştır Osmanlı, ancak 

malî bedelini de kendisi ödeyerek. Stefanos Yerasimos, Azgelişmişlik Sürecinde 

Türkiye, Kitap: 2. Tanzimat'tan I. Dünya Savaşına, Türkçesi: Babür Kuzucu, 5. Baskı, 

İstanbul 1987, s. 92-96. 
32 Tayyip Gökbilgin, "1840’dan 1861’e Cebel-i Lübnan Meselesi ve Dürziler", 

Belleten, 10/40, Ankara 1946, s. 689-703 ve Halûk Ülman, Suriye Buhranı, Ankara 

1966. 
33 Zira Sırbistan şeklen de olsa bağımsızlığının resmen onaylandığı 1878 Berlin 
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Girit Rumlarının Osmanlılar’a karşı ayaklanması da (1866), dönemin 

diğer bir sorunuydu. Rusya’nın ve Fransa’nın  probleme karışması, Osmanlı 

Devleti üzerinde yeni bir baskı aracını harekete geçirdi ve Girit’e bir tür 

özerklik verilmek suretiyle bu problem de  bir süre için yatıştırıldı34. 

Paris Anlaşması ile hareket serbestiyetini kaybeden Rusya, bu 

anlaşmanın getirdiği engelleri aşabilmek için Balkanlarda "Pan-slavizm" 

politikasına ağırlık verdi. Özellikle Rusyalı İgnatiyef’in 1864’de İstanbul’a 

büyükelçi olarak atanmasıyla Osmanlı Devleti’nin işi daha fazla zorlaştı. Bu 

elçi hızlı bir Pan-slavistti35. Asıl amacı, Paris Anlaşması’nın  hükümlerini 

ortadan kaldırmak ve  Türk boğazları üzerinde etkili bir Rus nüfuzu kurmak 

için politik ortam hazırlamaktı. Bunun için Rusya, yine eski politikasına 

devam etti ve  Balkanlardaki slav ırkından olan Ortodoks Hıristiyanları 

Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtarak, ayaklandırma ve zayıflatma planına hız 

verdi. Azınlıklar tarafından içten iyice zayıflatılmış bir Osmanlı Devleti, 

Rusya’nın çıkaracağı bir savaşta fazla bir direniş gösteremezdi. İşte 

Fransa’nın Avrupa’da 1870’de Prusya karşısında aldığı ağır yenilgi36,  

Rusya’ya aradığı bu fırsatı verdi. Çünkü Büyük Güçler, hem kendi iç 

mücadeleleriyle meşgul idiler, hem de Avrupa dengesini yeniden sağlamaya 

çalışıyorlardı. Bu fırsatlardan istifade etmek isteyen Rusya, Ekim 1870’de 

Paris Anlaşması’nı imzalayan devletlere verdiği notalarla bu anlaşmanın 

"Karadeniz’in tarafsızlığı" ile ilgili ilkesini (10. ve 14. Maddeler) 

tanımadığını bildirdi37. Dönemin Alman (Prusya) Başbakanı Bismarck’ın da 

müttefiki Rusya’yı desteklemesi üzerine, boğazlar konusunda Londra’da 

toplanan konferans, Karadeniz’in tarafsızlığına ilişkin hükümleri ortadan 

kaldırdı38.  

                                                 
Barışı’na kadar İstanbul’a bağlılığını devam ettirdi. E. Z. Karal, O.T.,V, s. 102-105,  

J. Matuz, aynı eser, s. 213. Sırbistan, 1878 Berlin Anlaşması'nda Osmanlı 

Devleti'nden resmen ayrıldıktan sonra, özellikle Bulgaristan halkı üzerinde etkili 

olmaya başladı ve kışkırtma siyasetine başladı. Mesela, Sırbistan'ın Kosava 

Muharebesi'nin 500. yıldönümü münasebetiyle ortaya çıkan buhran, yapılan gösteriler 

ve bu gösterilerin Osmanlı'ya etkilerinin en asgariye indirgenmesi için Babıâli, 

sefirlere tebligatlar yapmakta ve onlardan gelen cevaplara göre bir takım tedbirlere 

başvurmaktadır. Bakınız, İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Yıldız Tasnifi, 

Dosya No: 226, Sıra No: 59, Tarih: 22.10.1306; Sıra No: 71/73, Tarih: 26.10.1306. 
34 Bu konuda daha geniş bilgi için bakınız, BOA, Girit Mesalihi Dosyası. 
35 Bakınız, Barbara Jelavich, The Ottoman Empire the Great Powers and the Straits, 

Question 1870-1887, Blooming ve London 1960, s. 9-10. 
36 Wofgang Mommsen, Großmacht-Stellung und Weltpolitik 1870-1914. Die 

Außenpolitik des Deutschen Reiches, Frankfurt a/M ve Berlin 1993, s. 7-13. 
37 B Jelavich, aynı eser, s. 26; karşılaştırınız Kemal Baltalı, 1856-1871 Yılları 

Arasında Karadeniz’in Tarafsızlığı Sorunu, Ankara 1973, s.26. 
38 N. Erim, aynı eser, s. 367-371. 
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Bu dönemde Almanya da, artık Avrupa’da hesaba katılması gereken 

bir güç olmaya adaydı. Ancak genç Almanya için bu ancak barışla 

gerçekleştirilebilirdi. Bu düşünceden hareketle, Alman Başbakanı Bismark, 

18 Ocak 1871’de Alman İmparatorluğu’nu kurduktan sonra Avrupa barışını 

sağlamaya çalıştı. Bu barışın devamı ise, herşeyden önce Almanya karşısında 

büyük bir yenilgiye uğrayan ve 5 Milyar Frank savaş tazminatı ile birlikte 

Alsass ve Lothringen’i de kaybeden Fransa’nın, başlatabileceği bir öç alma 

savaşının önlenmesine bağlıydı. Fransa, Almanya’ya karşı yeni bir savaşı 

ancak diğer Avrupa devletleriyle ittifaklar yaparak gerçekleştirebilirdi. İşte bu 

ihtimalleri gözönünde bulunduran Bismarck, Rusya ile bir ittifak yaparak bu 

tehlikeyi önlemeye; Fransa’yı Avrupa’da yalnızlığa itmeye ve Avrupa 

politikasından izole etmeye çalıştı39. Bu dönemde İngiltere, - daha çok kendi 

sömürge problemleri ile uğraştığı ve sömürgelerde Fransa ile çatışma halinde 

bulunduğundan - Avrupa meselelerine dönmeye pek istekli değildi. Bu 

durumda Fransa ile ittifak yapabilecek iki devlet Rusya ve Avusturya 

olabilirdi. Bismarck bu nedenle 1872’de Avusturya-Macaristan ve Rus 

imparatorları ile "Birinci Üç imparatorlar Birliği (Kaiserlichen Dreibund)" 

adı verilen sözlü bir anlaşma yaptı40. Bu ittifak Berlin Anlaşması’na kadar 

devam etti. Bu dönemde Bismarck’ın büyük dış politikasının temelini, 

"Avrupa dengesini ve barışını korumak"41 oluşturuyor; Doğu meselesi ile 

direkt ilgilenmeyen bir dış politika takip ediyordu42. 02 Kasım 1878 tarihinde 

verdiği bir söyleşide Bismarck, "eğer Doğu çıbanı karşısında diğer Büyük 

Güçler’in birleşmesini akamete uğratırsak, bizim barışımızı emniyet altına 

alabiliriz" ve bu da "bizim hükümetçiliğimizin bir başarısı" olabilir diyordu43. 

Yine Bismarck değişik zamanlar Şark Meselesi ve Osmanlı Devleti üzerine 

çeşitli değerlendirmelerde bulunmuştur.44 

Aslında Rusya’nın gerçekte slav ırkından olan milletleri birleştirme 

amacını taşıyan ihtirasları, Balkan coğrafyasının karışmasının temel sebebi 

idi. Hatta bu dönemde İngiliz dış politikasındaki değişim rüzgarları Rusya’yı 

da saldırı için yalnız bırakmıştı. Yani Balkanlarda Rus isteklerinin artmasında 

ve Osmanlılar ile Ruslar arasında yeni bir savaşın başlamasında özellikle 

İngiltere’nin değişen politikaları etkili oldu. Çıkabilecek bir Türk-Rus 

                                                 
39 Erick Lindow, Freiherr Marschall von Bieberstein als Botschafter in 

Konstantinopel, Danzig 1934, s. 24. 
40 W. Mommsen, Großmacht-Stellung, s 19; Hans M. Elster, Bismark, Grösse und 

Tragik Macht und Mass, Hamburg 1939, s. 332-333; D. Eichenrode, Deutsche 

Geschichte 1871-1890. Das Kaiserreich in der Ära Bismarck, Stuttgart, Berlin, Köln 

1992, s. 114-119 ve karşılaştırınız Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1914-

1980, Ankara 1983, s. 23 ve devamı. 
41 H. M. Elster, aynı eser, s. 332-333. 
42 H. Halborn, aynı eser, s. 7. 
43 G. Schöllgen, aynı eser, s. 18. 
44 H. M. Elster, aynı eser, s. 340. 
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savaşında İngiltere - 6 Mayıs 1877’de Rusya’ya verdiği notada Rusya’nın 

Suveyş kanalı, Basra Körfezi ve İstanbul’u işgal etmemesi karşılığında - 

tarafsız kalacağını, aksi takdirde Rusya’ya karşı savaşa gireceğini bildirdi. 

Rusya’nın bu notaya karşı cevabı, İngiliz çıkarlarına dokunulmayacağı ve 

İstanbul ve boğazlar ile ilgili herhangi bir isteklerinin olmadığı şeklinde idi. 

Bu cevaptan tatmin olan İngiltere böylece çıkabilecek bir Osmanlı-Rus 

savaşında tarafsız bir politika izleyeceğini belirtmiş45, Rusya’yı serbest 

bırakarak adeta yeni bir savaşa isteklendirmiş oluyordu. Rusya, ayrıca bir 

Osmanlı-Rus savaşı sonunda istediği gibi Bosna-Hersek’i işgal etme hakkını 

Avusturya-Macaristan’a vererek tarafsızlığını sağladı. Sonuçta Bismarck’ın 

eski müttefiki Rusya’yı desteklemesi, Osmanlı-Rus savaşının önündeki bütün 

engelleri ortadan kaldırdı46. Savaşın sonucu Osmanlılar için bir felaketti. 

Barış, Berlin Anlaşması’nın 187847’de imzalanmasıyla sağlandı. Bu anlaşma 

ile, Sırbistan ve Karadağ’ın bağımsızlıkları onaylanırken, Ayestafanos’da 

büyüyen Bulgaristan küçültülerek özerklik kazandı. Doğu Rumeli özerk bir 

vilayet durumuna getirildi. Bosna-Hersek Osmanlı egemenliğinde kalmak 

üzere Avusturya-Macaristan’a terkedildi. Rusya ayrıca Anadolu’nun 

doğusunda Kars, Ardahan  ve Batum’u aldı. Bu arada İngiltere doğudan 

gelecek bir Rus tehlikesine karşın Osmanlı Devleti’ni korumak bahanesiyle, 

geçici olarak Kıbrıs’ı işgal etti ve  Akdeniz’de  stratejik bir üsse sahip oldu48.  

Berlin görüşmelerinde Başbakan Bismarck tarafsız (ehrlicher 

Markler)49 görünmesine rağmen, gerçek böyle değildi. O, çoğu zaman 

konferans oturumlarında Avrupa taraftarı etkili tavırlar sergiledi. Türk 

delegeleri Kara Todori ve Mehmed Ali Paşalar’a şu ihtarlarda bulundu50: 

"Bugünkü durumu sizden saklamak istemem. 

Kongrenin Osmanlı Devleti için toplandığı zannına kapılarak 

kendinizi aldatmayınız. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 

yapılan Ayastefanos Anlaşması, Avrupa Devletleri’nin 

menfaatlerine dokunur bazı maddeleri ihtiva etmeseydi olduğu 

gibi bırakılırdı. İşte bu menfaatlerin uzlaştırılması için bu kongre 

toplanmıştır". 

                                                 
45 İngiltere’nin böyle bir tavır takınmasındaki en önemli sebeplerden birisi de belki, 

artık bu devletin Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün korunmasının zor 

olduğunu anlaması ve parçalanan cihan devletinden en azami süratte pay almak 

istemesinden kaynaklanmaktadır. 
46 S. Shaw, aynı eser, II, s. 227-238. 
47 Berlin Barışı’nın metni ve daha ayrıntılı bilgi için bakınız, Ali Fuat Türkgeldi, 

Mesail-i Mühimme-i Siyasiye, Ankara 1960, Bölüm 1; karşılaştırınız, W.N. Medlicott, 

The Congress of Berlin 1878-1880, London 1938. 
48 E. Z. Karal, O.T.,VI, s. 75. 
49 R.H. Tennbrock, Geschichte Deutschlands, München 1968, s. 211. 
50 Mahmud Celalettin Paşa, Mirat-ı Hakikat, Cilt 3, s. 175-176. 
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Zaten İngiltere Dışişleri Bakanı Marki de Salisbury da, Berlin’e 

Osmanlı çıkarlarının korunması için gelmediklerini açık bir ifade ile 

açıklıyordu. Salisbury’a göre haddizatında Büyük Güçler Berlin’e51:  

"Görevlerinin, savaşın sonuçlarını tamamen yoketmek 

ve Osmanlı İmparatorluğu’nu Paris Kongresi’nde tesbit edilen 

kaide üzerinde yeniden ayağa dikmek  değil; sadece, bu devlete, 

bekçiliğini sürdürmek zorunda olduğu stratejik, siyasal ve ticari 

çıkarları etkili bir biçimde korunmasına imkan verecek nısbî bir 

bağımsızlığı sağlamak olduğuna" inandıkları için gelmişlerdi.  

İngiltere, 1877-78 Savaşı’ndan sonra, Rusya’nın güneye inmesini 

önlemek için kendisi Kıbrıs Adası’na yerleşirken52, Avusturya’nın da Bosna-

Hersek’de53 söz sahibi olmasını sağladı. 1882’de de Hindistan yolu üzerindeki 

önemli bir stratejik konumda olan Mısır’ı işgal etti54. Böylece Osmanlı 

hakimiyetinde olan doğudaki topraklar üzerinde kendine bağlı devletlerin 

kuruluşu için tahrik ve propoganda politikasına da başladı. Anadolu’da 

Ermeniler’i55 ve Yakındoğu’da Arapları56 kışkırtma çabasına girdi. 

                                                 
51 E. Z. Karal, O.T., VI, s. 75. 
52 Kıbrıs Adası’nın durumu ve Akdeniz çevresinde emperyalist mücadele için bakınız, 

Cavid Oral, Akdeniz Meselesi, 2 Cilt, İstanbul 1945; Nasim Zia, Kıbrıs’ın İngiltere’ye 

Geçişi ve Adada Kurulan İngiliz İdaresi, Ankara 1975. Ayrıca bu konu bugün de 

aktüel gündemini korumakta ve her geçen gün Kıbrıs meselesi konusunda yeni 

çalışmalar yapılmaktadır. 
53 W. Mommsen, Grossmacht-Stellung, s. 38, 47-48 ve devamı. 
54 Mısır meselsinin uluslararası boyutu ve diplomatik kavgalar için bakınız, BOA, 

Yıldız Tasnifi, Sadaret Hususi Maruzat Evrakı, Dosya No: 203, Sıra No: 27, Tarih: 

09. 09. 1304; Sıra No: 28, Tarih: 11. 9. 1304; Sıra No: 42, Tarih: 15.09.1304; Sıra No: 

53, Tarih: 17.09.1304; Sıra No: 58, Tarih: 19.09.1304; Dosya No: 204, Sıra No: 18, 

Tarih: 06.10.1304; Sıra No: 45, Tarih: 14.10.1304; Sıra No: 53, Tarih: 18.10.1304; 

Dosya No: 205, Sıra No: 4, Tarih: 02.11.1304. 
55 19. yüzyılın en büyük sorunlarından birisi de Doğu Sorunu’nun Doğu Anadolu 

Bölgesi’ni ilgilendiren kısmı olan Ermeni Meselesi idi. Sultan II. Abdülhamid 

zamanında şiddetlenen ve I. Dünya Savaşı öncesi kısmî aralıklarla devam eden ve 

nihayet bu savaş içinde son derece kritik bir sürece giren bu sorun üzerine birçok 

spekülatif değerlendirmeler yapılmıştır. Ermeni meselesi konusunda objektiv bir 

yaklaşımı yakalamaya çalışan bir yorum için bakınız,  S. Shaw, aynı eser, II, s. 200-

205. Ayrıca bakınız, Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meseleleri, Ankara 

1950; M. Beşirli, "Alman Belgelerine Göre Ermeni Meselesi ve Avrupa 

Emperyalizmi (1878-1896)", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S.125, Nisan 2000, 

s. 83-97. 
56 Türkler’in hakimiyetinde bulunan diğer milletlerden birisi de Müslüman Araplar 

idi. Osmanlı Devleti'nde yaratılmak istenen Arap sorunu da, İngiliz emperyalizminin 

siyasî diğer bir yaklaşımı idi. Yani bu sorun da, diğer bazı sorunlar gibi,  Almanya 

karşısında Yakındoğu’da güç yarışını kaybetmek istemeyen İngiltere’nin 

planlamasından başka birşey değildi. İngiltere, bir taraftan gerek bölgenin mahallî 



 

 

 

142 

Dolayısıyla Osmanlı  Devleti’ni parçalama ve paylaşma sürecine doğrudan 

katıldı. Ermeni Meselesi’nin ilk defa Berlin Kongresi’nde ortaya çıkması, 

Büyük Güçler’in Osmanlı mülkünü parçalama ve bölme politikalarının 

Balkanlar’dan sonra Asya toprakları üzerinde de uygulanmaya başlamaları 

anlamına geliyordu. Bunda İngiltere diplomasisinin rolü tartışılmazdı. 

İngiltere, Ruslar’a karşı Hint yolunun güvenliğini sağlamak için artık iyice 

güçsüzleşen bir devlete bel bağlayamayacağına inanıyordu57. Özellikle Mayıs 

1880’de Liberal Parti başkanı Gladston’un İngiliz Hükümeti’nin başına 

gelmesiyle Londra diplomasisinin gerçek niyetleri daha da aydınlığa 

kavuştu58. Osmanlı diplomatları üzerinde İngiliz baskısı gittikçe artmaya 

başladı. Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs ile Suveyş kanalı kıyılarına sağlam bir 

biçimde yerleşmek ve Osmanlı Devleti sınırları içinde Türkler dışında 

Araplar, Ermeniler ve hatta Bulgarlar’a dayanmak zorunda olduğunu  gören 

İngiliz diplomasisi, patolojik bir hastalık derecesine yükselen Türk 

düşmanlığına yöneldi. Fransa da Tunus’u işgal ederek bu süreci Kuzey Afrika 

ve Akdeniz’de başlatan diğer bir Avrupa devleti olmuştu59.  

Berlin Anlaşması’ndan sonra Avusturya da Osmanlı toprak 

bütünlüğünün korunması biçimindeki siyasetini değiştirerek, Rusya ile 

Balkanlarda nüfuz mücadelesine girdi.  Öte yandan Bismarck’ın Berlin 

Kongresi’nde Avusturya ve İngiltere ile birlikte hareket etmesi Rusya’yı 

kızdırdı ve bu durumu "Berlin İhaneti" olarak değerlendirdi. Bu sebeple Üç 

İmparatorlar Birliği’nden ayrıldı60. Ruslar, Almanya aleyhine geniş bir 

propoganda faaliyeti başlattılar. Hatta Çar, Fransa ile neticesiz kalan bir ittifak 

                                                 
idarecileri ile anlaşma yaparak ve diğer taraftan bölgeye gönderdiği ajanlar sayesinde 

milliyetçilik akımlarını körükleyerek isyanları başlatma  stratejisi geliştirdi. Bu yolla  

bölgedeki Osmanlı hakimiyetini zayıflatarak Alman emperyalizmi karşısında 

üstünlük sağlamak isteyen İngiliz dış politikası, daha sonra bunda  başarı da sağladı. 

İngiltere’nin Araplar içindeki ajanlık faaliyetleri için bakınız, Mim Kemal Öke, İngiliz 

Casusu Prof. Arminius Vambery’nin Gizli Raporlarında II. Abdülhamid ve Dönemi, 

İstanbul 1983; Kemal Melek, İngiliz Belgeleriyle Musul Sorunu 1890-1926, Ankara 

1982 ve karşılaştırınız, G. Antonius, The Arap Awakenning, New York 1934. 
57 1856 Paris Anlaşması’ndan sonra İngiltere’nin dış politikasının geleneksel 

özelliklerinden biri de, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün korunması amacına 

yönelikti. Bu yolla İngiltere aslında Rusya'nın tehditlerine karşı Hint yolunun 

güvenliğini ancak tampon bir Osmanlı gücü ile koruyacağına inanıyordu.  

Münster’den Bismarck’a 28 Haziran 1877 ve 25 Şubat 1878, die Grosse Politik der 

europaeischen Kabinette 1871-1914, Sammlung der diplomatischen Akten des 

Auswaertigen Amtes, yayınlayanlar: Johannes Lepsius, Albrecht Mendelsohn 

Barthold, Cilt  2, Nr. 295 ve 327. 
58 R. Mantran, aynı eser, II, s. 150. 
59 Karal, O.T.,VI, s. 81-87. 
60 Aynı eser, VI, s. 81-87. 
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teşebbüsünde bile bulundu61. Rusya’yı Avusturya ile birlikte aynı ittifak 

içinde tutamayacağını anlayan Bismarck, 1879’da Avusturya ile bir savunma 

anlaşması yaptı62.  

1880’li yıllardan sonra Bismarck’ın Türkiye politikasında esnek bir 

üslup görülmeye başladı. Sultan II. Abdülhamid’in Osmanlı ordusunda 

yapmak istediği reform için bir Alman askerî heyetinin gönderilmesini 

Berlin’e rica etmesi sonrasında, Alman subaylarından oluşan askerî 

reorganizasyon ekibi Türkiye’ye geldi63. Ancak bu gelişme yine de Türk-

Alman ilişkilerinde  ileri düzeyde herhangi bir gelişme sağlayamadı. Çünkü 

Bismarck, eskiden olduğu gibi Rusya ile ilişkisini hep dengede tutmaya kararlı 

davrandı. Rusya’yı küstürecek bir politika izlemekten daima kaçındı. Nitekim 

Berlin Barışı sonrasında Alman-Rus ilişkilerinin bozulmasına rağmen, 

Bismarck’ın ince siyaseti sayesinde Rusya devamlı surette ihmalden uzak 

tutuldu. İki devlet arasındaki ilişkilerin tekrar düzeltilmesine çalışıldı. Kısa 

süre sonra Bismarck, 1881’de Almanya, Avusturya-Macaristan ve Rusya 

arasında "İkinci 3 İmparatorlar Ligi"nin kurulmasına öncülük etti. Bu birlik, 

Balkanlar’daki Rus-Avusturya mücadelesini bir süre yatıştırır gibi göründü 

ise de, Doğu Rumeli eyaletinin Bulgaristan’a katıldığını açıklamasıyla 

(1885)64 Balkanlar’daki  çatışma yeniden gündeme geldi65. Bu arada İngiliz 

Başbakanı Salisbury, Prens Bismarck’a yazdığı 22 Ekim 1887’deki taktik 

mektubunda, Doğu sorununun çözümü konusunda oluşturdukları üçlü ittifaka 

                                                 
61 Hajo Halborn, "Deutschland und die Türkei 1878-1890", Archiv für Politik und 

Geschichte, Cilt 3, Berlin 1926, s.13. 
62 Süleyman Kocabaş, Pancermenizm’in Şark’a Doğru Politikası Tarihte Türkler ve 

Almanlar, İstanbul 1988, s. 38. 
63 Türk-Alman ilişkilerinde askeri yardımlar için çok kapsamlı bir araştırma için 

bakınız, Jehuda Wallach, Anatomie der Militärhilfe, Düsseldorf 1976. 
64 S. Shaw, aynı eser, II, s. 246-249. 
65 1878 Berlin Anlaşması’ndan sonra Balkanlar’da çatışma ve şekavet olayları 

dinmedi. Bir de Bulgaristan üzerinde bir taraftan Büyük Devletlerin ve bilhassa 

Rusya’nın nüfuz oluşturma çabaları, diğer taraftan Osmanlı Devleti'nin bunlara karşı 

koymaya çalışarak insiyatifi elden kaçırmak istememesi, diplomatik dengelerin 

korunmasını güçleştiriyordu. Her siyasi otorite, özellikle Bulgaristan'ı idare edecek 

prensin atanması ya da seçimi ve tanınması hususunda stratejik ve siyasî dengeleri 

koruma hesabı yapması, Balkanlar'daki belirsizlikleri daha da çetrefilleştiriyordu. 

Bulgaristan'a prens atanması ve bunun hem Büyük devletler, hem Rusya hem de 

Osmanlı Devleti tarafından tanınması üzerine politik mücadeleler için bakınız, BOA, 

Yıldız Tasnifi, Sadaret Hususi Maruzat Evrakı, Dosya No: 203, Sıra No: 5, Tarih: 

02.09.1304; Sıra No: 31, Tarih: 04.09.1304; Sıra No: 57, Tarih: 19.09.1304; Sıra No: 

66, Tarih: 27.09.1304; Dosya No: 204, Sıra No: 1, Tarih: 02.10.1304; Dosya No: 205, 

Sıra No: 8, Tarih: 06.11. 1304; Sıra No: 14, Tarih: 09.11.1304; Sıra No: 22, Tarih: 

12.11.1304; Sıra No: 24, Tarih: 12.11.1304; Sıra No: 56/57, Tarih: 20.11.1304; Dosya 

No: 206, Sıra No: 22; Tarih: 27.12.1304; Dosya No: 207, Sıra No: 17, Tarih: 

11.01.1305. 
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Almanya’nın da katılması gerektiği konusundaki davetini açıkladı66. Aslında 

İngiltere, Almanya’yı bu birliğin içine katmakla Rusya’yı etkisizleştirmek ve 

mümkün olduğu kadar Doğu sorunlarını ve bilhassa Balkan coğrafyasındaki 

karışıklıkları paylaşmak niyetinde idi. Ancak olayların gidişatına bakılırsa ne 

gerçek anlamda İngiltere, Almanya ile Rusya ve Fransa’ya karşı kesin bir 

ittifak anlaşması yapma niyetinde; ne de Bismarck Balkan sorununun çözümü 

için Rusya’ya karşı İngiltere ile bir anlaşma yapmayı düşünmektedir67.  

18 Ağustos 1888 tarihinde İmparator Wilhelm’in Alman 

İmaparatorluğu’nun tahtına oturmasından sonra, Bismarck’ın barışçı doğu 

politikasını değiştireceği intibağını vermeye başladı. II. Wilhelm, yakın 

gelecekte Rusya’nın İstanbul’a doğru harekete geçebileceği ve Karadeniz’i 

savaş gemileri filolarına kapatabileceğini düşünemiyordu. Bu amaçla 

1890’dan sonra Avrupa sorunlarına aktif bir politikadan bakmayı daha 

gerçekçi görüyordu. Bismarck’ın Avrupa’da özellikle Fransa’ya karşı 

oluşturduğu bloku bozmak istemeyen denge politikasının karşısına, daha aktif 

ve fakat Avrupa sorunlarına daha müdahil ve doğu sorunlarına da bir o kadar 

saldırgan bir politika ile girmeye hazırlanan II. Wilhelm, gençliğinin verdiği 

enerjisini daha büyük ve güçlü bir Alman İmparatorluğu oluşturmak için 

kullanmaya hazırdı. Böyle bir süreci başlatmak için de kendisini yetkili 

görüyordu. Genç İmparator, hem İngiltere ve Fransa gibi Akdeniz dünyası 

güçlerine, hem de İstanbul ve Türk boğazları başta olmak üzere kuzeyden 

itibaren Osmanlı devlet topraklarına göz diken Rusya’ya  karşı daha soğuk 

bakıyor; ancak diplomatik ilişkilerin seyrine uymayı da ihmal etmiyordu. O 

halde Bismarck’ın realpolitiğinden II. Wilhelm’in prestijsel dünya 

politikasına kayan süreçte, Anadolu ve Yakındoğu üzerinde yeni fakat 

eskisinden daha zor, karışık ve gergin ilişkiler yumağı oluşmaya başlamıştır68. 

Almanya’nın Yakındoğu yani Osmanlı Devleti’nin hakimiyetinde bulunan 

topraklara ve oradan da İngiliz sömürgeleri Hindistan’a yönelmesini 

kolaylaştıracak proje de, Kıta Avrupası’ndan başlayarak Basra Körfezi’ne 

kadar uzanan - Alman Weltpolitiğinin esas kullanım aracı olarak - Bağdat 

Demiryolu projesi olmuştur69. Bu süreç askeri techizat alımı ve Türk 

                                                 
66 GP 4, Nr. 930. 
67 G. Schöllgen, aynı eser, s. 24-25. 
68 Almanya'nın doğu politikasının prestij ilkeleri için karşılaştırınız, Emil Wähter, Die 

Prestigegedanke in der deutschen Orientpolitik von 1890-1914, Bern 1941. 
69  19. yüzyılın başlarından itibaren ortaya atılmakla birlikte asıl tartışmalara ve 

diplomatik krizlere yol açan teşebbüs, II. Wilhelm ve II. Abdülhamid yönetimlerinde 

ciddi ciddi gündeme getirilen Bağdat Demiryolu Projesi olmuştur. Bu projeye göre 

Almanlar, Berlin’den başlayarak İstanbul’a ve oradan da Orta Anadolu’dan (Konya) 

Bağdat ve Basra Körfezi’ne doğru uzanan bir alanda - Osmanlı Devleti'nin hakimiyet 

bölgelerinde - demir yolu inşa edeceklerdi. Çünkü Osmanlı Devleti, Berlin 

Kongresi’nden sonra ortaya çıkan yeni durum karşısında İngiltere’ye 

güvenemeyeceğini anlayınca, bütünlüğünü korumak için yeni destekler  ve ittifaklar 
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ordusunun reorganizasyonu çabalarında Alman subaylarının Osmanlı 

Türkiyesi’ne gelmesinin artması ile daha da güçlenmiştir70. Nitekim 1893 

yılında Osmanlı Devleti için savunma silahları ve bilhassa toplar Essen’deki 

Friedrich Alfred Krupp tarafından İstanbul Hükümeti’ne satılmıştır71. 

Dolayısıyla bu dönemde Osmanlı-Alman ticarî ilişkilerinin temelinde, daha 

çok Krupp Firması’nın savunma amaçlı olarak Osmanlı Devleti’ne sattığı 

silahlar oluşturuyordu. 

5. Sonuç 

Sonuç olarak Avrupa Büyük Güçleri’nin birbirleriyle Doğu Sorunu 

konusunda belirli noktalarda anlaşmış görünmesi ya da dengelerin 

korunmasını arzu etmeleri, bu sorunun bitmesi anlamına gelmedi. Özellikle 

20. yüzyılın başlarından itibaren tedhiş örgütleri vasıtasıyla Balkanlar’da 

küçük Balkan devletleri, genişleme politikalarını sürdürdüler. Son Osmanlı 

toprak parçaları da ele geçirilmeye namzet bölgeler olarak kaderlerini 

bekliyorlardı.  Ancak bunu başarmak kolay değildi ve 20. yüzyılda 

gerçekleşecek yeni çatışmalar beklendi. Balkanlar’da, Yunanistan, 

Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Karadağ artık ya  bağımsız ya da özerk 

devletlerdi. Bosna-Hersek Avusturya işgali altında bulunuyordu. 

Osmanlılar’ın Avrupa’da yalnızca Balkanların güneyinde Karadeniz’den 

Adriyatik Denizi’ne kadar uzanan ve Makedonya, Trakya, Tesalya ve 

Arnavutluk’u kapsayan toprakları kalmıştı. Bu genç ve milliyetçi  Balkan 

devletleri için bağımsızlık ya da özerklik pek birşeyi ifade edeceğe de 

benzemiyordu. Onlar, Osmanlı aleyhine yeni topraklar istediler ve Büyük 

                                                 
aramaya başladı. Bu destek Avrupa’da  hızla güçlenen II. Wilhelm’in hakimiyetindeki 

Alman İmparatorluğu’ndan gelebilirdi. Genç Kaiser de, bu sırada büyük bir gelişme 

gösteren Alman endüstrisine yeni kaynaklar ve pazarlar bulmak amacıyla yeni çareler 

arıyordu. Bu amaçla Alman İmparatorluğu  "barışçı yayılma politikası" ile "Doğuya 

Açılma" (Drang nach Osten)'ya karar verdi. Bismarck "İstanbul’dan gelen mektupları 

okumaya değmez" bulurken, 1889’da Kaiser II. Wilhelm'in  Sultan’ı ve Osmanlı 

topraklarını ziyaret ederek "300 Milyon Müslümanın koruyuculuğunu üstlendiğini" 

açıklaması, Alman politikasındaki radikal değişikliklerin ilk işaretlerini veriyordu. 

Zira Almanya İslam aleminin siyasî ve manevî lideri olan II. Abdülhamid’in dostu ve 

onun İslamcılık politikasının destekleyicisi olmuştu. Bu sebeple, Osmanlı Halifesi’nin 

manevi gücünden faydalanarak, sömürgeci rakiplerine karşı Müslümanlardan bir 

destek sağlayabilir ve özellikle, İngiltere ile yapılacak bir savaşta O’nu Uzakdoğu 

sömürgelerine giden yolda vurabilirdi. Bilgi için bakınız, Mehmet Beşirli, Die 

europeiäsche Fänanzkontrolle im Osmanischen Reich in der Zeit 1908 bis 1914, 

Berlin 1999. 
70 İ. Ortaylı, aynı eser, s. 73 vd. 
71 1886’da Türkiye için 440 tane top hazırlanmıştı. Yani her ne kadar Türkiye-Alman 

askerî ilişkilerinin temelleri 1835’lere dayanıyorsa da, II. Wilhelm’in Almanyası’nda 

askeri ilişkiler ile birlikte siyasî ilişkilerin artması asıl önemli görülmelidir. G. 

Schöllgen, aynı eser, s.37. 
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Güçler gibi  emperyalist duygulara kapılarak,  Osmanlı Devleti ile savaşmaya 

arzulu idiler. Sonunda Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu son Balkan 

topraklarında da sürekli çete saldırıları başladı ve savunmasız Müslüman 

köyleri çatışma alanı içine girdi. Ancak bu küçük Balkan devletleri hem 

aralarında anlaşamadıklardan hem de  Büyük Güçler’in aralarında bulunan 

rekabetler dolayısıyla, Osmanlı mirasının  paylaşılması konusunda açık 

çatışmalar içine girmekten kaçındılar. Sonuç olarak 19. yüzyılın sonlarına 

kadar bütün şiddeti ile devam eden Doğu Sorunu, yeni yüzyılın başlangıcında 

hem Büyük Güçlerin emperyalist rekabetleri hem de Balkan devletlerinin 

ihtirasları arasında daha da kızıştı. Osmanlı Devleti ise, hali hazırdaki 

çöküşünü sürdürmeye devam etti. 1908 Genç Türk devrimi başlangıçta 

yeniden diriliş için taze ve enerjik bir güç gibi algılandıysa da, bütün iyi 

girişimlere rağmen çöküş sürecini hızlandırmaktan başka bir işe yaramadı. 

Sonuçta 1914 öncesi Osmanlı Devleti toprakları üzerinde çoğu bölgelerde 

nüfuz alanları oluşturuldu. Siyasî ve ekonomik rekabet biraz daha sınırlanmış 

göründü. Bloklar birbirlerini kontrol etmeye başladılar. Ancak hepsi birden 

büyük genel bir savaşın ve izleri tarihin derinliklerinden gelen koca çınar bir 

cihan devletinin yok oluşunu engelleyemedi. 
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GAZİ OSMAN PAŞA’NIN YEMEN GÜNLERİ 

 

Yrd. Doç. Dr. İbrahim AYKUN 

 

Yemen, Anadolu halkının zihinlerinde derin izler bırakmış bir yerdir. 

Binlerce Anadolu evladına mezar olan bu topraklar, yorgunluk atmak için 

içilen kahvesinden çok, hüzünlü “Havada bulut yok bu ne figandır”diye 

başlayan “Yemen Türküsü” ile anılagelmiştir. 

Yemen’i iki türlü tarif edebiliriz. Birincisi, coğrafi durumu gereği, 

Arabistan Yarımadasının güney batı bölgesini içine alan bölge olarak; İkincisi 

ise, nice anaları babaları yavrularından, nice hanımları evlerinin direkleri 

saydıkları beylerinden, nice çocukları babalarından ayıran, uğurlanırken tez 

dönsün diye arkasından su dökülen  askerlerinin dönmesinin  nemli gözlerle 

beklenildiği uzak bir yer. 

 Coğrafî keşiflerden sonra oldukça önem kazanan Yemen, Akdeniz ile 

Hint okyanusu arasında bir kapı olması hasebiyle askerî ve ticarî açıdan çok 

önemli bir konumda bulunmaktaydı1.  

Osmanlıların Yemen ile ilişkileri, Yavuz Sultan Selim zamanında 

başlamıştı. Yemen’in fethi için uğraşan Memluklulardan Barsbay’ın 

öldürülmesi üzerine yerine geçen Emir İskender Yavuz Sultan Selim’in, 

Mısır’ı fethettiğini haber alınca Osmanlılara bağlılığını bildirmiş ve padişah 

adına hutbe okutmuştu. Bu ismen bir bağlılıktı. Nitekim bu bağlılık Selman 

Reis’in Aden hariç, Yemen taraflarını Osmanlı hakimiyeti altına almasıyla, 

fiili şekle dönüşmüştü. Daha sonra 1538’de Mısır Valisi Hadım Süleyman 

Paşa,  Aden ve Zübeyd’i Osmanlı hakimiyeti altına almıştı2.  Özdemir ve 

Sinan Paşaların gayretleri sonucunda Yemen’in büyük kısmı Osmanlı 

hakimiyetine alındıysa da daha sonra gönderilen valilerin beceriksizliği 

yüzünden Yemen, Zeydi şeyhlerin idaresine bırakılmıştı3. 

Yemen’in bu durumu XIX. Yüzyılın ortalarına kadar devam etmişti. 

1833’de Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın adamlarından “Türkçe Bilmez” 

lakaplı birisi, Mehmet Ali’ye isyan ederek Yemen’e saldırmış ve birkaç şehri 

ele geçirmiş ise de fazla başarılı olamamış ve sonra yakalanarak idam 

edilmişti. Böylece Mehmet Ali Paşa’nın Yemen ile ilişkisi başlamıştı. 

                                                 
 Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
1 Uçarol, Rıfat, Bir Osmanlı Paşası ve Dönemi Gazi Ahmet Muhtar Paşa, 1976, s. 24. 
2 Uzunçarşılı, İ. Hakkı, Osmanlı Tarihi II, Ank.1983, s. 394-395. 
3 Sırma, İ. Süreyya, Yemen’in Jeopolitik Durumu ve Osmanlı Devletine Katılması, 

İ.Ü. Tarih Enstitüsü Dergisi  Sayı 12, (sene 1981-1982), s. 439-441 
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Mehmet  Ali Paşa, 1835’de Mirliva Emin Bey kumandasında kara ve küçük 

bir deniz kuvveti göndermiş ve Yemen’in bazı bölgelerini ele geçirtmiş ise de 

1840’da Yemen’den çekilmek zorunda kalmıştı. Yemen bir süre daha 

karışıklık içerisinde kaldıysa da Tevfik Paşa 1849’da Yemen’i tekrar Osmanlı 

topraklarına katmıştı4.  

Yukarıda da belirtildiği gibi,  jeopolitik ve stratejik önemi dolayısıyla 

Yemen tarafları, yabancı devletlerin ilgilerini çekmeye başlamıştı.  İngilizler 

1839’de Aden’i alarak Yemen’e ayak bastılar5. İtalyanlar, Fransızlar, 

Hollandalılar, Almanlar Yemen ile ilgilenen devletlerdi. Sömürgeci 

devletlerin Yemen’le ilgilenmeye başlamaları üzerine, Osmanlı Devleti de 

Yemen’e daha çok önem vermeye başlamıştı. Osmanlıların Yemen’i tümüyle 

hakimiyetleri altına alma teşebbüslerine karşılık, Yemen’de de isyanlar sürüp 

gitmişti.  

Bu isyanlardan birisi de Muhammed b. A’iz’in isyanıdır. Muhammed 

b. A’iz, 1870 yılından önce de isyan etmiş ise de afv edilmiş ve Miralaylık 

rutbesi ile dördüncü dereceden Mecidi Nişanı verilerek Asir kaymakamlığına 

atanmıştı. Ancak az önce de zikredildiği gibi 1870’de  tekrar isyan etmişti6. 

Muhammed b. A’iz’in isyan ettiği haberi  İstanbul’da şok etkisi yapmıştı. 

İsyanı bastırmak için Yemen’e giden Ahmet Muhtar Paşa, bu isyan haberinin 

İstanbul’da yaptığı etkiyi şu şekilde ifade etmektedir: 

“Bu haber İstanbul’a gelince Âlî Paşa’nın etekleri tutuştu ve can 

havliyle Serasker Hüseyin Avni Paşa ile müzakerelere koyuldu. Hüseyin 

Avni Paşa bu gibi şeylerde ciddi ve cesur olduğundan, Âli Paşa’ya gayret 

verip istediği gibi işi halle imkan olduğunu ve hiç duraksamamasını 

söyledi”7.  

Muhammed b. A’iz isyanının İstanbul’da haber alınması üzerine,  

isyanı bastırmak  için hiç vakit kaybedilmeden, İstanbul’dan askeri kuvvet 

hazırlanarak gönderilmesi kararlaştırılmıştı. 

Yemen’e gidecek kuvvetlerin kumandanlığı da Redif Paşa’ya 

verilmişti. !877-78 Osmanlı Rus savaşında doğu cephesi kumandanlığında 

bulunacak olan  Gazi Ahmed Muhtar Paşa da komutan yardımcılığına 

getirilmişti. Ahmed Muhtar Paşa Yemen’e gidecek komutanların seçilmesi 

görevinin kendilerine verildiğini ifade etmektedir ki, Miralay (Albay) 

                                                 
4 Sırma. İ. Süreyya, Osmanlı Devletinin Yıkılışında Yemen İsyanları, İst. 1980. S. 62-

64. 
5 Uçarol, Rıfat, Bir Osmanlı Paşası, s. 24. 
6 Raşid, Tarih-i Yemen ve San’a II. Cilt, İst. 1291, s. 2-3 
7 Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Sergüzeşt-i Hayatımım Cild-i Evveli (Sadeleştiren Yayına 

Hzl. Nuri Akbayar) İst. 1996, s. 43. 
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rutbesinde bulunan Osman Bey’in8 Yemen’e gidecek subaylar arasına 

alınması da muhtemelen Ahmet Muhtar Paşa vasıtasıyla olmuştu. İstanbul’da 

hazırlıklar yapılırken Aden’den telgrafla gelen bir haber İstanbul’da ikinci bir 

şok etkisi yaptı.  Bu telgraf haberine göre, asi Muhammet b. A’iz Hudeyde’yi 

kuşatmıştı. Bunun üzerine mevcut hazır kuvvetlerin hemen gönderilmesine 

karar verilmişti. İlk iş olarak Selimiye kışlasında bulunan 800 mevcutlu 5 

Tabur ile 2.5 çapında çelik şişhaneli toplardan bir batarya top, 11 Aralık 1870 

Pazar günü Miralay Osman Bey’in de bulunduğu Ahmet Muhtar Paşanın 

kumandasında bu ilk kuvvetler 5 vapura bindirilerek Hudeyde’ye 

gönderilmişti9. Redif Paşa komutasındaki diğer kuvvetler de sonradan 

Yemen’e hareket etmişti. 

Yemen’e sevkedilen kuvvetlerin karargâhı Konfuda yapılmış ve 

buradan ileri harekata başlanılmıştı. Barik isimli yere gelindiğinde 

Muhammed b. A’iz’in, Barik kabilelerini Osmanlı askerleri üzerine 

kışkırtmasının haber alınması  üzerine Barik sahrasını emniyete almak için 

bura üzerine yürünmüştü. Burada 16 gün kadar kalınarak bir düzenleme 

yapılmıştı. Bu düzenlemeye göre Miralay Osman Bey üç tabur ile 6 saat 

uzaklıkta bulunan Bakra isimli yere gönderilmişti10. 

Diğer kuvvetlerin de Bakra’ya gelmesinden sonra Mihail üzerine 

yürünmüştü11.  Mihail’den de hareketle Baha isimli yere gelinmişti. Gerekli 

yerlere askeri birlikler yerleştirilmişti. Bu arada Muhammed ibn-i Ayz, 

Baha’dan Soğa’ya giden yol üzerinde bulunan  Tehlil dağı  civarında, beş altı 

yüzü aşkın adamıyla birlikte, Osmanlı ordusunu vurmak düşüncesiyle, 

çevrede bulunan  karakollara saldırmıştı. Muhammed b. A’iz’in saldırısı 

karşısında orduda kumandan vekili bulunan Mirliva Ahmed Muhtar Paşa 

tarafından, gerekli tedbirler  alınmış ve hemen  Miralay  Osman Bey 

komutasında gönderilen kuvvetler karşısında asiler, yenilgiye uğramış 30 

kadar ölü bırakarak Soğa tarafına doğru kaçmaya mecbur bırakılmışlardı12.  

Osmanlı kuvvetleri  sonra, Muhammed b. A’iz’i takiben Soğa üzerine 

yürümüştü. 21 Mart 1871’de yapılan mücadelelerde Soğa civarında bulanan 

kaleler, bir bir ele geçirilmiş ve  Muhammed  b. A’iz, Osmanlı kuvvetleri 

                                                 
8 Tokat’ta doğmuş olan, 1877-78 Osmanlı Rus savaşında Plevne’nin ünlü komutanı 

Gazi Osman Paşa’nın hayatı hakkında bkz. Metin Hülagü, Gazi Osman Paşa, İst. 

1993. 
9 Raşid, Tarih-i Yemen ve San’a II, s. 6; Atıf Paşa, Yemen Tarihi II. Cilt, İst. 1326, s. 

7. Raşid Paşa ve Atıf Paşa Muhammed b. A’iz’in bu isyanını bastarmak için 

gönderilen ordunun subay kadrosunda yer almışlardır. Ana kaynak olarak 

kullandığımız bu iki eser, Atıf Paşa ve Raşid Paşa’nın Yemen’deki hatıralarını ihtiva 

etmektedir. 
10 Atıf Paşa, Yemen Tarihi II, s.10 
11 Raşid, Tarih-i Yemen ve San’a II, s. 11. 
12 Raşid, Tarih-i Yemen ve  San’a. II, s. 22. 
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önünde tutunamayarak kaçmıştı. Bütün bu çarpışmalar sonucunda asiler 

elinde bulunan üç kale alınmış ise de daha iki kale asiler elinde  

bulunmaktaydı. Bu kalelerden Soğa kalesinin  ele geçirilmesi amacıyla,  

Ahmet Muhtar Paşa kumandasında olarak Miralay Osman Bey ve Musa Bey, 

iki tabur asker ile Soğa’da bırakılmıştı. Bu kalelere Soğa’nın coğrafi durumu 

nedeniyle yaklaşmak mümkün olmamış,  ancak gece karanlığından 

yararlanarak gerekli incelemeler yapılmıştı. Bir adet Vitvort topunun da 

getirilmesiyle,  şafak vakti hücuma geçilerek bu kaleler de ele geçirilmişti.  

Böylece bütün Soğa, Osmanlı hakimiyeti altına alınmıştı. Soğa’nın tamamıyla 

Osmanlı hakimiyeti altına alınmasından13 sonra  Muhammed b. A’iz yanında 

bulunan asilerle birlikte, Hafir’e  gitmiş ise de Ahmet Muhtar Paşa’nın da 

başında bulunan bir kuvvet asileri buradan uzaklaştırmıştı14. Bundan sonra 

Ebha ve Ride kaleleri asiler elinden alınarak buralar Osmanlı hakimiyeti altına 

alınmıştı. 

Osmanlı askeri karşısında tutunamayacağını anlayan Muhammad b. 

A’iz, 30 Nisan 1871? ((1?)8 Nisan 1287)  Pazar15 günü ortalık ağardıktan bir 

iki saat sonra beş on kadar adamıyla Ahmed Muhtar Paşa’nın karargahına 

gelip can ve malına aman verildikten sonra teslim olmuştu. Bu arada 

Mahammed b. A’iz’in  kardeşi Said b. A’iz ile diğer  ileri gelen adamları da 

tutuklanmıştı16. 

Askeri fırkanın Konfuda’dan hareket tarihi olan  2 Şubat 1871  

Perşembe gününden, Ride’nin ele geçirilmesine kadar 78 gün geçmişti17.  

Ride kalesinin ele geçirilmesinden sonra gerekli yerlere askeri 

birlikler gönderilmişti. İki taburla Miralay Musa Bey Rical-i Ma’, Şekik 

iskelesinde  bulunan Miralay Veli Bey iki taburla Sabiya’ya sevk olunurken, 

iki taburla Miralay Osman Bey de Beni Şehr’de bulunan Tenume’ye 

gönderilmişti.  Bu komutanların görevleri, gönderildikleri  bölgelerindeki itaat 

altına girmeyen halkı itaat altına almak, ahalinin güvenliğini sağlamak, 

sorumluluk alanlarında birer askeri idare kurarak işlerin adaletle görülmesini 

sağlamaktı18. 

                                                 
13 Raşid, Tarih-i Yemen ve  San’a. II, s. 25-26.;Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Sergüzeşt-

i Hayatımım Cild-i Evveli, s. 50. 
14 Raşid, Tarih-i Yemen ve  San’a. II, s. 26. 
15 Muhammed b. A’iz’in teslim oluş tarihini Atıf Paşa ve Raşid Paşa 8 Nisan 1287 

Pazar olarak vermektedirler. Ancak 8 Nisan 1287,  Perşembe gününe rastlamaktadır. 

Gün olarak Pazar doğru ise 18 Nisan olması muhtemeldir. Bundan dolayı tarihlere 

soru işareti koymayı uygun bulduk. 
16 Atıf Paşa, Yemen Tarihi II, s.36 
17 Raşid, Tarih-i Yemen ve  San’a. II, s.38-39. 
18 Atıf Paşa, Yemen Tarihi II, s.43. 
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Osman Bey’in de içinde bulunduğu bu komutanlar,  kendilerine 

verilen sorumluluğu eksiksiz yerine getirmişler ve atanan hükümet görevlileri  

gelinceye kadar vekil yöneticilik görevini de başarıyla yürütmüşlerdi19. 

Bundan sonra bir görev değişikliği yapılarak, Miralay Osman Bey 

Rağdan tarafına, Kaymakam Fazlı Bey de Tenume’ye tayin edilmişti. Fazlı 

Bey, 12 Mayıs Çarşamba günü Tenume’ye gelerek burada gerçekleştirilen  

devir teslimden sonra Osman Bey, Rağdan tarafına hareket etmişti20.  

Bu arada Muhammed b. A’iz’in isyanını bastırmakta başarı gösteren 

kumandanların rutbeleri artırılmıştı. Redif Paşa’ya Müşirlik, Ahmet Muhtar 

Paşa’ya Feriklik, Miralay Hüseyin Fevzi, Osman ve Veli Beylere Mirlivalık 

rutbeleri verilmişti. Diğer kumandanların da rutbeleri yükseltilmişti21. 

Beni Şehr ve Beni Tim içinde askeri harekat sürerken, Osman Paşa 

dahi  Zahran ve Rağran içinde kumandasındaki askerlerle Pişe’ye kadar 

giderek, isyan halinde bulunan kabileleri yola getirmek için çalışmıştı.  Osman 

Paşa kendi sorumluluk alanında bulunan kabileleri itaat altına aldıktan sonra, 

Gamid Şeyhi Abdülaziz ile oğlu Ahmed’i buradan uzaklaştırmak amacıyla, 

tevkif ederek Konfuda’ya göndermişti. Esirler orada bir süre tutulduktan sonra 

serbest bırakılmış ve bütün ahaliye aman verilmişti. Osman Paşa  Zahran’ı 

kendisine karargah yapmıştı22 . 

Hicaz  Tihame’sinde bulunan Şeda dağı halkı bulundukları yerin sarp 

olmasına güvenerek isyan etmişlerdi. Buraya bir askeri operasyon yapılmış,  

asiler Osman Paşa’nın da bulunduğu kuvvetler önünde tutunamayarak 

kaçmışlardı.23.  

Redif Paşa’nın hastalanarak İstanbul’a dönmesi üzerine, Muhtar Paşa 

müşirlikle umum kumandanlığa atanmıştı. 

Asir Yemen vilayetine bağlı yedi kazalık bir mutasarrıflık haline 

getirilmişti24. Asir’in teşkilatı yapıldıktan sonra Ahmet Muhtar Paşa, Osman 

Paşa’nın kumandasına  yeteri kadar asker  bırakarak geri kalan kuvvetlerle 

San’a’nın ele geçirilmesi içen Hudeyde’ye gitmişti25.  Aşağıda belirtileceği 

üzere Asir mutasarrıflığına atanan Mustafa Paşa, bu görevi layıkıyla yerine 

getirebilecek bir şahıs değildi. Bu nedenle burada işleri görebilecek bir şahısa 

gerek duyuluyordu. Ahmet Muhtar Paşa’nın aklına gelen şahıs Osman Paşa 

idi. Dolayısıyla Osman Paşa, San’a’nın fethi mücadelelerine katılmamış, 

                                                 
19 Atıf Paşa, Yemen Tarihi II, s.36-37. 
20 Raşid, Tarih-i Yemen ve  San’a. II, s.51.; Atıf Paşa, Yemen Tarihi II, s.37. 
21 Rüşdü, Yemen Hatırası, İst.1325, s. 45. 
22 Atıf Paşa, Yemen Tarihi II, s.47.; Raşid, Tarih-i Yemen ve  San’a. II, s.61 
23 Raşid, Tarih-i Yemen ve  San’a, s.61. 
24 Yusuf Halaçoğlu, Asir, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 3. Cilt, . 483. 
25 Atıf Paşa, Yemen Tarihi II, s. 46-47. 
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Mutasarrıf Mustafa Paşa’nın bahsedilen durumundan dolayı Asir sancağının 

merkezi Mihail’de kalarak, askeri harekatın tertibat ve sevkiyatı işleriyle 

uğraşmıştı26. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, Asir Sancağının teşkilatı 

tamamlandıktan sonra San’a üzerine yürünmesi kararlaştırılmış ve gerekli 

hazırlıklara başlanılmış ise de Asir mutasarrıfı Mustafa Paşa’nın  idare işini 

göremeyeceği anlaşılmıştı. Sıhhatinin yerinde olmasına rağmen sık sık 

doktorları çağırarak hastalık senaryoları uydurmaktaydı. Ahmet Muhtara 

Paşa’nın ifadesiyle “artık böyle bir adamın yeni fetih ve ıslah edilmiş gayet 

nazik bir kıtanın başında kalması katiyyen ca’iz “değildi27. Ahmet Muhtar 

Paşa, Mustafa Paşa’nın durumunu İstanbul’a bildirerek emekli edilmesini, 

yerine,  bu işin üstesinden gelebilecek  bir şahsın tayin edilmesini istemişti. 

Ahmet Muhtar Paşa, Asir sancağında bıraktığı Osman Paşa ile aralarındaki 

geçen konuşmayı şöyle ifade etmektedir: 

 “Diğer taraftan da yanına muktedir ve gayretli bir zatın 

bırakılmasının zaruri olduğuna hükmederek , Mirliva Osman Paşa’yı özel 

talimatla , Asir’de bırakacağım altı taburun kumandasına vererek, şayet 

ileride lüzum görülürse, hemen üstü olan Mustafa Paşa’yı tevkif edip 

kumandanlık ve mutasarrıflığı deruhte etmesini emrettim. Asılında Mustafa 

Paşa’nın yerine başka bir mutasarrıf istediğimden herhalde onun gelişine 

değin Asir’de kalmasına ve hizmetine karşı kendisine feriklik rutbesini 

inhaya hazır olduğumu söylediğimde , “Hayır, feriklik inha etmeyiniz, fakat 

beni mutasarrıf ve kumandan geldikte bana İstanbul’a ruhsat veriniz ve o 

vakte değin canımı feda edercesine çalışırım, gözünüz arkanızda kalmasın, 

emin olunuz” 28. 

Bu sırada Bellesmer kabilesi isyan etmiş ve isyanı bastırmak için 

gönderilen iki tabur asker başarısız olarak Mihail’e dönmüşlerdi. Bunun 

üzerine Osman Paşa iki taburla gidip isyanı bastırarak geri dönmüştü. 

Mutasarrıf Mustafa Paşa bu olayı büyülterek Ahmet Muhtar Paşa’ya 

gönderdiği mektup da “ Bütün Asir ahalisi isyan etdi. Eğer altı tabur asker 

gönderilmezse devletin, askerin ve cümlemizin namusu ayaklar altına 

alınmış olarak bu memleketler elden çıkar, biliniz” diye yazmıştı29.  

Bu sırada meydana gelen olaylardan birisi de Pazar yeri hadisesi idi. 

Olay şöyle olmuştu. Mihail kasabası önlerinde ordugaha çok yakın bir yerde 

haftada bir gün Cumartesi günü kurulan pazar yerine alış veriş için giden 

Osmanlı askerlerine Şeyh Şar’ın, kışkırtmasıyla halk asker üzerine saldırmış 

ve sekiz askeri şehit etmişlerdi. Asir Mutasarrıfı Mustafa Paşa olayı 

                                                 
26 Raşid, Tarih-i Yemen ve  San’a, s. 75. 
27 Ahmet Muhtar Paşa, Sergüzeşti Hayatımın Cild-i Evveli, s. 68. 
28 Ahmet Muhtara Paşa, Sergüzeşti Hayatımın Cild-i Evveli, s. 68-68. 
29 Raşid, Tarih-i Yemen ve  San’a, s. 83. 
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geçiştirmek istemiş ise de Osman Paşa artık mutasarrıfı dinlemeyip, yeteri 

kadar askerle pazar yerine giderek Şeyh Şar ve diğer şüphelileri yakalatarak 

hapsettirmişti30. 

Ahmet Muhtar Paşa, yukarıda Bellesmer kabilesinin isyanı sırasında 

Mustafa Paşa’nın istediği askerin bir kısmını göndermekle birlikte, Mustafa 

Paşa’nın artık Asir’de kalmasının uygun olmayacağını belirtip, Osman 

Paşa’dan  kumandanlık görevinin yanında Mutasarrıflık  vekaletini yerine 

getirmesini istemişti31. Asir Mutasarrıflığından alınan Mustafa Paşa, “devir 

teslim kaidesini bile icra etmeyerek” bütün işleri berbat bir şekilde bırakarak 

hemen İstanbul’a dönmüştü. 

 Bu arada San’a tamamen Osmanlı hakimiyeti altına alınmıştı. 

Mustafa Paşa’nın yerine,  Asir mutasarrıf ve kumandanlığına “Kiğa” lakaplı 

Mirliva Ali Haydar Paşa tayin edilmiş ve mutasarrıflık görevini vekaleten 

yürüten Osman Paşa’dan görevi teslim almıştı. Asir sancağındaki işlerin 

yoluna girmesiyle Osman Paşa, Ahmet Muhtar Paşa’nın kendisine daha önce 

verdiği söz gereği  İstanbul’a dönmüştü32. III. Ordu-yu hümayunu Erkanlığına 

ataması yapılarak İstanbul’a dönen Osman Paşa’nın Yemen’den 

ayrılmasındaki asıl sebep sağlık durumunda meydana gelen bozulma idi33.   

Bu isyanı bastırmakla görevli komutanlar 1877-78 Osmanlı-Rus 

savaşında ve diğer savaşlarda devletin yüzünü ağartacaklardır. Yunus Bey ve 

diğer Plevne kahramanlarının en önemlileri bu askeri birliklerin subay 

kadrosundan oluşmaktaydı. Bu da Yemen’e verilen önemi göstermekte idi34. 

Osman Paşa, Muhammed b. A’iz’in bu isyanı sırasında kendisine 

verilen görevlerin tümünü başarıyla yerine getirmişti. Ayrıca Ahmet Muhtar 

Paşa’nın en güvendiği  komutanlardan birisi idi. Asir Mutasarrıfı Mustafa 

Paşa’nın Asir’i idare edebilecek kapasitede bir şahıs olmadığını bildiğinden 

Osman Paşa’yı geniş yetkilerle Asir’de bırakması bunu göstermekte idi.. Asir 

Mutasarrıfının Pazar yerinde Türk askerlerin öldürülmesi olayını  

savsaklamaya çalışmasına rağmen, Osman Paşa’nın, bu olaya cüret edenleri 

yakalayarak gerekli cezayı vermesi onun askeri sorumluluk sahibi bir kişi 

olduğunu ve Türk askerine verdiği önemi göstermektedir.   

Yemen en çok asker kaybettiğimiz bir toprak parçasıdır. Yemen’in 

her karış toprağında Türk askerinden bir parça vardır desek yanlış olmaz. 

Yemen’de komutan olarak görev yapan General Galip Paşa’nın , Muhammed 

                                                 
30 Raşid, Tarih-i Yemen ve San’a c. II, s. 115-116. 
31 Ahmet Muhtara Paşa, Sergüzeşti Hayatımın Cild-i Evveli, s. 85. 
32 Ahmet Muhtara Paşa, Sergüzeşti Hayatımın Cild-i Evveli, . 86. 
33 Raşid, Tarih-i Yemen ve San’a c. II, s. 119. 
34 Rüşdü, Yemen Hatırası, s.  45. 



 

 

 

154 

b. A’iz isyanından 1894 yılına kadar, Osmanlı askeri zayiatı hakkında verdiği 

şu bilgi bunu doğrulamaktadır: 

“ Hiç unutmam 1310 (1892) senesi içinde bulunuyorduk. Yemen o 

tarihte daimi bir harp mıntıkası idi. Şube müdürü olarak Erkan-ı Harp 

Binbaşısı Cemil Bey’in müsaadesini alarak cedveller üzerinde tahkikat 

yaptım. Yemen’e ilk defa ordu sevkine başlanıldığı 1870 yılından 1892 yılına 

kadar Süveyş Kanalı’ndan Şab Denizi’ne girip Hicaz ve Yemen fırkalarına 

intikal edenleri veya isyanlar  yüzünden kıta halinde seferber edilerek 

sevkedilenleri, sağ kalup memleketlerine dönenlerin mikdarıyla 

müvazeneledim. Vardığım netice şu oldu. Aradan geçen 22 yılda Hicaz ve 

Yemen çöllerinde tam 130.000 Anadolu yavrusu gömülmüştü”35.  

 

                                                 
35 Tanrıkut, Asaf, Yemen Notları, Ank. 1965, s. 19-20. 
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IV. OTURUM (6 Nisan 2000) 

 

19. YÜZYILDA OSMANLI EKONOMİSİ 

 

Prof. Dr. Erdinç Tokgöz* 

 

Prof. Dr. Bernard Lewis’in şu yargısına katılmamak mümkün değil: 

“Geleceği görebilmek için tarih bilmek çok önemli. Birey için hafıza neyse 

bir ulus için de tarih odur. Tarihini çarpıtan bir toplum nörotik bir kişi; tarihini 

bilmeyen bir toplum ise hafızasını kaybetmiş bir insan gibidir” (G. Kazgan) 

Bu genel evrensel yargıyı Gazi Mustafa Kemal, Osmanlı Devletinin 

geçmişine bakarak şöyle somutlaştırıyor: 

“Bir milletin doğrudan doğruya yaşantısı ile ilgili olan, o milletin 

ekonomik durumudur. Tarihin ve tecrübenin süzgecinden arta kalan bu 

hakikat, bizim milli hayatımızda ve milli tarihimizde, tamamen kendini 

göstermiştir. Gerçekten de Türk tarihi incelenecek olunursa, gerileme ve 

yıkılma nedenlerinin, ekonomik problemlerden başka bir şey olmadığı derhal 

anlaşılır.” (İnan, 1972, sf. 35) 

Hatırlatmaya çalıştığım bu iki evrensel geçerliliği olan görüş 

çerçevesinde tarihe bakmanın büyük önem taşıdığı kanısındayım. 

19. yüzyılda kabına sığmayan, çığ gibi büyüyen ve yayılan Batı Avrupa 

devletlerinde iki temel özellik ortaya çıkmıştı: 1) Makina teknolojisinin 

günlük yaşama girmesi, 2) Bilimin “yükselen değer” olarak toplumca 

benimsenmesi. Hızlı sanayileşme ve yeni toplumsal değerler ile Batı dünyası 

tüm diğer toplumlar karşısında tartışılmaz bir üstünlük kazanmıştı. 

Oysa 19. yüzyıl boyunca Osmalı Devleti giderek derinleşen 

ekonomik, mali ve siyasal sounlarla boğuşmaktan kurtulamamış, “yarı 

sömürge” bir toplum durumunda kalmıştı. 

Bu incelememizle “19. yüzyılda Osmanlı Ekonomisi”nin belirleyici 

özelliklerini ve geri kalmışlığın temel nedenlerini ana hatlarıyla ortaya 

koymaya çalıştık. 

I. Genel Ekonomik Yapı 

19. yüzyılda Osmanlı ekonomisi farklı gelişme düzeyinde olan 

bölgelere bölünmüş idi. Ulusal ekonomi ve ulusal piyasa oluşmamıştı. 

                                                 
* Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü – Beytepe – ANKARA 
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İstanbul, Selanik, İzmir, Beyrut gibi iç ve dış ticaretin ağırlıklı olduğu gelişmiş 

bölgeler vardı. 

İmparatorluğun Suriye-Lübnan ve Basra bölgesi Fransa ve İngiltere 

ile yoğun ekonomik ilişkiler içindeydi. Osmanlı vilayetleri birbirleriyle değil, 

yabancı sınır ülkelerle ticarete öncelik vermişlerdi. Buna bağlı olarak ülkenin 

her sınır bölgesinde farklı para kullanıldığı görülüyordu. Bu farklılaşma ve 

kutuplaşma sosyal ve kültürel alana da yansımıştı. 

19. yüzyılın sonuna kadar köylü kesimin pazara açılma girişimleri çok 

sınırlıydı. Tarım kesiminde ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarda kapalı bir 

yaşam egemendi. Zira dış ticaretin GSMH'a oranı %2 kadardı. 

1890'larda Ankara ve Konya'ya demiryolunun ulaşması bölgeyi iç ve 

dış ticarete açmış oldu. Tarımda piyasa için mal üretme dönemi başladı. 

Sosyo-kültürel açılımda başladı. Batı Anadolu'da, Adana'da ve Doğu 

Karadeniz’de piyasaya açılma daha erken başlamıştı. Bu yörelerde toprak 

sahipleri, mültezimler, ağalar gibi feodal güçler köylüyü kendisine bağlayıp 

onun sırtından geçinmekteydi. 

Yabancı tüccarların talep ettikleri tarımsal hammadde ve ürünler 

demiryolu ile limanlara taşınıyordu. Liman kentleri arasında taşıma ise küçük 

yelkenlilerle yapılıyordu. İçanadolu'da kervancılık, mal ve can güvenliğinin 

sağlandığı oranda gerçekleşebiliyordu. 

Osmanlılar merkantilist düşünce ve uygulamalardan haberdar 

olmadılar. İhracata yönelik üretim anlayışı içine hiç girmediler. Temel 

anlayışları iç piyasanın ihtiyacını karşılamaktı. İç gümrüklerle bölgeler arası 

mal akımını yavaşlatma amacı güdülüyordu. İhracat sınırlandırılırken ithalat 

serbest bırakılmıştı. Birçok malın fiyatı kadılar tarafından narh şeklinde (idari 

fiyat) tespit ediliyordu. Böylece kazançlar sınırlandırılıyor ve sermaye 

birikimi önleniyordu. 

Devletin dış ticaret politikası Sarayın, silahlı kuvvetlerin ve büyük 

kentlerin temel tüketim malları taleplerinin karşılanması ve vergi gelirlerinin 

arttırılması amacına yönelikti. 

Bu anlayışın gereği olarak 10. Yüzyıl boyunca ithalatı kolaylaştıran 

mali ve idari politikalara önem ve öncelik verilmişti. İthalat artışı vergi geliri 

artışı şeklinde düşünülmüş ve ulusal ekonomiye zararları akla gelmemişti. 

II. Nüfus ve Eğitim 

Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren savaşlar, 

bulaşıcı hastalıklar ve sürekli toprak kaybına bağlı olarak toplam nüfusu 

azalmıştır. Ülke her yönden küçülen bir konuma düşmüştür. 
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İ. Ortaylı'nın tespitlerine göre 19. yüzyılın ikinci yarısında toplam 

nüfus 30 milyon kadardır. Şehirli nüfusun oranı ise % 20 civarındadır (Ortaylı, 

1999, sf. 182). 

Özellikle 19. yüzyıl içinde ülke büyük boyutlarda iç ve dış göç ile 

karşı karşıya kalmıştır. Avrupa topraklarında kaybedilen her savaş sonrasında 

Müslüman nüfus Anadolu'ya dönmüştü. Devlet göçmen ailelere toprak vermiş 

ve yerleşmesini sağlamıştı. Yüzyılın başından itibaren Rusya ve İngiltere 

Balkanlarda milliyetçilik hareketlerini destekleyerek ve yönlendirerek 

Osmanlıların Avrupa'dan çıkarılmasını ve Anadolu'ya kapanmasını sağladılar. 

Anadolu'da ise mal ve can güvenliği kalmayan köylüler zulme dayanamayınca 

güvenli bölgelere göç etmek zorunda kalmışlardı. 

Yüzyıl boyunca ülke tam bir kargaşa ve düzensizlik içindeydi.Ordu 

bozulmuş kışlalar birer isyancı güçler ocağı haline gelmişti. Saray, aile içi 

kavgalarla ve ülke mali krizle boğuşurken, padişahlar Selimiye Kışlası, 

Dolmabahçe Sarayı, Beykoz Kasrı, Mecidiye Camii, Teşvikiye Camii gibi 

"büyük ölü yatırımlar"a, hem de dış borç alarak, girişmişlerdi. 

19. yüzyılın son çeyreğine kadar Osmanlı Devletinde eğitim 

kurumları arsında hiyeraşik bir düzen veya geçiş yoktu. Bu düzensizlik veya 

devletin ilgisizliği II. Meşrutiyet'e kadar sürdü. 

Devlet çoğunluğu okuryazar olmayan subay ve paşaların eline 

kalmıştı. Ülkede Mekteb-i Fünun-i Harbiye, II. Mahmut zamanında 1834'de 

kurulmuştu. İlk mekteplerin temelini teşkil eden Rüştiye Mektepleri 1838'de 

gerçekleşti. Sibyan mektebini bitiren çocuklar içinden seçilerek alınanlar 14 

yaşına kadar bu okullarda öğrenim görmekteydiler. Başlangıçta sadece 

İstanbul'da faaliyet gösteren Rüştiye Mektepleri zamanla diğer şehirlere 

yayıldı. 

III. Tarım 

Osmanlı Devleti 19. yüzyıl boyunca iyi niyetli girişimlere rağmen 

ilkel bir tarım toplumu özelliklerini korudu. Yüzyılın hızlı sanayileşme 

sürecinin dışında kaldı. Anılan yüzyılın başından itibaren Osmanlı 

Devleti'nde, toprağa dayalı kamu gelirlerinin yetersizliği nedeniyle, büyüyen 

bürokrasi ve memurlaşan ordunun artan giderlerini karşılamakta yetersiz 

kalınması sonucunda, iç ve dış borçlanma kaçınılmaz olmuştu. 

Bozulan toprak düzenine bağlı olarak devlet ile toprağı işleyenler 

arasına mültezimler, ağalar,tefeciler gibi kademe kademe aracılar girdi. Aşar 

vergisi uygulaması (mültezimlik), tarım üreticilerini ezen bir uygulamaya 

dönüştü. Hava koşulları kötü gitmişse, çaresiz kalan köylü en yakın tefeciye 

borçlanıyordu. Bu tefeciler bazı bölgelerde bizzat ağadır, tüccardır, 

mültezimlerdir veya yakın kentteki sarraftır. 
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Köyünde teröre maruz kalan ve can güvenliği kalmayan köylüler 

toprağı bırakıp göç ediyordu. 19. yüzyıl boyunca Avrupa'da kaybedilen 

topraklarda yaşayan Müslüman nüfus Anadolu'ya göç etmişti. Devlet bunları 

boş Hazine topraklarına yerleştirmiş ve üretime geçmelerini sağlamıştır. Bu 

göçmenlerin üretici olmaları için vergi muafiyeti dahil her türlü teşvik tedbiri 

alınmıştı. 

Savaşlarda verilen büyük kayıplar yanında bulaşıcı hastalıklar 

nedeniyle nüfus hızla azaldığından toprağı işleyecek yeterli işgücü yoktu. 

Ayrıca düzensiz iç göçlerin de etkisiyle bazı bölgelerde topraklar atıl 

kalıyordu. Ücretli tarım işçisi çalıştırma Çukurova dışında gelişmemişti. 

Ayrıca büyükbaş hayvanlarını tefeciye kaptıran köylüler veya 

mültezimlerden kaçanlar, ağalara sığınır ve ortakçı olarak çalışırdı. 

Köylü tarımsal faaliyetlerde kullandığı ilkel aletleri yakın çevresinden 

satın alır veya sipariş vererek ürettirirdi. Hemen hemen her köyde demirci, 

nalbant, marangoz gibi ustalar hizmet verirdi. 

19. yüzyılın ikinci yarısına kadar köylülerin büyük kesimi giysilerini 

kendileri üretmekteydi. Buna "Ev Sanayi" aşaması diyebiliriz. Köylü 

ihtiyacının üstünde ürettiği her ürünü; köy çarşısı, kasaba pazarı, panayırlar 

ve yayla şenliklerinde değiş tokuş yoluyla satardı. 

IV. Sanayi 

Batı Avrupa'da "Sanayi Devrimi" toplumları ve insanları yenileyip 

bütünüyle değiştirirken, Osmanlı Devleti büyük bir ustalıkla bu devrime 

kapılarını kapatmayı başarmıştı. 

Yüzyılın ilk yarısında kamu sermayeli Ordu ve Saraydan gelen 

talepleri karşılamak üzere İstanbul’da sınai tesisler kuruldu. 1810’da Beykoz 

Deri Eşya (fişeklik, palaska, kundura v.s.), 1835’te İstanbul Feshane,1845’te 

kumaş çeşitleri için Hereke, 1850’de pamuklu dokuma ürünleri için Bakırköy 

Bez ve en son olarak da 1892'de Yıldız Çini fabrikası faaliyete geçirildi. 

Devlet özel kesimin ve esnafın şirketleşmesini teşvik girişimlerinde 

bulunmuştu. Ancak ülkede servet birikimine olanak tanınmadığı için sadece 

azınlıklar ve lövantenler girişimci durumundaydı. Müslüman zenginler sadece 

vakıf kurarak hayır işleri yapıyorlardı. Üst yöneticilerden Saray'a yakın 

olanlar, Boğazda yalılar veya konaklar yapabilme izni almışlardı. 

Sultan Abdülaziz döneminde Islah-ı Sanayi Komisyonu'nu yaptığı 

çalışmalar sonunda dört ana konuda önerilerde bulundu (Ortaylı, sf. 184). 

1) Sanayi mektepleri açmak, 

2)Esnafı sınai yatırımlara özendirmek, 
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3)Sergiler açarak sınai ürünleri tanıtmak, 

4)%5 olan gümrük resmini yükseltmek, 

Gecikmeli de olsa İstanbul, Edirne ve Tuna vilayetlerinde Sanayi 

Mektepleri kuruldu. Gümrük tarifeleri değişmedi. Sanayi sergileri azda olsa 

açıldı. Yine az sayıda şirketleşme girişimleri oldu. Fakat bu girişimler 

yürümedi, şirketler iflas etti. 

Tüm yatırım girişimleri acımasız dış rekabet engeliyle karşılaşıyordu. 

Ayrıca yetişmiş işgücü, altyapı ve hammadde darboğazları aşılamamıştı. 

Yabancıların kurup teslim ettikleri tesisler işletilemedi; yüksek maliyet ve 

düşük kalite ile ayakta kalmaları mümkün olmadı. Plansız programsız kamu 

destekli girişimler sadece ve sadece israfa yol açmıştı. Özellikle ülkede ulusal 

piyasayı oluşturacak altyapı ulaştırma ve haberleşme olmadığı için yatırımlar 

yürümemişti. Yaygın olan ve yerel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ev sanayi, 

el sanatları ve atölye üretim canlılığını korumuştu. Ayrıca büyük vilayetlerin 

merkezlerinde azınlıklar ve yabancıların küçük ölçekli sınai işletmeleri 

faaliyetlerini sürdürdüler. İç gümrükler, yerli sınai üretimin rekabet gücünü 

yok etmişti.1874'de ancak kara ticaretinde iç gümrükler kalktı. Deniz 

ticaretinde uygulanan gümrük vergileri ise 20. yüzyılın başında kaldırılmıştı. 

V. Dış Ticaret 

19. yüzyılda gelişen ve çeşitlenen dünya ticaretinden Osmanlı 

ekonomisi uzak kalmıştı. Ülke; sınırlı iç tüketimi olan, öz tüketim ağırlıklı bir 

ilkel tarım toplumu idi. Dış ticaret, emperyalist ülkelerin hammadde toplama 

ve sanayi malı satma politikalarının sonunda gelişme kaydetmişti. Yüzyıl 

boyunca dünya ticareti, dünya üretiminden daha hızlı bir artış göstermişti. 

Ş. Pamuk'un DİE için gerçekleştirdiği çalışmadan yaralanarak 19. 

yüzyılda Osmanlı dış ticareti konusunda şu temel bilgileri verebiliriz (Pamuk, 

1995, sf. xv): 

1) Osmanlı dış ticaret istatistikleri 1878'den sonra yayınlanmaya 

başlamıştır. Önceki dönemlere ait veriler yabancı kaynaklara dayanmaktadır. 

2) Osmanlı Devleti dış ticaretinin (1830-1900 arasında) yaklaşık 

%60'ı zaman zaman %70'i dört ülkeyle gerçekleşiyordu: İngiltere, Fransa, 

Avusturya ve Almanya. Beşinci sırada Rusya gelmekteydi. 

3) Düzenli ihraç edilen başlıca ürünler şunlardı: Fındık, incir, tütün, 

üzüm, pamuk, yapağı-tiftik, afyon, ham ipek, meşe palamudu ve zaman zaman 

buğday, zeytinyağı. 

4) 19. yüzyılda ülke ithalatında vazgeçilmez iki tüketim malı, şeker 

ve kahve idi. İthalat içinde ağırlığı olan diğer mallar şöyleydi: pamuk ipliği, 
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bez, kumaş, silah-cephane, makineler, maden kömürü, petrol,pirinç, çay, 

buğday, un, demiryolu malzemesi. 

5) İthalat ve ihracat büyük çapta denizyolu ile gerçekleşiyordu. 

Yabancı gemilerle taşıma yapılıyordu. İstanbul ithalatın, İzmir ihracatın 

merkezi durumundaydı. İstanbul’a ithal buğday Anadolu buğdayından daha 

ucuza geliyordu. Ülkede koruyucu gümrük tarifesi yoktu. 

Dış ticaretin gelişmesiyle Galata bankerleri büyük liman kentlerinde 

ithalat ve ihracatın finansmanı işlerine giriştiler ve kambiyo işlemlerine 

egemen oldular. 

6) Dış ticaret bazı yıllar hariç (1837, 1851, 1861, 1862, 1896-97) 

sürekli açık vermiştir. Düyun-u Umumiye İdaresi’nin yönlendirmesi ile ihraç 

ürünlerinin üretimi dolayısıyla da ihracat artmıştı. Böylece daha fazla ithalat 

yapıldı. Yani dış ticaret hacmi büyüdü. 

7) Ülke sürekli toprak kaybettiği için bağımsızlığa kavuşan bölgelerle 

yapılan iç ticaret dış ticarete dönüşmüştü. 

1838 İngiliz Ticaret Anlaşması 

Bu anlaşma 1838-41 arasında, Alman prenslikleri, Fransa, İspanya, 

İtalya, İskandinav Ülkeleri ve Rusya ile imzalandı. Osmanlı ekonomisi açık 

pazar ilan edildi. Prof. Dr. Pamuk'a göre "Osmanlı yönetimi, anlaşmanın 

iktisadi ve mali sonuçlarından habersiz olmamakla birlikte esas olarak siyasal 

nedenlerle masaya oturmuştur" (Pamuk, 1997, sf. 166). 

Bu anlaşma ile Osmanlı Devleti mal, insan ve hizmet akımını tek 

taraflı olarak serbest bıraktı. Böylece eski imtiyazların tümüne ilave yeni 

kolaylıklar getirildi. Gerek ithalat gerek ihracat yabancı tüccarlara açıldı. Yerli 

yabancı tüccar ayrımı kalkmış oldu. Osmanlı Devleti “tarife dışı engeller” 

diye nitelediğimiz sınırlayıcı önlemlere, Avrupa devletlerinin isteğine uyarak, 

son vermiş oldu. 1838 Ticaret anlaşması gereğince Osmanlı Devleti ithalat 

değeri üzerinden %5, ihracat değeri üzerinden ise %11 gümrük vergisi 

uygulayacağını kabullenmişti. Bu olağanüstü çarpık gümrük politikası 

yabancı malların ülkeyi iç pazar haline getirmesine yol açtı. Oysa ABD ve 

Almanya’da siyasal birliğe geçiş Gümrük Birliği’nin gerçekleşmesinden 

sonra mümkün olmuştu. 

Batı Avrupa ülkeleriyle yapılan bu anlaşmaların ard arda gelişi deniz 

ve kara ticaretini hızlandırdı. 1838-1854 arasında ortalama dış ticaret hacmi 

%5 arttı. 

VI. Osmanlı Maliyesi ve Tağşiş 
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Osmanlı maliyesi II. Mahmut’a kadar genellikle “müsadere” yoluyla 

kamu gelirlerini arttırmaya gidiyordu. Bu yolla siyasal güç edinmeye 

çalışanlar sindiriliyor hatta zorunlu göçe tabi tutuluyordu. 

Olağanüstü artan kamu harcamalarını karşılamakta zorlanan Hazine 

toplam para arzını arttırmak için “tağşiş” yoluna gitme kararı ve uygulaması 

içine girmişti. 

Hazine dolaşımdaki gümüş oranı yüksek akçeleri tedavülden kaldırıp 

bunların yerine gümüş oranı düşük daha fazla miktarda yeni sikkeler piyasaya 

sürmekteydi. Böylece kolay yoldan ve kısa vadede devlet gelirlerini (nakit 

olarak) arttırmak mümkün oluyordu. 

Bu olanak yani tağşiş sık sık kullanıldığı halde kamu açıkları 

kapanmıyordu. Çünkü savaşlar, iç isyanlar ve Saray'ın gösteriş harcamaları 

mali krizin aşılmasına olanak vermiyordu. 

Tağşişe karşı halk, memurlar ve askerler satın alma güçleri azaldığı 

için hep karşı çıktılar. Yabancı sarraflar ve tüccarlar piyasaya sahte ve 

değersiz madeni paralar sürdüler ve büyük menfaatler sağladılar. 

III. Selim halka altın ve gümüş eşya saklamanın ve kullanmanın 

haram olduğunu söyleyerek bunları darphaneye teslim etmelerini istemişti. 

Toplanan madenlerden düşük ayarlı sikkeler kesildi. II. Mahmut döneminde 

35 kez altın sikkeler ve 37 kez gümüş sikkeler tağşişe tabi tutuldu (Önsoy, 

1999, sf.42). 

Çaresiz kalan Hazine 1840’da kağıt para "Kaime"yi (Kavaim-i 

Nakdiye-i Muteberi) çıkardı. Kaime, madeni para yerine kullanılan bir çeşit 

Hazine bonosu idi. 1850’den itibaren kaimeler hızla değer kaybetti. 

Sonunda Abdülmecit dış borçlanma yoluna gidilmesine izin vererek, 

mali krizin aşılması yolunda yeni bir dönem başlatıldı. 

VII. Dış Borçlanma 

Padişah Abdülmecit zamanında yönetim mali krizi aşmak için dış 

borç arama kararı aldı. Sadrazam Ali Paşa, İngiliz-Fransız sermaye 

çevreleriyle ön anlaşma yaptı. Fakat padişah onay vermedi. Bunun üzerine 

halktan bağış toplandı ve Mısır’dan vergi peşin istenerek nakit sorunu geçici 

olarak aşıldı. 

Ancak Kırım Savaşı’nın getirdiği olağanüstü harcamaları karşılamak 

için Abdülmecit çaresiz dış borçlanmaya onay verdi (4 Ağustos 1854 tarihli 

ferman) (Önsoy, 1999, sf. 44). 

Rusya karşısında Osmanlı Devletini destekleme kararı alan İngiltere 

ve Fransa’nın desteğiyle ilk borçlanma 24 Ağustos 1854’te gerçekleşti. 
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Böylece 1854’te başlayan dış borçlanma hemen hemen her yıl ve esas 

olarak Fransız ve İngiliz sermaye piyasalarından olmak üzere iflasın ilan 

edildiği Ekim 1875’e kadar devam etti. 

Moratoryum’dan Düyun-u Umumiye İdaresine 

Osmanlı Devleti 6 Ekim 1875’te yayınladığı bir kararname ile iç ve 

dış borçların ana para ve faizlerinin 5 yıl süre ile %50 oranında ödeneceğini 

ilan etti. Bu ödemenin yarısının nakit yarısının da tahvil olacağını açıkladı 

(Önsoy, 1999, sf. 106). Ancak Osmanlı Hazinesi Hükümetin bu taahhüdünü 

de yerine getiremedi. 

Nisan 1876’da Hükümet “moratoryum” ilan etti. Beş yıl süreyle borç 

ödemeleri durduruldu. Sonunda alacaklı büyük devletlerin baskısına evet 

diyen Osmanlı Hükümeti 20 Aralık 1881'de Muharrem Kararnamesi ile 

Düyun-u Umumiye İdaresi'nin kurulmasına izin verdi. 

1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı büyük ölçüde borç bulunamadığı için 

Kaime basılarak finanse edilmeye çalışıldı. Bu uygulama enflasyonu 

kamçıladı. Bu savaşta hem toprak kaybedildi hem de (800 milyon FF) 

tazminat ödeme durumunda kalındı. 

Muharrem Kararnamesi ile dış borçların miktarında indirim 

yapılırken; borç koşulları yeniden düzenlendi. Buna karşılık ülkede ikinci bir 

mali idarenin faaliyete geçmesine izin verildi. Alacaklılar İdaresi 12 vergi 

çeşidini toplama yetkisini aldı. Ayrıca yurt içinde örgütlenmeye girişti. 20. 

Yüzyılın başında İdare'nin personel sayısı beş bini aşmıştı. İdare Osmanlı 

Devleti gelirlerinin yaklaşık 1/3'ünü topluyordu. Kurulda yabancı alacaklı 

devletlerin temsilcileri yanında Galata Bankerlerinin ve Hazinenin bir 

temsilcisi de bulunuyordu. İdare daima temsil ettiği yabancı ülkelerin 

çıkarlarını savundu ve izledi. Gerektiğinde güç gösterisinde bulunmaktan geri 

kalmadı. 

Bu idare vergilendirdiği ekonomik faaliyetleri teşvik etti. Böylece 

hem üretime, hem ihracata ve hem de vergi gelirlerinin artışına katkı sağladı. 

Ayrıca, İdare'nin verdiği güvenle borçlanma riski azaldı, daha elverişli 

koşullarda borçlanma ortamı doğdu. Borçlar vadesinde ödenir oldu. İdare mali 

disiplin ve kayıt sistemi getirdi. 

VIII. Bankacılık 

Tanzimat dönemi yenilikleri arasında bir yabancı sermayeli banka 

kurulması olayı vardır. Biri İtalyan diğeri Fransız iki bankerin kurduğu (1945) 

İstanbul Bankası 1850’de kapandı (H. Kazgan, 1999, sf. 31). 

1856’da kurulan İngiliz sermayeli Bank-ı Osmani’nin (Ottoman 

Bank) ardından, 1862 dış istikrazını üstlenen bir Fransız mali grubunun 
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ortaklığı ile 1863’te İstanbul’da Bank-ı Osmani Şahane adıyla yeni bir banka 

kuruldu. Sermaye temsilcileri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan 

sözleşmeye göre bankanın imtiyaz süresi 30 yıl idi. 

İlk kez yabancı sermayeli bir banka Osmanlı kanunlarına göre 

kurulmuş oluyordu. Osmanlı Bankası, bir devlet bankası imtiyazına sahipti. 

Ancak yöneticiler, dış sermaye sahiplerince belirleniyordu. Osmanlı 

Devleti’nin denetimi kağıt üzerinde öngörüldüyse de hiç olmadı. 

Banka, Düyun-u Umumiye İdaresi'nde bir temsilci bulundururdu. 

1914’te 62’si Ortadoğu’da olmak üzere bankanın 82 şubesi vardı. Ayrıca 

Fransa, İngiltere ve Tunus'ta temsilcilikleri vardı. 

1931’den sonra TC Merkez bankası faaliyete geçince Osmanlı 

Bankası ticari bir banka konumuna geldi. Halen Doğuş Holding'e ait ulusal 

banka durumundadır. 

1877-78 Savaşı sırasında Osmanlı Bankası devlete borç vermedi. 

Devlet bankaya verdiği imtiyazları geri aldı ve kağıt para basmaya girişti. 

Banka, başta Tütün Rejisi olmak üzere yabancı yatırımlara ortak oldu. Düyun-

u Umumiye İdaresi ile işbirliği yaparak para ve maliye politikaları 

oluşturdular ve yönettiler. 

IX. Tütün Rejisi 

Düyunu Umumiye İdaresi ikinci bir Maliye Bakanlığı gibi çalışmakla 

kalmamış aynı zamanda çeşitli şirketler aracılığıyla ticarette yapmıştır. Tuz 

tekelini ele geçirdikten sonra tütün tekelini de ele geçirmenin dolaylı da olsa 

yolunu bulmuştu. Bunun için Osmanlı Bankası, Credit Anstalt ve S. 

Bleichröder ile ortaklaşa “Müşterek ül Menfaa İnhisar-ı Duhan-ı Devlet-i 

Aliyye-i Osmaniye” şirketini 4.4 milyon lira sermaye ile kurarak tütün tekelini 

de almıştır. 

Kısaca Reji İdaresi diye anılan bu şirket ülke içinde tütün ekimini, 

tütün alım fiyatını, tütünün işlenmesini ve satışını, ayrıca ithalatı ve ihracatı 

tek başına yönlendiriyor ve denetliyordu. Üreticiden çok düşük fiyattan alıp, 

çok yüksek fiyattan işleyip satıyordu. Bu uygulama “tütün kaçakçılığını” 

cazip hale getirince reji idaresi Hükümeti ikna edip çıkarttırdığı kanun ile 

oluşturduğu “Kolcu Örgütü” aracılığıyla tütün kaçakçılarıyla mücadeleye 

girişti. Bu mücadelede binlerce insan öldü. Sürekli şikayetler karşısında 

Abdülhamit yönetimi konuyu yakından araştırmış, delilleriyle doğruluğunu 

görmüş olduğu halde, Reji İdaresine verilmiş imtiyazların süresi bitmediği 

için (10 yılı daha vardı) girişimde bulunma cesaretini gösterememişti. 
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Ülkede çok yaygın şekilde tütün ekimi yapıldığı için Reji İdaresi için 

denetim çok pahalıya geliyordu. İç denetim yanında dış yani ithalat ve ihracatı 

da denetlemek gerekiyordu. 

Tütün Reji Şirketi Düyunu Umumiye İdaresi’nin bir yan kuruluşu idi. 

Şirket tamamen yabancıların yönetimindeydi. Çok az sayıda Osmanlı 

vatandaşı idarede memur olabilmiş idi. Kolcuların çoğunluğu azınlıklardan 

oluşmaktaydı. 

Tütün Rejisi İdaresi kurulmadan önce ülkede tütün ticareti serbest idi. 

Devlet “bandrol” yöntemiyle tütün ticareti üzerinden vergi alıyordu. Reji 

kurulduktan sonra tüccar ve aracılar işsiz kaldı. 

İkinci Fethi Okyar Hükümeti programında (27 Kasım 1924) Reji 

konusu şöyle ele alınmıştı: “…Sevinç duyulacak bir konu da “Reji şirketinin” 

kaldırılması kararıdır. Önümüzdeki Şubat ayının sonunda bu şirketin 

çalışmalarına son verilecektir. Mali yıl bitiminden önce tütün sorununu, 

milletin üretim ve ekonomik gücü ile devletin çıkarlarını birarada düşünerek 

çözümlemeye gayret edeceğiz.” 

Sonuç 

1820’lerden I. Dünya Savaşı’na kadar yaklaşık 100 yıllık sürede, 

Osmanlı İmparatorluğu Batı’nın askeri, siyasi ve ekonomik gücü ve baskısı 

karşısında gerilemiş ve içe kapanmıştır. Devleti yeniden düzenleme ve Batı’ya 

açma reformları başarılı olmamıştır. Çünkü ülke Sanayi Devrimini yaşamamış 

ve ilkel bir tarım toplumu olarak kalmıştır. 

“… Kılıçla fetih yapanlar, sabanla fetih yapanlara yenilmeğe ve 

sonunda yerlerini terketmeğe mahkumdurlar.” 

Gazi Mustafa Kemal Paşa, 17 Şubat 1923'te Türkiye İktisat 

Kongresi'ni açarken yaptığı konuşmasında bu önemli ve doğru teşhisi 

koyduktan sonra Nutuk'ta şöyle devam ediyor; “Osmanlı hükümdarları ve 

yakınları, parıltılı büyük gösterişler içinde yaşayabilmek için ülkenin ve 

ulusun bütün kaynaklarını kuruttuktan başka, ulusun her türlü gelirini karşılık 

göstererek ve devletin onurunu, şerefini ayaklar altına alarak birçok borçlara 

girmişlerdi. O denli borçlanmışlardı ki devlet bu borçların faizlerini bile 

ödeyemeyecek duruma düşmüş, dünya gözünde batmış sayılmıştı.” 

Bu veciz cümlelerle ortaya konan tarihi gerçeklere ve doğrulara 

yürekten katıldığımı ifade etmekle yetiniyorum. 
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“SAVAŞ YILLARI(1877-1878)’NIN TÜRKİSTAN’I” 

 

Prof. Dr. Münir ATALAR* 

 

Bildirimizde yer alacak bilgilerin kaynağı Musavver Türkistan 

Tarih ve Seyahatnamesi isimli eserdir. Eserin birinci baskı tarihi 1294/1877 

(İstanbul, Basiret Gazetesi Matbaası) dir. 

Musavver Türkistan Tarih ve Seyahatnamesi’nin aslı İngilizce 

olup, yazarı, ünlü seyyahlardan Amerika’lı Monsieur (Mister) Hans 

Chiller’dir. Türçe’ye çeviren, İstanbul, Heybeliada’da Mekteb-i Bahriye-i 

Şâhâne (Deniz Okulu) İngilizce muallimi (Öğretmeni) Sağ Kol Ağası 

(Yüzbaşılıkla-Binbaşılık arasındaki bir rütbe) Ahmed Efendi’dir1. 

Kitapta “İfade” başlığı altında şu bilgilere yer verilmiştir. “Monsieur 

Chiller’in Petersburg’dan hareketle Volga nehri sahilinde oturan Alman 

göçmenleriyle ettiği mülâkâta ve Başkır ve Uralsak ve Kazak kabileleriyle, 

halkının âdetleri ve yaşayışlarına ve Orta Asya’nın kapısı konumunda olan 

Oranburg şehrine uğrayarak zaten tanıdığı olan bazılarıyla sohbet ve 

yakınlığına ve oradan kılavuz ve diğer malzemelerin sağlanmasıyla meşhur 

Uralsak dağlarını aşarak deve üzerinde Orta Asya vadi ve çöllerini ve 

Karakum çölünü geçip Kazla (Kadı Ali) şehrine gelinceye kadar yol boyunca 

uğradığı Kırgızlar’la kabileler ve diğer aşiretler halkının âdetleri ve 

yaşayışlarına ve şaşkınlık verecek bazı durumlarına ve beygir yarışları ve 

evlenme törenleriyle diğer durumlarına dâir geniş olarak İngilizce kaleme 

aldığı Seyahatnamesi’nin tercümesidir.” 

Dibace (Giriş)’de yazar, Orta Asya’ya seyahat etmek ve oraları 

görmek arzusunu şu şekilde dile getirmektedir. “Orta Asya’yı gezmek ve 

görmek ve ora halkının durumları hakkında bilgi edinmek istek ve arzusu 

içimi o derece kaplamıştı ki, çocukluğumdan beri her nerede buraların 

durumlarıyla ilgili konular açılsa, tüm bu bilgiler gönlümdeki istek ve hırsımı 

artıran artıra, bu heves beni, bilgilerimi bir kitabıma geniş olarak almaya ve 

bu seyahati gerçekleştirmeye yöneltti ve hamdolsun buna kavuştum. Bu 

benim için kıvanç vericidir.” 

                                                 
* Gaziosmanpaşa Üniv. Fen-Edb. Fak. Tarih Bölümü Başkanı Tokat/TÜRKİYE 
1 Musahhihi, Basiret Gazetesi sahibi Ali’dir. Bkz., M.Seyfettin ÖZEGE, Eski 

Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu, İstanbul, 1975, c. III, s. 1232. 
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Bu seyahatnâme, tarihî olayları aktarmaktan çok, kültür hayatını 

anlatmaktadır. Özelliği de buradadır. Bu eserde, kültürler arası ortak noktalar 

göze çarpmaktadır. Bunun bir Avrupa’lı seyyah tarafından aktarılmasının ise 

ayrı bir önemi vardır. 

Bildirimizin amacı, başından-sonuna değin Türklerden ve 

müslümanlardan övgüyle bahseden, Ruslar’ı yeren ifadelerin yer aldığı ve bir 

Avrupa’lı tarafından kaleme alınan böylesi eseri, bilim dünyasına tanıtarak, 

önemini vurgulamak ve “93 Harbi” yıllarının Türkistan’ı hakkında bilgiler 

vermektedir. 

SAVAŞ YILLARI (1877-78)’NIN TÜRKİSTANI 

Başkir kabilesine vâsıl olup, artık Asya ahalisine dâir bâzı nişaneler 

görmeye başladık. Hanelerinin aşağısı topraktan ve yukarısı çamurdan 

yapılmış ve damları müstevi(düz) ve çamurdan sıvalı olup, üzerinde bir cism-

i sakîl (ağır bir cisim – loğ taşı) yuvarlayarak, sıkıştırıp yağmurdan muhafaza 

edilmiştir. Yabancıyı haber vermek için evlerin cümlesinde birer-ikişer köpek 

bulundurmak âdetlerindendir. Bu kabile halkının ekserisi İslâm olduğundan 

köylerindeki mescid, minareler kar ile mestûr (örtülü) olduğu halde mesâfe-i 

baideden (uzak mesafeden) görünüşleri güzeldi. (s.16)** 

Bunlar İslâm olduklarından hânenin dâhili, harici gibi temiz idi. (s.7) 

Başkir ahalisinin, her halde Rusya çiftçilerinden ziyade medenî ve 

ekser şeyde terakki etmiş olduklarına şüphem kalmadı.(s.8) 1869’da 

Petersburg’dan gönderilen bir nizam-nâme ile Kırgızlar’ın vatani ve Aralsak 

eyâleti birleştirilmiştir. (11) 

Avrupa’lı nazarında Kazaklar, gâyet vahşî olup, yağmacılıktan başka 

bir şeye yaramaz zan olunur. Bana kalır ise bunun sebebi, olsa olsa 1812’de 

Avrupa’da vuku bulan harplarde Kazaklar, Ruslar tarafından hafif süvari 

olarak pek çok iş görmüşler ve o vakit Avrupa’nın gözünü yıldırmışlardır. Bu 

durum, Avrupa’nın Kazak’lardan ürkmelerine sebep olmuştur. Ruslar, cevr ve 

meşakkate dayanıklı asker aradığı vakit, Kazak’lara baş vururdu. Göç ve 

imarda, Kazak’lar görevlendirilmişlerdir.(s.11-12) 

Kazak’ların birinci def‘a Rusya ordularında istihdam olunuşları, 

Lehistan ve Rîka Muharebeleridir.(s.13-14) 

1775’lerden sonra, Bayık nehrinin adının, Ural olarak değiştirilmesi 

Asya halkı indinde pek büyük bir cezadır.(s.14) 

                                                 
** Buradan itibaren verilen sayfa numaraları, Musavver Türkistan Tarih ve 

Seyahatnamesi isimli eserin orijinal sayfa numaralarıdır. 
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Üç evladı askerde olan adam ile üç biraderi askerlik etmekte bulunan 

kişi askerlik hizmetinden muaf tutulmuştur. (s.14-15) 

Kazaklardan servet sahibi olanlar, 2 sene Türkistan’daki askerlik 

hizmetinden kurtulmak için 300 ruble bedel nakdi verirlerdi. Askerliğin 

ta‘mimi ise 1874 ihtilâline dayanmaktaydı. (s.15) 

Ural Nehri’nden balıkçılık etmek umumî olup, öyle Avrupa’da 

olduğu gibi birinin balık avladığı bölgede diğerinin avlanması yasak değildir. 

Top patlamasıyla ağların aynı anda suya atılması kuralı vardı. (s.15) 

Kazak halkı hemen külliyen Hıristiyanlığı asla tasdik etmezler ise de 

öyle (umum Rusyalılar gibi) diğer milletleri nazarlarında fena görmezler. 

1862’deki nüfus sayımında 70.000 Kazak içinde 62 kişi rum Mezhebi’nden 

idi ki, bunlar da Rusya Devleti tarafından gönderilen tahsildarlar, diğer 

memurlar idi. (s. 16) 

Oranburg şehrine ulaştığımızda Devranburg otelinde iki oda 

kiraladık. Biraz aramadan sonra şehirde bulunan Türk hamamına gidip 

temizlendik (s.18) 

Ursak şehriyle Türklü şehri arasında işlemekte olan posta arabaları 

(s.26) 

Menzilhanelerin ekserisi topraktan beş-altı arşın aşağı kazılmış 

mahzen gibi birer odadan ibâret bulunmakla, gerçi içerisi sıcak oluyor ise de 

karanlık ve temizliğe dikkat edilmediğinden dayanılmaz derecede kokulu 

olurdu. (s.26) 

Arabaya deve koşmanın bir güzelliği olup, o da beygir gibi dizgin ile 

gitmeyip, gayet ağır gittiklerinden, insan arabanın içinde otururken elindeki 

kitap o kadar sarsılmadığından okumak için sıkıntı çekmez. Bu halde yanımda 

bulunan Kur’an tercümesini baştan-sona kadar okudum. (s.28-29) 

Bir Kazak karısı, bir haftadır yulaf çorbası içtiklerini itiraf etti. Bir 

miktar ekmek verdik, öpüp başlarına koyarak, açlıktan çıkmış gibi yemeye 

başladılar. (s.30) 

Ruslar esmer ekmeği pişirirlerdi. Sığır etiyle lahana çorbasından 

ibâret olan yemeklerini Rusya askerlerinden başka kimse yiyemez derecede 

buldum. (s.34) 

1873 senesinde Prof. Smith’in Ural denizi suyunun tahlil sonuçları 

vardır. S.37-38) 

Asıl Kırgızlardan olmayanlar (Rusyalılar tarafından) Kara Kırgız 

olarak bilinirler, onlar müslüman olup, biz Kazakız derler. Gerçekten bunlar 

Rusya Kazağı silsilesinden olup, birkaç yüz sene evvel müslüman olduklarını 
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yerlilerden birkaç kişiden daha dinledim. Asya-yı Vusta’da (Orta Asya’da) 

“Kazak” tâbiri, “vahşi”, ve “derbeder” manasındadır. Ben demeyip Kırgız 

diyeceğim. (s.40) 

Ebü’l-Hayr Han, hubb-i cah (mevki, makam, itibar) ve mağrûr 

olduğundan ahalisine etmediği zulüm ve cefa kalmadığından başka, etraftan 

alınan hücûm ve tasallutun def‘ine ahalisini sevk edemediğinden hükümdarlık 

elinden çıkmamak niyetiyle, umum müslümanların şiddetle menfusu olan 

Rusya himayesine girmek gibi bir hatayı dahi kabul etmesi cihetiyle idam 

olunmuştur. (s.42) 

Kırgızlar olsun, Türkler ve Özbekler olsun, dinleri ve vatanları uğruna 

her zaman canlarını fedâ etmeye hazır ve müheyyâ olduklarında ittihat ve 

ittifak etmiş olsalardı, Asya’da Rusya’lıları dahi tart ve tağrib edeceklerinden 

hiç şüphe olamaz idi. (s.43) 

Kırgızlar, en asil Türk cinsinden olduğu biliniyor ise de, çeşitli 

kabilelerle vukû bulan karışım ve evlilikten dolayı, simaları Moğol cinsine 

tamamen benzerlik gösterirler. (s.48) 

Kırgız çadır yaşantısı tasviri nefis giyim-kuşam takye, kalpak, entari 

tülbent. (s.48-49) 

Kırgız kadınları, erkeklerinin aksi olarak gayet güzeldi. Zira gözleri 

siyah ahu gibi, kirpikleri uzun, vücutları düzgün olup, öyle kanbur, kör, topal 

yoktur. (s.50) 

Kızlar valideleri gibi, başlarını tülbent ile setr edip saçların örerek 

kulaklarının arkalarından ön tarafa akıp göğüslerinin iki tarafına sarkıtırlar. (s. 

50) 

Kısrak sütüyle bir nevi ottan yaptıkları (Kumi) darıdan bir nevi bira 

yaparlar. (s.51) 

Kırgızların muntazam silahları olmadığından ekseriyet üzre korkak 

olup, harpçe şöhretleri yoktur. (s.56) 

Kırgızların çoğu hüsn-i ahlak sahibi ve mızıka ve çalgı çalmayı çok 

severler. Boş vakitlerini kendi dillerinde şarkı ve gazel söyleyerek geçirirler. 

Çalgı aletleri; Barbat, Gayda, Davul, Dümbelek, Zurna v.s. (.56) 

Kırgız ahalisi arasında ya bir çocuğunu sünnet veyahut evlendirmek 

için cemiyet yapmak, aileden birinin vefat anına denk getirilir. Ölümün acısını 

hafifletmek için böyle yapılırdı. (s. 57) 

Köylerde bargir(beygir) tedarik etmek için pekçok sıkıntı çeker idik. 

Hatta önümüzde Tokad namında bir köy olup, bu ise Asya haritalarında kasaba 

diye gösterilmiş olduğundan artık burada istediğimiz kadar dinç ve âlâ hayvan 
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bulacağımıza şüphe etmediğimiz halde meğer sekiz-on kabtika(çadırdan) 

ibaret bir avul (köy) olup etrafından hayvanat gübresinden tepeler teşkil almış 

ve her sene ahalisi diğer mahalle göçtüğünden âdeta bir küçük göçebe 

karyesi(köyü) olduğu anlaşılmıştır. (s.26-27) 

Kırgızlar arasında “Alâka” yarışı diye bilinen bir yarış vardır ki, 

gerçekte bir çeşit zifaf (evlenme) usülü kabul edilse yeridir; Şöyleki: Tam 

gelinlik vakti gelmiş kızın bir gayet dinç bir hayvanın üzerine binip, kızı 

almak isteyen bir takım delikanlılar arasından hayvanla takib edip, hangisi 

yakalar ise, kız ona nikah olunur. Sevmediği biri yaklaşıp kapmak isterse, kız 

kamçı ile direniş göstermeye yetkisi olduğundan, kendini sevdiğinin kucağına 

atar, toplum huzuruna gelinir, şeri nikah kıyılar. Bu yarış âdet hükmünde olup, 

iki tarafın rızası ile olurdu. Kız tarafına akçe (başlık) verilirdi. (s.59-60) 

Seyhun nehri hakkında bilgiler verilmektedir. 

Türkler Amuderya, Araplar Ceyhun  

Türkler Siriderya, Araplar Seyhun derler (s.61) 

Rusya’nın Ural Denizi’nde olan vapurları vasıtasıyla oluşan ticaret yükseliş 

grafiği Rusya devletinin bahriye dairesinden elde edilen istatistiki bilgiler 

şöyledir. (s. 79) 

Rusya Devleti tarafından asker için gönderilen mühimmet va 

erzakın ton hesabıyla miktarı 

Sene 

1491 1865 

1416 1866 

2633 1867 

2081 1868 

2920 1869 

 

Yolcu Rus tüccarlar tarafından gönderilen 

eşyanın tonajı 

1208 218 

1768 318 

2328 404 

3358 56 

2025 24 

 

Beş yıl zarfında Rusya’dan sevk olunan asker ve mühimmat 

sebebiyle, yolcu ve eşya miktarı artmış ise de, tüccar eşyası (nakil zahmeti 

pahalılığı ve meşakkati yüzünden) azalmıştır. (s.80) 
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Yazar, Orta Asya’dan ayrıldıktan sonra, arkadaşının birkaç mektup 

yazısı göndermiş olduğunu, tüccar veya diğer bir vasıta ile gönderemeyip, 

postaya vermiş olduğundan, yalnız bir mektubunu alabildiğini yazmaktadır 

(PTT’ye güvensizlik). (s.87) 

Leyleklere ve yuvalarına dokunulması câiz olmadığından her yer ve 

camii kubbeleri yuva dolu idi. (s.94) 

Ahmet Yesevî türbesinin yakınında bir kuyu varmış ki, bu kuyunun 

suyu, halk nazarında çeşitli hastalıklara iyi geldiği rivayet edilir. (s. 95) 

Hanelerin tavanları: Dört duvarı tamam olup çatısı atıldıktan sonra 

kiriş yerine bir takım ince dal ve kamışlar yerleştirilip, bunun üzerine sıvanır 

ise de her sene bu sıva tebdil veya tecdid olunmadıkça yağmurdan emin 

olunamaz. (s.104) 

Duvarlara kama ve tüfenkler ve kılınçlar asılarak hanelerini bu şekilde 

süslemek âdettir. (s.104) 

Taşkentlilerin ekserisi zevke meyyal olduklarından geceleri 

bağlarında ağaçlarını türlü renkli fenerler ile donatıp çalgı çaldırmak, 

köçek oynatmak bunlar içindir. (s.105) 

Şarap ve diğer içkiler dışardan getirildiğinden pahalı satılmakta olup, 

yazın arpa suyunun bir şişesi ½ İngiliz lirasıdır.(s.106) 

Türkistan Gazetesi adıyla Rusça bir gazete çıkmakta idi. Senelik 

masrafı 22.000 Ruble, her bir nüshası 37 kapik olup, 300 nüsha satmakta idi. 

Şimdiye kadar tab ve neşrine yazar hayret etmiş. Aynı gazetenin yerli halkın 

yazıda ilerlemelerini sağlamak için bir de Türkçe olarak ilavesi çıkmakta idi. 

(s.107) 

Taşkent’in İslam kadınlarından biri, bir İslam mektebinin yararına 

olmak üzere piyongo tertip edip, bir bileti 20 kapik’e olarak halka dağıtmış 

ise de, sonradan çekiliş oldukda, ancak 1/2000’ine mükafat isabet etmiştir. 

(s.108) 

Yazar, Türkistan Valilerinin görkemli ve debdebeli yaşantısından 

teferruatıyla bahsettikten sonra şu kanıya ulaşıyor: “İşte Türkistan valisinin 

hâli bundan ibaret olup, Avrupa hükümdarlarından pek çoğunda bu kadar 

kibr-ü azamet yoktur” (s.110) 

Taşkent Muhafızı General Kolpa Kofiski, şehir dışına çıksa, şehre 

dönüşünde askeri zabitlerin hepsi üniformalarını giyerek birkaç mil 

mesafeden karşılayarak, şehre gireceği-geçeceği mahalleler donatılıp, 21 pare 

top atmak adetti. Bu israflar ve boş gösterişlerin önünü almak üzere 

Petersburg’dan özel memurlar gelip, bu usülü kaldırmışlar ise de, general, bu 
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debdebe ve saltanattan vazgeçmeyip atılan top ve yakılan kandillerin 

masraflarını kesesinden vermek üzere yine devam eylemiştir. (110) 

Taşkent’de bulunan Rus memurlar ve zâbitlerin çoğu; 

memleketlerinde ya medyûn veyâ itham altında olduklarından dolayı, kendi 

bölgelerinden tard ve uzaklaştırılan kişilerdir. Böyle olduğu halde maaşlarına 

zam istekleri vardır. Görevliler ile halk arasındaki nefret gittikçe artmaktadır. 

Taşkend’de meşhur Mr. Karazin, Orta Asya hakkında (İklîm-i Baîde) isimli 

makalesinde şehrin sosyal yaşantısını pek güzel tarif etmiştir. Ruslar, yazarın 

Taşkentle ilgili makâlesine yalan ve iftira gözüyle bakmakta iseler de, tasvir 

edilen durumların tümü, Takkend’de vardır. (s.110-111) 

“Buhara’da garib Bir Suretde İdam Olunan Bir Adam Hakkında Mirza 

Kaşbar isimli kişinin verdiği malumattır”: Erkeklerin, pala ile boynu 

vücûdundan ayrılır, kuyuya atılır. Buharada kadınlardan birinin idamı lâzım 

geldikte boynu vurulmayıp, ensesine tabanca ile ateş edilir. (s.128) 

Medrese hocalarının kimisi dışardakilerle karışıp arasıra dışarı 

çıkarlarsa da, bazıları medreselerin yasal olan vazifesiyle yetinip, asla dışarı 

çıkmazlar, Kale, duvarlar, surlar v.s. tasvir. (s137) 

Taşkent’te surların dışı, birkaç mil uzaklıkta bahçeler ile çevrilidir. Bu 

bahçeler şehire (Taşkent’e) kürbiyeti cihetle uzaktan gâyet güzel bir manzara 

peydâ etmiş ise de Rusyalıların şehr-i mezkûru zabt ettiği zamandan beri 

mezkûr bahçelerde meyve ağaçları kalmadığı gibi ahâlînin dahî Ruslardan 

gördükleri hakarete tahammül edememelerinden terk-i vatan ile diyâr-ı âhere 

hicret eylediklerinden şimdi yüz üstüne kalıp harâbe-zâre dönmüştür. Bu 

bahçelerin bir kısmını Rusyalılar bozup millet bahçesi yapmış ve bir takımını 

dahî askere ta‘lim meydanı ittihaz etmiş ve kasurlarının on beş yirmi senelik 

meyve ağaçlarını kat‘ eylemişlerdir. Taşkent şehrinde odun Hâdcan’dan 

getirilmekte olduğu cihetle gâyet pahalı olduğundan şeftali ve kayısı ve kiraz 

ağaçlarını kesip ihrâk etmek ve Rusyalılara hem kolay ve hem ehven geliyor 

ise de eşcâr-ı mezkûrenin yakın vakitte nihâyet bulup meyvenin nedretine bâdi 

olacağı derkârdır. Asya-yı Vustâ’da olan ormanlar birkaç yüz seneden beri 

birbirini müte’âkip vukû‘bulan ihtilalden harâp olup hele Rusya muhâcirini 

ormanlara düşürmüş gözüyle baktıklarından ağaç kat‘ etmeyi esbâb-ı 

maîşetten addederek ba‘zıları kat‘ olunan ağaçları satmakla ta‘ayyüş ediyorlar 

ki ormanların dahi yakın vakitte mahv ü perişan olacağı şüphesizdir. (s.138) 

Kaplar Bey isimli köyde beygir yetiştirmek üzere pek çok çiftlikler 

olup, hayvan hırsızlığı hem çok, hem kolay olduğundan Rusya zâbitleri 

mezkûr köye me’mûr tayin olunması hususunda pek çok rüşvet alırlar. (s.139) 

Vergi çeşitleri: 

1- Müstemlikat: Bahçe, tarla, yıllık 22 bin ruble 
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2- İhtisâbiye: Tartı ve ölçü yıllık 7 bin ruble 

3- Zameski: Yol ve köprüler tamiratı, yıllık 11 bin ruble 

4- Belediye vergisi: ¼ taksim olunur dört yerden 

toplanır. 

      1863------ 16 bin ruble 

      1874------ 86 bin ruble 

Seneden seneye artan bu verginin toplanmasında makbuz, sened 

verilmediği için, Rus memurlarının pek çok hırsızlığı olduğuna hiç şüphe 

yoktur. (s.141) 

Taşkent şehrinin nüfûsuna gelince şimdiye kadar lâyıkıyla tahrîr-i 

nüfûs icrâ olunmadığından tamamıyle beyân etmek mümkün değildir. Fakat 

şehirde büyük küçük üçyüz cevâmi ve mesâcid-i (Şerife) olup yerlilerden 

ba‘zısının beyânına göre her mahallede bir cami-i (Şerif) vardır. Buna otuzdan 

elliye kadar hâne isabet eder. Ve her hâneyi dahi beş nüfûs i‘tibâr eder isek 

takriben altmışbin nüfûs bâliğ olduğu anlaşılar. Halbûki taşkent şehrinde olan 

hânelerin ekserisinde yediden ona kadar nüfûs bulunduğundan bu miktarın 

pek az göründüğüne şüphe olmayıp bazı ashab-ı vukûf yüz yirmibin nüfusun 

mevcut olduğunu tahmin ediyorlarki bunun dahi sıhhate makruniyeti me’mul-

ı kavidir. Vergi tahsilince şehri nüfusu kırkbin yediyüz doksan dokuz i‘tibar 

olunup bu hesapça beher haneye üç nüfus isabet ederki resmi defterlerde 

gördüğüm dahi bunun aynıdır. Bu hesaba göre kırkbirbin nüfusun üst 

tarafından tahsil edilen vergi Rus me’murlarının keselerine dahil olduğu 

anlaşılıyor. (s. 142) 

Taşkent ahalisi ekseriyet üzere Özbek olup, içlerinde Tacik, Tatar, 

Kırgız ve Hintli ile diğer kabileler de bulunur. Yerlilere göre sahil halkı, 

medeni ve bedevi olarak ikiye ayrılır. Bedevîler, halk arasında Kazak diye 

bilinir. Bu Kazakların evleri olmayıp, çadır ve kulübelerde oturur ve çavdar 

ekmeği yerler, çok da vahşi bir kavim olup, Ruslar bunları, ağır işlerde 

kullanmışlardı. (s.142-143) 

Özbek lafzı mücerred olmayıp, öz (kendi) ile (bek) kelimelerinden 

mürekkep olduğundan bu halde (kendi bek) demek olur ki, kendi başına yaşar, 

serbest ve hür bir kavim olduğuna işarettir. (s.145) 

Ticaret Hayatı: Yerli halk-Arap-Hintli-Yahudi (s.150) 

Rus Generali Çernayef’in az bir vakit Taşkent’i zabtetmesi, Rusların 

Orta Asya tarihinde isimlerinin kalıcılığını sağlamış ve adı geçen general 

şöhret kazanmıştır (1864, Çimkent’i zabt.) (s.153) 
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(Rusyalıların Asya-yı Vustâ’da olan galebeleri hep ahâli beynindeki 

nifak ve ittifaksızlıktan ileri geldiğine işte şu fıkra dahî delil ve izahdır. Lâkin 

nasıl vicdân ve nasıl lisândır ki vatanlarının ve dîn ve ırz nâmuslarının 

düşmanları olan Rusyalıların ayakları altında mahv olmasına mücerred 

Hokand hânından ahz-ı intikâm emeliyle muvâfakat ediyorlar. İşte böyle 

sâika-i cehâletle hürriyet-i mezhebiye ve saâdet ve selâmet-i âtiyelerini ve din 

ve namuslarını düşmana teslime râzı olan hainler hezarkere lânet nefrete lâyık 

ve sezâdır. Bu hâinler değilmidir ki ol-vakit Hokand Hanlarından gördükleri 

zulm ve te‘addîye tahammül edemeyerek vatanlarını Rusyalılara teslim 

eylediler. Şikayet ettikleri mezâlimin Rusyalılardan ellibin mislini görüyorlar. 

Heyhât ne fâide ki evlât ve ahfadları bu zulüm ve itisâf altında mahv ü perişân 

olacaktır. Asya-yı Vustâ müslümanları ittihat ve ittifaksızlık yüzünden bu 

kadar belâya giriftar oldular. Hayf sad hayf ki son pişmanlık fâide vermez. 

Mamâfih akıllarını başlarına toplayıp ta bütün müslümanlar bir dâire-i ittifaka 

dâhil olsalar yine Rusyalıları ol-taraftan tard ü teb‘îd edeceklerinden 

ümidimizi kat etmeyiz. (s.155) 
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OSMANLI DEVLETİ’NİN KAFKASYA’YA BAKIŞI (1785-1856) 

 

Yrd. Doç Dr. Zübeyde GÜNEŞ YAĞCI* 

 

1768- 1774 Osmanlı Rus savaşı Kafkasya’daki gelişmelerin tırmanışa 

geçmesine başlangıç oluşturdu. Savaş sonunda imzalanan Küçük Kaynarca 

Antlaşması, Rusya’nın XVI. yüzyıldan itibaren Kafkasya’ya inme planlarını 

gerçekleştirme yolunda çok önemli bir merhale teşkil etmiştir. Kabartay 

bölgesini kendi toprakları arasına alan Rusya, ileri harekatına devam etmek 

istemiştir. Bu amaçla Gürcistan’a yönelmiş ve himayesine almıştır. Rusya 

böylece Osmanlı toprakları içerisinde yer alan Kuzey Kafkasya’ya olan 

ihtirasını da açıkça ortaya koymuş, Osmanlı Devleti ile yapmış olduğu Küçük 

Kaynarca Antlaşmasına rağmen Kuzey Kafkasya’daki bölgelere saldırmaktan 

geri kalmamıştır. 

Bu arada Osmanlı Devleti ise Kırım’ı kaybetme tehlikesi ortaya 

çıktığından dikkatini Kafkasya’ya yönlendirmeye karar verdi. Olası bir 

Osmanlı-Rus savaşında Kuzey Kafkasya’daki kabilelerden istifade etmek 

amacıyla Karadeniz’in kuzeyinde bulunan Soğucak kalesini takviye 

ederek, 1781 yılında Ferah Ali Paşa’yı muhafız olarak tayin etti. Ferah 

Ali Paşa, ilk önce Gelincik kalesini daha sonra ise stratejik öneme sahip 

harabe durumunda olan Anapa kalesini yeniden inşa etti1. Yine Osmanlı 

Devleti, Soğucak muhafızı Ferah Ali Paşa, aracılığı ile Çerkes ve Abaza 

kabileleri ile irtibata geçerek, devletin yanında yer almalarını temine 

çalışıyordu.  

Ferah Ali Paşa, kendisine verilen görevi hakkıyla yerine 

getirmeye gayret ederek, Çerkes kabileleri ile irtibat kurmaya çalıştı. 

Kabile ileri gelenlerine maaş bağlanması, hediye ve hilat verilmesi 

yanında askeri bakımdan da bölgeyi takviye ederek, kabilelerin Osmanlı 

devletine bağlılığını sağladı. Bu çabalar bir süre sonra semeresini verecek 

ve kabileler bundan sonra hemen daima Osmanlı Devleti’nin yanında yer 

alacaklardır. 

                                                 
* Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 
1 BOA. MAD. Keşif ve Tamirat Defteri Nr. 3162, s. 575. CA. Nr. 50364 Anapa’da 

kale yapılmasına dair Soğucak Muhafızına hüküm ( 7 Şevval  1196), Ferah Ali 

Paşa’nın Bölgedeki faaliyetleri hakkında geniş bilgi için bakınız Zübeyde Güneş 

Yağcı, Ferah Ali Paşa’nın Soğucak Muhafızlığı (1781-1785), Samsun 1998, 

(Basılmamış doktora tezi). 
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Ayrıca Osmanlı Devleti, yine Ferah Ali Paşa aracılığı ile 

kabilelere mühimmat ve askeri teçhizat göndermiştir. Bu sırada Çerkes 

ve Abaza kabileleri ileri gelenleri Ferah Ali Paşa’dan kale yapımında 

kendilerine yardımcı olunmasını istemişlerdir. Ferah Ali Paşa durumu 

merkeze bildirdiğinde istekleri olumlu karşılanmış ve gerekli uzmanlar 

gönderilmiştir2.  

Rusya’nın Kafkasya’yı ve Osmanlı Devleti’ni tehdit ettiği bu 

tarihlerde Osmanlı Devleti, Dağıstan’daki Hanlarla da ilgilenmeye 

başlamıştır. Çünkü Osmanlı Devleti kendi egemenliğini tehdit edebilecek 

bir durum söz konusu olduğunda Hanlardan istifade etmek istemiştir. 

Dağıstan’daki hanların da İslam aleminin lideri konumunda olan Osmanlı 

Devleti’ne ihtiyaçları vardı. Nitekim Gürcistan’ın Rusya’ya yanaşmasına 

kızan Hanlar Tiflis’e karşı sert politika izleyerek, saldırılar 

düzenlemişlerdir. Rusya’nın Kırım’ı ilhakından sonra ise Rusya ile 

savaşın kaçınılmaz olduğu ortaya çıktığından Osmanlı Devleti tarafından 

Azerbaycan ve Dağıstan Hanlarına teşrifat ve hediyeler gönderilmiştir. 

Yine bu tarihlerde Dağıstan’dan gelen elçiler İstanbul’da büyük bir ilgiye 

mazhar olmuşlardır3. 

Şunu da belirtmeliyiz ki Osmanlı Devleti, başlangıçta hemen hiç 

bir şekilde Küçük Kaynarca Antlaşmasına aykırı hareket etmek 

istemiyordu. Kabilelerin de anlaşma maddelerine riayet etmelerinin 

sağlanması yönünde devamlı surette Soğucak muhafızlarına emirler 

gönderiyordu. Rusya ile herhangi bir savaşı göze alamadığından sınırda 

meydana gelen olayları önlemeye çalışıyordu. Fakat bütün bu çabalara 

rağmen Kafkasya’da sükûnet hakim değildi. Bir kere Rusya ileri 

harekatından vazgeçmiş değildi. Her ne kadar Osmanlı Devleti anlaşma 

maddelerine sadık kalmaya çalışsa da Rusya hem sınırlarda problemler 

çıkartıyor, hem de kabileleri Osmanlı Devleti’ne karşı yanında yer 

almaları hususunda kışkırtıyordu. Bu neviden çalışmalar Kafkasya’daki 

hareketliliği gittikçe artıracaktır. 

Bu arada bağımsızlıklarına önem veren Kafkasya’daki kabileler 

Rusya’nın bölgede hakimiyet kurmasını istemediklerinden Rus 

ilerleyişine karşı bir direniş hareketi başlatmışlardır. Daha sonra 

Kafkasya Müridizmi olarak ifade edilecek olan bu hareketin ilk öncüsü 

Şeyh Mansur idi. Şeyh Mansur, 1785’de Çeçenistan’da ortaya çıkmıştır. 

                                                 
2 BOA. HH. Nr.1299 (29 Şevval 1197), CA. Nr. 53309 Soğucak Muhafızı Ferah Ali 

Paşa’ya hüküm (20 Şevval 1197) 
3 Sema Işıktan, “1787-1792 Osmanlı-Rus Harbi Sırasında ve Sonrasında Osmanlı 

Devleti’nin Dağıstan Hanları ile Münasebetleri”, Kafkas Araştırmaları I, İstanbul 

1992, s. 34. 
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İyi bir eğitim alıp almadığı konusu ihtilaflı olsa da özellikle Kuzey 

Kafkasya’daki kabileler arasında saygı görmüştür. Rusya’nın ilerleyişine 

karşı vatanlarını müdafaa mecburiyetinde kalan Kafkas halklarını cihada 

davet ederek, onlara önderlik etmiştir. 

Osmanlı Devleti, Mansur’u Ruslara karşı başarı kazanmaya 

başlamasından sonra fark etmiştir. Mansur hakkında bilgi edinmek için 

Soğucak muhafızı Ferah Ali Paşa’yı görevlendirmiştir. Ferah Ali Paşanın 

adamı Kadıoğlu Mehmet Ağa’nın ifadesine göre “Mansur Ruslara Karşı 

cihadı şiar edinmiş birisidir. “Kâfire boyun eğmek haramdır, Müslüman 

olan kâfiri vurmalıdır” şeklinde halka telkinlerde bulunmaktadır 4. 

Kafkasya’nın durumunun müsait olması itibariyle Mansur’un liderliği 

halk arasında itibar görmüş ve etrafındakilerin sayısı bir hayli artmıştır.  

İmam Mansur, adamı Bolat hanı İstanbul’a göndererek, Osmanlı 

Devleti ile münasebet kurmaya çalışmıştır. Fakat Bolat han İstanbul’da 

beklediği ilgiyi görememiştir. Bunun en önemli sebebi Osmanlı Devlet 

ricalinin Mansur hakkında yeterli bilgiye sahip olmayışıdır. Diğer bir sebep 

olarak da Osmanlı Devletinin Rusya ile devam eden sulhun en azından bir 

süre daha bozulmasını istemeyişi olsa gerektir. Bu nedenle Osmanlı 

Devleti’nin Mansur’un Kafkasya’daki faaliyetlerine bakışını Rusya ile olan 

ilişkileri çerçevesinde değerlendirmek gerekir. İlk dönem olarak 

nitelendirebileceğimiz bu dönem de yukarıda vermeye çalıştığımız gibi 

Mansur’un Rusya’ya karşı elde ettiği başarılar endişe ile karşılanmıştır. Hatta 

Çerkes ve Abaza kabilelerinin de Mansur’un başarılarını duyarak sınırı geçip 

Rus topraklarına saldırıda bulunması üzerine Ferah Ali Paşa kabilelerin rahat 

durması için onlara hediyeler verilmesini temin etmek amacıyla İstanbul’a 

mektuplar yazmıştır. Ancak Ferah Ali Paşa’nın görüşleri İstanbul’da vükela 

arasındaki husumet nedeniyle yeterince itibar görmemiştir. Sonunda istediği 

hediyeler gönderilerek kabilelere hediyeleri verilmiş ve sınır ihlallerinin önü 

alınmaya çalışılmıştır5.  

Ayrıca Osmanlı Devleti, Mansur’un kendisine karşı hareket edip 

etmediğini de merak etmektedir. Bu amaçla da Ferah Ali Paşa’dan bilgi 

sormaktadır. Fakat Mansur’un amacı Kafkasya’da Rus egemenliğine karşı 

savaşmaktır. İslam dünyasının önderi olan Osmanlı Devleti’ne karşı bir 

hareketi söz konusu olmamıştır. Nitekim Rusya’ya ait Kızlar kalesine saldırısı 

sırasında ele geçirdiği topları, Soğucak’a göndermiştir. İstanbul’a elçi 

göndermesi de onun devlete karşı savaşmak istemediğinin diğer bir 

göstergesidir. Mansur’un Rusya karşısında başarılı olması ve Rusya ile 

                                                 
4 BOA. HH. Nr. 1305 Soğucak Muhafızı Bicanzade Ali Paşa’nın Sadârete tahriratı 

(12 Recep 1200) 
5 Ahmet Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, İstanbul 1309, s. 219 vd. 
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savaşın kaçınılmaz hale gelmesi üzerine Osmanlı Devleti, Mansur’a olan 

bakış açısını değiştirmiştir. Onun başarıları artık takdirle karşılanır olmuştur. 

Kabileler üzerindeki nüfuzu da göz önüne alınarak, 1787-1792 Osmanlı Rus 

savaşında kendisinden yardım talep edilmiştir.  

İmam Mansur’un Kafkasya’daki rolü çok önemlidir. Onun 

liderliğinde Kafkas halkı Rusya’nın bölgedeki ilerleyişini sekteye 

uğratmışlardır. Hatta bazı bölgelerden Rusları uzaklaştırmayı dahi 

başarmışlardır. Ancak İmam Mansur Rusların Anapa’yı kuşatmaları ve 

ardından esnasında Temmuz 1791’de Ruslara esir düşmüştür. Esir düştükten 

sonra Petersburg’a götürülerek Çariçe II. Katerina’ya takdim edilmiştir. Daha 

sonra ise Şlisselburg kalesine gönderilmiştir. Osmanlı Devleti’nin ısrarla 

Mansur’u istemesine rağmen, Ruslar, onun Osmanlı vatandaşı olmadığını ve 

bir Çeçen olduğunu ileri sürerek bu isteği reddetmişlerdir6. İmam Mansur 

burada 13 Nisan 1794’de ölmüştür.  

İmam Mansur, Kafkas Halklarının lideri olup, Kafkas Müridizmi 

fikrini ortaya atan ve yaymaya çalışan ilk liderdir. Bu fikir çerçevesinde bütün 

Kafkasya Müslümanlarını Ruslara karşı birleştirmeye çalışmıştır7. Kafkasya, 

Mansur’un ölümünden sonra 40 yıl kadar lidersiz kalmıştır. Ancak bölgede 

Rus ilerleyişi devam ettiğinden Kafkas kabileleri hiç bir zaman mücadeleyi 

bırakmamışlardır. 

1787-1792 savaşında Anapa’yı alan Ruslar, 31 Temmuz 1792 de 

imzalanan Ziştovi anlaşması ile burayı Osmanlı Devleti’ne bırakmışlardır. 

Kuban nehri Osmanlı-Rus sınırı olarak tespit edilmiştir8.  

1806-1812 Osmanlı-Rus savaşından sonra imzalanan Bükreş 

anlaşması ile de yine Kafkaslarda ele geçirdikleri yerleri terk etmek 

durumunda kalmışlardır Böylece Kafkaslarda herhangi bir sınır değişikliği 

vuku bulmamıştır9. 

Ruslar, 1814 yılından itibaren Kafkasya’ya olan baskılarını ve 

faaliyetlerini artırmaya başlamıştır. Hemen her fırsatta Osmanlı Devleti ile 

yaptığı anlaşmaların hilafında hareket ederek, kabilelere gücünü göstermeye 

                                                 
6 Abdullah Saydam, “Kuzey Kafkasya’da Bağımsızlık Hareketleri”, Kıbrıs’tan 

Kafkasya’ya Osmanlı Dünyasında Siyaset, Adalet ve Raiyyet, Trabzon 1998, s. 

308. 
7 Aytek Kunduk, KafKasya Müridizmi  (Gazavat Tarihi), (Haz: Tarık Cemal 

Kutlu), İstanbul 1987), s. 30. 
8 Mirza Bala, “Çerkesler”, İA, V, İstanbul 1993, s.752. 
9 Cemal Gökçe, Kafkasya ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Kafkasya Siyaseti, 

İstanbul 1979, s. 206-207. 
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çalışmış bu sayede yani şiddet yolu ile kabileleri kendisine bağlamaya 

çalışmıştır.  

Bu sırada Osmanlı Devleti, Çerkes kabileleri ile Anapa muhafızları 

aracılığı ile irtibat kurmaya devam etmektedir. Osmanlı Devleti’nin bir isteği 

veya emri olduğunda Çerkes kabilelerinin en kıdemli beyleri olan beşiler, 

Anapa’ya çağrılarak, emirler onlara bildirilmiştir10. Osmanlı Devleti’ne sadık 

kalmaları için kabilelerin ileri gelenlerine devamlı surette hediyeler 

gönderilmiştir. Beylere hediyeler verilmesi yanında bazen Anapa muhafızları 

kabilelerin beylerinden rehineler almak suretiyle sınır ihlallerinin önüne 

geçmeye çalışmışlardır. Rusların sınırı geçmeleri ise devamlı şikayet konusu 

olmasına rağmen bir sonuç elde edilememiştir. 1828-1829 Osmanlı-Rus 

savaşı arifesinde, Osmanlılar bütün kabilelerden devlete sadık kalacaklarına 

dair ahidnâmeler almışlardır. Ruslar ise savaşa girerken bütün kabilelere 

mektuplar yazmak suretiyle Rus tâbiiyetini kabul etmelerini istemişlerdir. 

Ancak bunda başarılı olamamışlardır11. 

1828-1829 Osmanlı- Rus savaşı sırasında ise kabileleri Osmanlı 

Devleti’nin yanında savaşa girmekten alıkoymaya, bu mümkün olmadığı 

takdirde savaştan çekilerek, tarafsız kalmalarını sağlamaya çalışmışlardır. 

Hatta amaçlarına ulaşmak için bu defa da halkın ticaret ve yiyecek 

ihtiyaçlarını temin hususunda onlara yardımcı olmaya başlamışlardır. Mesela 

Sohum kalesini ele geçirdikten sonra önceleri halkı bir nevi kalede hapis 

durumunda tutarken, daha sonraları kale dışına çarşı-pazar kurarak onlara 

itimat telkin etmeye gayret sarf etmişlerdir. 

Rusların bütün bu gayretlerine rağmen kabileler, Osmanlı Devleti ile 

beraber savaşa girmişlerdir. Kabileler Rusların eline geçen Anapa kalesini 

geri almak için var güçleriyle mücadele etmişlerdir. Osmanlı Devleti de 

kabilelerle olan irtibatını kesmemiş ve onlara nezaret etmek amacıyla 

temsilciler göndermiştir. Ancak savaşın sonuna doğru Osmanlı Devleti, 

Kafkasya’daki bütün müstahkem yerleri kaybetmiştir. Zaten 1829 yılında 

imzalanan Edirne anlaşması ile Osmanlı devleti, Kafkasya’daki bütün 

haklarından vazgeçmek mecburiyetinde kalmıştır12. 

Dağıstan halkı tarafından İmam olarak tanınan Gazi Muhammed, 

1829’dan itibaren Çeçenistan’daki Rus kuvvetlerine saldırmaya başlamıştır. 

Derbend ve Kızılyar kalesine saldırmış. Rusları zor durumda bırakmıştır. 

                                                 
10 Cemal Gökçe, Aynı eser, s. 49. 
11 Ali Arslan, “Rusya’nın Kırım ve Gürcistan’ı İlhakından Sonra Osmanlı Devleti’nin 

Çerkes Kabileleri ile Münasebetleri”,  Kafkas Araştırmaları I, İstanbul 1992, s.49 
12 Ali Arslan, “Aynı makale”,Kafkas Araştırmaları I, s.51. 
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Sonunda 1832’de Gimri’de yapılan savaşta şehit düşmüş, yanında bulunan 

Şamil ise yaralı kurtulabilmiştir13. 

Gazi Muhammed’in ölümünden sonra imamlığa Dağıstan ileri 

gelenlerinden Hamzat Bey getirilmiştir. Hamzat bey, Şamil ile birlikte hareket 

ederek, Ruslarla mücadeleyi artırmıştır. Ancak İmam Hamzat devri uzun 

sürmemiş, Avar asilleriyle ihtilafa düştüğünden 1834’de Kunzak camisinde 

öldürülmüştür. Kısa bir süre sonra da Şamil imamlığa getirilmiştir14. Bütün bu 

mücadeleler boyunca Osmanlı Devleti’nin Edirne anlaşmasının hilafına gayri 

resmi olarak Kafkasya’ya silah yardımı yaptığı iddia edilmiştir. Hatta Rusya 

bu silah sevkıyatını önlemek amacıyla 1835’te askeri bir harekat girişiminde 

bulunmuş, fakat başarılı olamayarak geri çekilmiştir15.  

Şamil 1834 tarihinde İmam olduğu zaman 37 yaşında olup, kendisini 

savaşlarda yetiştirmiş, irade, ikna gücü yüksek birisidir. O, kendisine İmamlık 

teklif edildiği zaman İmama itaat etmenin şart olduğunu ve itaat etmeyenleri 

şiddetle cezalandırabileceğini gayet sarih bir şekilde ifade etmiştir. Şamil’in 

söyledikleri kabul edilerek, kendisine geniş salahiyetler verilmiştir16. 

Şamil’in İmamlığa geçmesinden sonra Ruslarla mücadele kesafet 

kazanmıştır. Rus Çarı I. Nikola, Kafkasya’daki savaşı bitirmek amacıyla 

şiddetli tedbirler almaya karar vermiştir. Bu meyanda harekete geçerek, 

Çerkesistan’a yapılan Rus baskısı artırılmıştır. Sochi ve Tuapse bölgesine yeni 

kaleler yapılmıştır. Nihayet 1837’de Çar, Kafkasya’yı ziyaret etmiştir. Tiflis’i 

ziyareti esnasında Şamil’i yanına davet ederek affedeceğini bildirmiştir. Tabii 

olarak Şamil bu teklifi reddetmiştir17. 

Bundan sonra Çar, Şamil’in müstahkem mevkisi olan Ahulgo’yu alma 

emri vermiştir. 80 günlük kuşatmadan sonra burayı ele geçirmişlerdir. Şamil, 

Çeçenistan’da Ichkeria dağlık bölgesine sığınmıştır. Bu sırada Çerkesler de 

İngiltere’den ve Osmanlı Devletinden bekledikleri yardımı alamadıklarından 

saldırılarını yavaşlatma yoluna gitmişlerdir. Bundan istifade etmek isteyen 

Çar, 1843’de V. Ordunun tamamını Kafkasya’ya sevk etmiştir. Üstüne üstlük 

Çerkesistan’daki bir kısım kuvvetlerini de çekerek, Dağıstan’a Şamil üzerine 

kaydırmıştır18. Buna rağmen istediği başarıyı elde edememiş, komutanlar 

                                                 
13 John F. Baddeley, Ruslar’ın Kafkasya’yı İstilası ve Şeyh Şamil, Çev.: Sedat 

Özden, İstanbul 1989, s. 244-271. 
14 Paul Henze, Kafkaslarda Ateş ve Kılıç: XIX. Yüzyılda Kuzey Kafkasya Dağ 

Köylülerinin Direnişi, Çev.: Akın Kösetorunu, Ankara 1985, s. 11. 
15 Paul Henze, Aynı eser, s. 12. 
16 Abdullah Saydam,”Aynı makale”, Kıbrıs’tan Kafkasya’ya Osmanlı..... , s. 311. 
17 Henze, Aynı eser, s. 12, John F. Baddeley, Aynı eser, s. 296. 
18 W:E:D. Allen-Paul Muradoff, 1828-1921 Türk-Rus Sınırındaki Harplerin 

Tarihi, Ankara 1966, s. 47-50. 
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Şamil’e karşı başarısız oldukça yerine başkalarını atamıştır. 1845 yılına 

gelindiğinde ise durum değişmiştir ve tecrübeli komutan Prens Vorontsov, 

Başkomutan ve Çar naibi olarak Kafkasya’ya gönderilmiştir. Prens 

Vorontsov, bölgede başarılı olacaktır19.  

Kafkasya’daki mücadele hem Türk-İslam dünyasında hem de 

Avrupa’da ilgiyle takip ediliyordu. Rusya’ya karşı Kafkas dağlılarının 

mücadelesi takdirle karşılanıyordu. Ancak bu, takdir duygusundan ileri 

gitmedi20. 

Osmanlı Devleti ise bu sırada Mısır meselesi ile meşgul idi. Hatta 

Mısır valisi Mehmet Ali Paşa ile kendisi baş edemediğinden Rusya ile 

müttefik olmak mecburiyetinde kaldığından Kafkasya ile irtibatını kesmişti. 

Rusların tedirgin olabileceğini düşündüğü herhangi bir olaydan kaçınmak 

istiyordu21. Mesela Çıldır’da Şamil’e asker toplamak isteyen Hasan Hasbi adlı 

birisinin çalışmaları Rusya’nın Trabzon Başkonsolosluğu tarafından resmi 

makamlara şikayet edildi. Şikayet Bölgeye gönderilen özel bir memur 

marifetiyle teftiş edildiği gibi, halka bu gibi tahriklere kapılmamaları 

uyarısında bulunuldu. Bir süre sonra İstanbul’daki Rus Büyükelçisi de 

harekete geçti. Onun çabalarının sonunda Hasan Hasbi ve sekiz arkadaşı 

tevkif edilerek sorguya çekildi22.  

Bu sırada gerek Şamil gerekse Dağıstan ileri gelenleri Osmanlı 

Devleti’ne mektuplar yazmak suretiyle yardım sağlamak için hükümeti iknaya 

çalışıyorlardı. 1848 yılında bu neviden bir mektup Mekke şerifine 

gönderilmiştir23. Yine bu amaçla Nakşibendi şeyhi Gazikumuklu Şeyh 

Cemaleddin -ki Şeyh Şamil’in kayınpederidir- Şeyhülislam’a mektup 

yazmıştır. O, yapılan mücadelenin dini amaçlı olduğunu uzun uzun anlattıktan 

sonra kendilerine yardım konusunda ilgisiz kalınmasına sitem etmekle birlikte 

Şeyhülislam’ı yardım konusunda harekete geçmeye ve hükümeti iknaya 

çağırmıştır.24. 

İmam Şamil sürekli savaş halinde olmanın getirdiği mecburiyetler 

gereği her an savaşmaya hazır bir kuvvetin bulundurulması gerektiğini 

düşünüyordu. Bu nedenle düzenli ordu kurma teşebbüsünde bulunmuştur. 

                                                 
19 John F. Baddeley, Aynı eser, s. 362. 
20 Ahmet Hazer Hızal, Kuzey Kafkasya, Anakara 1962, s. 40. 
21 Moshe Gammer, “Shamil and the Ottomans: A preliminary Overview”, V. 

Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi İstanbul, 21-25 Ağustos 

1989, Ankara 1990, s. 388-389. 
22 Abdullah saydam, “Aynı makale”, Kıbrıs’tan Kafkasya’ya Osmanlı....., s. 315 
23 Alexandre Bennigsen-Chantal Lemercier Quelqejay, Sufi ve Komiser, Çev.: 

Osman Türer, Anakara 1988, s. 346-348. 
24 Moshe Gammer, Aynı makale”, V. Milletlerarası Türkiye....., s. 389. 
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Hatta eskiden var olan silah imalathanelerinde top döktürmeye, cephane 

yaptırmaya başlamıştır. Bu hususta en büyük problemi kalifiye elemandı. 

Silah imâli konusunda yardımcı olabilecek kişileri de ancak Osmanlı Devleti 

sağlayabilirdi. 1850’lerde Şamil, ihtiyacı olan elemanların ve madencilerin 

temini maksadıyla Osmanlı Devleti’ne başvurdu. Verilen cevap bu defa 

olumsuz olmuş, “hükümetin memur gönderemeyeceği, istediği madencileri 

kendisinin bulması gerektiği” ifade edilmiştir. Hükümet sadece gitmeye ikna 

edilen madencilere ses çıkarmayacaktı25. 

İzah etmeye çalıştığımız gibi 1853- 1856 Kırım savaşı başlayıncaya 

kadar Osmanlı Devleti Şamil’e bariz bir şekilde yardım etmemiştir, 

edememiştir. Kırım savaşının başlaması ile birlikte dikkatini tekrar 

Kafkasya’ya yöneltmiştir. Bölgeye yakın Osmanlı idarecileri Şamil 

faktörünün üzerinde durarak, Rusya’ya karşı harekatta buradaki Müslüman 

halkın oynayabileceği rolün farkındaydılar. Erzurum valisi bir tahriratında 

girişilebilecek bir harekat için Dağıstan bölgesindeki Şeyh Şamil’in taltif 

edilerek, Evamir-i aliyye gönderilmesinin yerinde olacağını, bu sayede 

Osmanlı ordusu ile beraber hareket etmesinin sağlanabileceğini bildirmiştir. 

Ancak, Saderetten Sultan Abdülmecit’e sunulan arz tezkeresinde Şamil gibi 

hariçten kimselere Evamir-i aliyye gönderilmesine gerek olmadığı ifade 

edilmiştir26. 

Rusya, Osmanlı Devleti’nin Kafkasya’ya herhangi bir çıkarma 

yapabileceğini hesap ederek Çeçenistan ve Dağıstan’daki garnizonlarını 

takviye etmiştir. 

Rusya’nın tutumu sebebiyle Osmanlı Devleti 4 Ekim 1853’de 

Rusya’ya savaş ilân etmiş ve böylece Kırım savaşı başlamıştır. Savaş ilanın 

hemen arkasından 9 Ekim 1853 tarihli bir emirname ile Kafkas ileri 

gelenlerine evamir-i aliyye gönderilerek Rusya’ya karşı cihad ilan edildiği 

bildirilmiştir. Bu emirnamede Şamil’e hitaben de şöyle denilmiştir:” Sen dahi 

ol taraftan muharebeye kıyam ile Şemahi, Kuba, Karabağ, Derbend, 

Karakaytak, Kumuk, Şemhal Andari, Lecay, ve İlisu han ve ümerasıyla ve 

halkınla birlikte Rusyalu’ya hücum edip yüz aklıkları ibraz edesin.” Aynı 

yazıda Anadolu ordusu Müşiri Abdi Paşa ile muhabere olunması tavsiye 

edildikten başka bu yolda hizmet gösterenlerin gerektiği şekilde taltif 

edilecekleri ifade edilmiştir27.  

                                                 
25 Abdullah saydam, “Aynı makale”, Kıbrıs’tan Kafkasya’ya Osmanlı....., s. 316. 
26 Mustafa Budak, “1853-1856 Kırım Savaşı’nda Osmanlı Devleti ile Şeyh Şamil 

Arasındaki İlişkiler”, Tarih Boyunca Balkanlardan Kafkaslara Türk Dünyası 

Semineri, 29-31 Mayıs 1995, İstanbul 1996, s. 87. 
27 Abdullah saydam, “Aynı makale”, Kıbrıs’tan Kafkasya’ya Osmanlı....., s. 317. 
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Şurası bir gerçektir ki bu ferman pratikte Şamil’e bir fayda 

vermemiştir. O, zaten 20 yıla aşkın bir süredir Rusya ile harp halinde idi. 

Ancak ferman onun halk nazarındaki itibarını artırmaya yaramıştır. Böyle bir 

fermanın padişah tarafından Şamil’e sadır olması onun Kafkasya’da 

gösterdiği başarının sonucu olarak değerlendirilmelidir.  

Şamil bu fermana Anadolu Ordusu Komutanı Müşir Abdülkerim 

Nadir Paşa’ya gönderdiği 13 Aralık 1853 tarihli bir mektupla cevap vermiştir. 

Şamil, mektubunda Rusların Arpaçay yakınlarında bulunan Gümrü, Erivan ve 

Üçkilise kalelerini kuşattıklarını ve bunu duyduktan sonra kendisinin 

Gürcistan üzerine bir askeri harekatta bulunduğunu, fakat kış olması hasebiyle 

iklim şartlarının kötü olduğunu ve geri çekildiğini bildirmiştir. Ayrıca 

mektubunda Rusya’ya karşı bir askeri harekat planı önermiştir. Buna göre her 

iki taraf karşılıklı ve eş zamanda Gürcistan’a hücum ederlerse, Rusların 

Kafkasya’dan çıkarılabilmesi mümkün olabilecektir. 

1854 yılına girildiğinde de Şamil Gürcistan üzerine yapılmasını 

gerekli gördüğü askeri harekatta ısrar etmekteydi. Çünkü ona göre, Gürcistan-

Vladikafkas-Tiflis askeri yolunun kesilmesi anlamına geliyordu ki, bu 

Rusların Güney Kafkasya ile irtibatının kesilmesini sağlayacaktı. Üstelik 

Rusların Kafkas Orduları Başkomutanlığının merkez karargahı Tiflis’ti.  

Böylece Rusların Kafkasya’daki askeri varlığına büyük bir darbe 

vurulacaktı. Hatta bununla da kalınmayarak belki de Rus hakimiyeti burada 

sona erecekti ve Rusya Osmanlı Devletinin ileri sürdüğü barış tekliflerini 

kabul etmek zorunda kalacaktı  

Bu önerinin gerçekleşmesi amacıyla İmam Şamil, Güney Kafkasya ve 

Çerkesistan’daki hanların hemen hemen hepsini itaat altına almış ve Osmanlı 

Devleti’ne bağlamıştı. Ancak bu bağlılığın hanların güvenliği açısından, 

Osmanlı ordusu Gümrü’ye doğru harekete geçmeden resmen ilan edilmesini 

istemedi.  

Nitekim bir süre sonra Mayıs 1854’te Dağıstanlı Halil Beyin teklifi 

üzerine Şamil’e Dağıstan Serdar-ı Ekremi unvanı verildi. Diğer hanlar da 

ihmal edilmeyerek, Başta Şamil’in oğlu Gazi Muhammed olduğu halde bir 

kaç hana da mirlivalık ve feriklik rütbesi verildi28. 

Buna rağmen Osmanlı Devleti hükümeti, Tiflis’e askeri harekat 

yapılması fikrini benimsemedi ve Şamil’e bariz bir yardım yapamadı. Bunun 

üzerine Şamil, Temmuz 1854 sonunda İngiliz ve Fransız karargah merkezi 

olan Varna’ya bir heyet göndererek, Fransız kumandanı Marshal St. Arnaud’a 

Anapa’ya ortak çıkarma yapmayı teklif etmiştir. Ancak müttefiklerin Kırım’a 

                                                 
28 Mustafa Budak, “Aynı makale”, Tarih Boyunca Balkanlardan......, s. 87. 
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çıkarma yapmaya karar vermeleri üzerine bu girişim de başarısız olmuştur29. 

Bundan sonra Şamil Osmanlı Devletinden yardım alamayacağını 

anladığından Eylül 1854 tarihinden itibaren Dağıstan’daki karargahına 

çekilerek, savaş bitinceye kadar hiç bir askeri faaliyette bulunmadı.  

Osmanlı Devleti, ilgisini Batı Kafkasya’ya yöneltmiş ve 1854’ün 

Mart-Nisan aylarından itibaren Çerkesistan’a bir Osmanlı Donanması 

gönderilmesi fikri İstanbul’da açıktan açığa tartışılmaya başlanmıştır. 

Osmanlı donanmasında görev yapan İngiliz amiral Adulphus Slade de 

Çerkesistan’a donanma gönderilmesi taraftarıydı. Amiral Adulphus Slade’ye 

göre Rusya’yı barışa zorlamanın tek yolu Kafkasya’nın feth edilmesinden 

geçmekteydi. Bu amaçla da Şamil ve Çerkeslerle mutlaka irtibat kurulmalı, 

onlara lojistik destek sağlanmalıydı. Fakat bu sırada müttefiklerin tek amacı 

Sivastopol’daki Rus donanmasını imha etmekti. Bu nedenle Çerkesistan’a 

donanma gönderme işi iki ay sonra gerçekleşebildi ve bu defa da Şamil ile 

bağlantı kurulamadı30.  

Kırım savaşının cereyan ettiği 1853-1856 yılları boyunca Osmanlı 

Devleti, Şamil ile istediği ölçüde irtibat kuramamıştır. Bunda bölgenin dağlık 

olması yanında, bu iş için görevlendirilen Sefer Bey ve Behçet beyin başarısız 

olmaları diğer bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Esasen Osmanlı 

Devleti’nin Şamil’den bütün istediği Rus kuvvetlerini Kafkasya’da meşgul 

etmesi idi. Halbuki Kafkasyalılar, Osmanlı Devletinden çok şey bekliyorlardı. 

Öncelikle silah ve cephane onların en başta gelen istekleriydi. Gerçi, Ahmed 

Paşa, kumandasında silah ve cephane yüklü bir donanma Kafkasya’ya gitmek 

üzere yola çıkarılmıştı. Fakat donanma İngiliz amiralinin gereksiz kaprisleri 

nedeniyle Varna önlerinde perişan edilmiştir. Böylece yardım yerine 

ulaştırılamamıştır31. İmam Şamil, yardım gelmediğini görünce 19 Mayıs 

1854’te Bab-ı aliye yazdığı Arapça arizasında sadece iltifat etmekle iktifa 

edilmesinden dolayı serzenişte bulunmuştur32. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılda kesafet 

kazanan Rus ilerleyişini durdurmak için Kafkasya ile ilgilenmeye karar 

vermiştir. Bu amaçla Kafkasya’da bulunan Müslüman kabilelerden istifade 

etme yoluna gitmiştir. Ancak Devletin gerek iç gerekse dış gailelerle 

uğraşmasından dolayı buradaki kabilelerle yeterince ilgilenilememiştir. 

Osmanlı devleti, barış zamanı Rusya ile yaptığı anlaşmalara sadık kalarak, 

anlaşmalara muhalif hareketlerden kaçınmaya çalışmış ve Rus ilerleyişi 

karşısında savunma konumunda olan kabilelerin hareketlerini önlemeye 

                                                 
29 Hugh Seton-Watson,  The Ruusian Empire (1801-1917), Oxford 1988, s. 324-325. 
30 Mustafa Budak, “Aynı makale”, Tarih Boyunca Balkanlardan......, s. 91. 
31 Ahmet Hazer Hızal, Aynı eser, s. 40-41. 
32 Abdullah Saydam, Aynı makale”,Kafkas Araştırmaları I, s. 320. 
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gayret etmiştir. Rusya ile savaş başladığında ise her dönemde cihad ilan 

ederek ve Kafkasya’daki, kabilelerin liderlerine, ümerasına ve beylerine 

hediyeler göndermek suretiyle onları taltif etmiştir. Bu sayede onları Osmanlı 

Devleti’nin yanında Rusya karşı bir güç olarak elinde tutmak istemiştir. Ancak 

Osmanlı Devleti’nin bu hareketinin Kafkasya’daki kabileler için yeterli 

olamayacağı aşikardır.  
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V. OTURUM (6 Nisan 2000) 

 

TOKAT SANCAĞI İÇİN BULGARİSTAN’DAKİ OSMANLI EVRAKI 

 

Prof. Dr. Slavka DRAGANOVA* 

 

Sayın Rektör, Sayın Meslektaşlarım, 

Sofya’daki Sveti Kiril ve Metodiy Kütüphanesi’nde bulunan Osmanlı 

arşiv belgeleri birkaç ana grupta incelenebilir. 

Bunlar: 

1- Şer’i mahkeme sicilleri, 

2- Tapu tahrir ve timar defterleri, 

3- Defterler grubu, 

4- Belgeler grubudur. 

Belgelerin tamamının 1,5 milyon civarında olduğu tesbit edilmiştir  / 

Bak. Bulgaristan’daki Osmanlı Evrakı. Ankara, 1994, XVII-XXI s. / 

Fon Tokat, Osmanlı evrakları arasında 61 arşiv birimiyle No:260 ve 

976 arşiv birimiyle No:260A sayıları altında yer almakta ve toplam4781 

yaprak halinde 1037 arşiv birimi oluşturmaktadır. Özel sıralama dizgesine 

göre bölümlenmiştir. Genelde, evrakı hazırlayan kurum veya yönelik olduğu 

daha üst düzeydeki merci gözönüne alınarak bölümlenmiştir. İlişikteki Fon 

Tokat tablosundan şu yönleri görüyoruz: Malsandık, Sancak, Kaza, Vali, 

Kadı, Askeriye ve Tokat. Bu ana yönlere göre belgeler aşağıdaki konu 

başlıklarına göre sıralanmıştır: 

I. İKTİSAT: A. Arazi - 1. Has; 2. Zeamet; 3. Timar; 4. Vakıf; 5. Miri 

Topraklar, mülk; B. Köy İktisadı - 1. Tarım; 2. Hayvancılık; C. Orman; D. 

Kara ve deniz avı; E. Sanat; F. Üretim, atölyeler; G. Madencilik; H. Para - 1. 

Para-Kredi; 2. Gelir, vergi, gümrük, el koyma ceza; 3. Giderler; 4. Bilanço; I. 

Ticaret; İ. Ulaşım; J. Resmi binalar; K. Nüfus - 1. Afetler;  

II. SİYASİ MESELELER: - A. Sınıflararası mücadele; B. Bulgar 

propagandasının başlaması; C. Ayaklanma hareketleri; 1. Bulgaristan’da 

                                                 
* Bulgaristan Bilimler Akademisi Balkanistik Enstitüsü 
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ayaklanma hareketleri, haydutluk, çetecilik; 2. Osmanlı sınırları içindeki diğer 

isyanlar; D. Makedonya meselesi; E. Mültecilik; F. Dış Politika; 

III. HUKUK VE İDARE:  - A. Hukuk; B. İdare ve maliye; 1. Siyasi 

ve mali idare; 2. Polis, itfaiye; C. Diğer idari problemler; 

IV. KÜLTÜR VE EĞİTİM: - A. Okul, yayıncılık, kütüphane, Türk 

dili; B. El sanatları, güzel sanatlar; C. Sağlık işlemleri; Ç. Antik eserler; 

V. ASKERİYE: - A. Teşkilat; 1. Askeriye; 2. Bahriye (savaş ve 

ticaret); 3. Silah ve mühimmat; 4. Kale; B. Askeri tarih;  

VI. DİN: - A. Gayri müslim; B. Müslümanlar. 

Katıldığımız sempozyumda Tokatlı meslektaşlarımıza, Sveti Kiril ve 

Metodiy Kütüphanesi’nin Şarkiyat Bölümünde korunan bu belgelerin 

tümünün numaralarını bildirmek ve bazılarını özetle tanıtmak istiyorum. 

Tokat arşivinin zengin ve çok kapsamlı olduğu ortadadır. Bunun 

yanısıra belgelerin çoğunun daha eski asırlardan olduğu da dikkati 

çekmektedir. Mesela 398 A sayılı arşiv birimi, Tokat’ta gelir kaynağından 

alınmış aylık için 1602 yılının Muharrem ayına dair bilgi vermektedir. 407 A 

- 412 A sayılı ve daha birçok arşiv birimi de bu tür bilgiler içermektedir (Bak. 

Tokat arşivinin ekteki cetveli: F.260 ve F.260 A). 

15 Rebiülevvel 1601 tarihli Tokat kadısından bir berat da yer alıyor 

arşivde. Beratın arka tarafına devlet görevlisinin Tokat’tan gelir kaynağından 

maaş alma hakkına mahsus tutanak yazılıdır ( arş. birimi 185 A). Tokat 

kadısından 1667 tarihli Ömer Zeyti Kudret adındaki şahsa mahsus başka bir 

berat, günde 10 akçe hayat boyu irat almasını tayin etmektedir. Bu irat 

Rumeli’den devlet hazinesine giren gelirlerden alınmalıymış. 

Bir sonraki yüzyılda günlük maaşlarda bir artış görülmektedir. 12 

zilkade 1714 tarihli 267 A sayılı arşiv birimi aslında ferman suretidir. İşbu 

fermana istinaden 160’ıncı bölükten sipahi Ahmet’in günde 14’er akçe alacağı 

belirtilmektedir. Bu gündelik, devlet hazinesinden dokuz akçe ve Tokat’taki 

mukataadan beş akçe alınarak verilmeliymiş. 

Kısacası Fon Tokat, Tokat’ta mukataa ve malikane hakkında 

belgelere ve bu  mukataa ve malikaneden maaş ve emekli aylıkları 

ödenmesine dair talimatlara zengindir. 1699 yılından 110 A sayılı arşiv birimi, 

Hüseyin Aga adındaki şahsın bir göreve atanmasına ilişkin bir belgedir ve 

paranın Tokat bölgesindeki mukataa’nın bir gelir kaynağından alınması 

gerektiğini göstermektedir. 112 A, 114 A, 116 A, 122 A ve daha birçok arşiv 

birimi de aynı türdendir. 
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Belgelerin bazıları gelir kaynaklarının bir kişiden başkasına 

devredilmesine ilişkindir. 685 A sayılı arşiv biriminden, Mehmet ve 

İbrahim’in vefatından ötürü Tokat bölgesinde mukataanın Hüseyin Saldi 

Mehmet’e devredildiği ve 500 kuruş muaccel (kira) ödenmesi gerektiği 

öğrenilmektedir. 

Mukataa ve malikane’de finans operasyonlar çok çeşitlidir. 11 

zilhicce 1710 tarihli 714 A sayılı arşiv birimi, İstanbul’da malikaneden 

verilmiş bir makbuzdur. Bu makbuz, Tokat’ta mukataadan gelirlerin üç 

sahibinin beygir satın alınması ve başka giderler için para yatırmış olduğunu 

göstermektedir. 

4 zilkade 1712 tarihli 25 A sayılı arşiv birimi, Defterhanenin 

muhasebe-i umumiyesinde hazırlanmış bir bilançodur. Bu bilanço malikane 

sahibi Ali Aga Şaban Aga Zade tarafından verilmiştir. Tokat voyvodalığının 

1120 ve 1121 hicri yıllarındaki giderleri ve gelirleri rakkam olarak verilmiştir 

: maaşlar, emekli aylıkları ve doğrudan hazineye yatırılmış olan yekunlar. 

XIX yy.da gelir sağlayan emlaktan tahvillere de rastlanıyor. 11 

muharrem 1840 tarihli mazbatayı görevli Mehmet Emin, hazine Maliyesine 

imzalamıştır. Bu mazbata sahipsiz kalan mukataa ve malikanelerin ve 

mukataa tahvillerinin cetvelini içermektedir. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun her yerinde olduğu gibi Tokat sancağında 

da timar sistemi çok iyi şekilde örgütlenmiştir. Timar sahiplerinin maaşlarına 

ve timarlardan elde edilen gelirlere mahsus belgeler yüzlercedir. Mesela 1714 

yılından 616 A ve 1725 yılından 617 A - 618 A sayılı arşiv birimleri, 

Tokat’taki timarlardan gelir kaynaklarından boş kalan görevlerin maaşlarını 

belirlemektedir. 

Din görevlilerinin maaşlarına gelince, paralar yalnızca vakıf 

emlaklarından değil, mukataalardan da alınıyormuş. Mesela 1726 yılından bir 

belge ( arş. birimi 123 A), Mehmet Halife adındaki şahsın Ali Paşa Camiine 

hatip olarak atanmış olduğunu göstermektedir. Maaşına gerekli olan para 

Tokat bölgesinde mukataadan alınmalıymış. 

1697 yılı gibi başka erken belgelerden biri ise ( arş. birimi 609 A), 

camiye imam atanmasına aittir. Bu cami Tokat’ta Saraçhane sokağında Genç 

Mehmet Paşa tarafından inşa ettirilmiş. Caminin yanında vakıfa mahsus iki 

dükkan varmış. Bu iki dükkanın kirasından sağlanacak gelirle yeni atanmış 

olan imama maaş ödenmeliymiş. 

Zamanla emlakların vakıflara bağlanması ve bunların önemi 

artıyormuş. 1827 tarihli hüccet  ( arş. birimi  239 A)  Tokat kadısı tarafından 

cami vaizi Seid Abdurrahman’a verilmiştir. Abdurrahman 1244 hicri yılı için 
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günde 10’ar akçe almıştır, başka bir deyişle, 1827 yılının mart ayından 1828 

yılının şubat ayı sonuna kadar Miladi hesabıyla toplam 3600 kuruş almıştır. 

Camilerde görev alanlar vefat edince çocuklarına emekli maaşlı 

bağlanıyormuş.  Tokat şehrinde Hatune Camii müteveffa imam ve hatibinin 

kızı ve oğlu, vefat etmiş olan babalarının   maaşının bir kısmı olarak 

kendilerine irat verilmesi için başvuruda bulunmuşlardır (arş.birimi 129 A /13 

şevval 1873). 

1876 tarihli bir mektuplaşma da (arş. birimi 307 A)Tokat’ta sultan 

vakıfları mütesarrıfının İstanbul’da Başmüftüye mahsus dilekçesidir. 

Müteveffa Halif ibn Ömer’in oğlunun vakıf emlakına veraset yoluyla sahip 

olma hakkı tanzim edilmektedir. 

Timar, mukataa, malikane ve vakıflara mahsus çok sayıda belgelerden 

başka, Tokat bölgesinde maden elde edilmesi kaynakları da önemli bir yer 

almaktadır. Mesela 15 ramazan 1751 tarihli temessük ( arş. birimi 784 A) 

Ömer Zeid Mehmet tarafından Sivas vilayeti maden ocakları idaresine 

yazılmıştır. Tokat bölgesinde Esbiye ve Kara Erek’te altın ve gümüş 

madenlerinin işletilmesi için peşinat olarak bin altın kuruş harcanmıştır.  

15 rebiülahir 1842 tarihli başka bir makbuz (arş. birimi 624 A) Erbaa 

maden ocaklarından Tokat’taki dökümhaneye kadar kurşun nakliyesi için yüz 

bin kuruş harcanmış olduğunu göstermektedir. 

1874 yılından bir belge ise (arş. birimi 451 A), kasım ayı için Sivas 

vilayetindeki maden ocaklarının yöneticisinin 5678 kuruşun Tokat’ta 

metallerin arındırılması için harcanmış olduğunu belirttiğini göstermektedir.  

Tokat’ta gümrük önemli bir gelir kaynağı idi. 1-10 zilkade 1725 tarihli 

belge (arş. birimi 121 A), Mahmud Avzu’nun göreve alınmasıyla ilgilidir. 

Maaşının ödenmesine gerekli para, Tokat’taki gümrüğün gelir kaynağından 

alınmalıymış. 

1854 yılından başka bir belge ( arş. birimi 625 A) ise, Tokat, Giresun, 

Zile ve başka yerlerin gümrüklerinden gelen miktarları sergilemektedir. Sözü 

geçen belgede, “adet-i ağnam” vergisinin ihaleye çıkarılmasından sağlanan 

gelirler de görülmektedir. 

İpek gelirleri 1840 yılından bir belgede (arş. birimi 698 A) köylere 

göre kayda geçirilmiştir ve her vergi mükellefi adlarıyla verilmiştir. 

İdarede Tanzimat reformlarının uygulanmasına başlanmasıyla vergi 

gelirlerine ve özellikle “bedel-i askeriye” gelirlerine dair basılmış formlar 

kullanılmıştır. Tokat’ta oturan Ermeniler, Yahudiler ve Rumlar bedel-i 

askeriye öderdi. 942 A sayılı arşiv birimi Tokatta mahallelere göre gelirlere 

mahsus formlar içermektedir. Bunlara bedel-i askeriye gelirlerinden başka 
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temettuat gelirleri de kaydedilmiştir. 1878 yılı için daha dört kazaya mahsus 

bu tür formlara rastlıyoruz ( arş. birimi 372 A). 

Bedel-i askeriyeden gelirler ancak 1883 yılında mevcuttur ( arş. birimi 

748 A). 

Bedel-i askeriyenin kökenlerine dair veriler daha erken asırlara 

mahsus belgelerde de sezilmektedir. Mesela 1672’de İbrahim adındaki şahıs 

ceziyye-i giberan vergisinin toplanmasının kendisine havale edilmesi 

ricasında bulunmaktadır. 

1864 yılından 469 A ve 470 A sayılı arşiv birimleri Tokat kazasındaki 

köylerde muhacirlere mahsus form halinde defterler içermektedir. 

Müslümanlardan ve gayrimüslimlerden öşür vergisinin toplanması da 

vergi gelirlerinin bir kısmını teşkil ediyordu. 1841’den 658 A sayılı arşiv 

birimi, Tokat kazasındaki köylerden öşürün toplanmasını yansıtmaktadır. 

Vergi gelirleri sık sık çeşitli askeri seferler için harcanmıştır. Mesela 

22 cemaziyelevvel 1695 tarihli Defterhane’den Tokat kadısına mahsus bir 

talimat (arş. birimi 587 A), Tokat voyvodalarına askeri seferleri için para 

sağlanmasına dairdir. 

Tokat voyvodaları, Tokat’a gelen veya oradan geçen ileri gelen 

konuklara ilgi göstermeliymiş. Koçgir’den İstanbul’a yolculuk eden bir 

yüksek konuğun Tokat’ta iyi karşılanması için Tokat voyvodasına 1800 tarihli 

bir talimat göze çarpmaktadır. 

Her döneme mahsus çeşitli belgelerde üst düzey kişilere ilgi 

gösterilmesi gerektiğine dair talimatlar dikkati çekmektedir. Mesela 1686 

yılından bir belge (arş. birimi 102 A), üst düzey ordulunun Tokat kalesinde 

göreviyle ilgilidir. 

XIX yy.dan bir belge ise ( arş. birimi 403 A), yolboyu istasyonlarda 

kuriyelere yiyecek ve yem sağlanmasıyla ilgilidir. 

Tokat nüfusunun Bab-ı Ali’ye mahsus, görevini yerine getirmeyen bir 

devlet görevlisinin uzaklaştırılmasına dair toplu dilekçesi dikkat çekicidir ( 

arş. birimi 910 A - tarihsiz). 

Benzer başka cezalar da var: mesela kadının Bab-ı Ali’ye ilamı. 

Tokat’ta ikamete gönderilen eski Erzurum valisinin iki oğullarından biri olan 

Bektaş Beyin 1832’de kendi başına Tokat’taki ikamet yerini terkederek 

Canik’e gittiği bildirilmektedir ( arş. birimi 251 A). 

 

Sayın meslektaşlar, Sofya’da bulunan Fon Tokat, yani Tokat arşivinin 

niteliğini genel hatlarda belirlemiş olduğumu ümit ediyorum.  Bu arşivin 
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ilişikteki tam cetveli fonun zenginliğini daha iyi bir şekilde yansıtmaktadır. 

Kuşkusuz, Fon Tokat’ın derinlemesine araştırılması üniversiteniz açısından 

ve müstakbel işbirliğimiz açısından en faydalı olacaktır. 

 

Dikkatinize teşekkürler. 

 

 

Fon TOKAT – Belgeler gurubudur 

F.260 

 

SIRA 

Nu 

FON 

Adet 

VARAK 

Adet 

TARİH 

Hicri-

Miladi 

YON GRUP KONU 

BAŞLIKLARI 

1 1 1 1086-

1676 

Voyvoda İktisat - 

2 1 1 1079-

1669 

“ “ Has 

3 1 1 1005-

1597 

Kadı “ Askeri-Giderler 

4-44 41 44 1040-

1129 

1630-

1717 

“ “ Vergi-Cizye 

45 1 1 1050-

1641 

“ “ Giderler 

46-48 3 3 1111-

1700 

“ Kültür ve 

Eğitim 

Ticaret 

49-50 2 2 1132-

1135 

“ Askeriye Sağlık işlemleri 

51 1 1 1101-

1690 

“ “ Kale 

52-55 4 4 1056-

1112 

1646-

1701 

“ Din Silah ve 

mühimmat 

56-61 6 8 1112-

1272 

1700-

1856 

Tokat Koleksiyon Müslümünlar 

Top.  64     
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F.260 A 

SIRA 

Nu 

FON 

Adet 

VARAK 

Adet 

TARİH 

Hicri-

Miladi 

YON GRUP KONU 

BAŞLIKLARI 

1 1 1 1106-

1694 

Voyvoda İktisat Has 

2 1 1 1142-

1729 

“ “ Timar 

3-4 2 2 1091-

1680 

“ “ Vakıf 

5-6 2 4 1132-

1140 

1720-

1728 

“ “ Mülk Topraklar 

7 1 1 1124-

1712 

“ “ Köy iktisadi 

8-9 2 3 1117-

1247 

1709-

1832 

“ “ Para-Kredi 

10-16 7 17 1041-

1132 

1631-

1720 

“ “ Gelir 

17 1 1 1142-

1730 

“ “ Giderler 

18-20 3 6 1143-

1235 

“ “ Gelir 

21-23 3 4 1128-

1137 

1716-

1725 

“ “ Giderler 

24-25 2 2 1104-

1124 

1693-

1712 

“ “ Bilanço 

26 1 1 1146-

1734 

“ “ Nüfus 

27-29 3 3 1107-

1128 

1695-

1716 

“ Siyasi 

meselesi 

Sınıflararası 

mücadele 
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30-79 50 61 1114-

1289 

1702-

1872 

Voyvoda Hukuk ve 

İdare 

Hukuk ve 

maliye 

80-83 4 4 1135-

1242 

1723-

1827 

“ “ Diğer idari 

problemler 

84 1 5 1166-

1753 

“ Askeriye Teşkilat 

85-88 4 5 1014-

1259 

1605-

1843 

“ İktisat Giderler 

89-94 6 6 1087-

1144 

1676-

1702 

“ Hukut ve 

İdare 

İdare ve Maliye 

95 1 1 1256-

1840 

“ “ Polis 

96-97 2 3 1256-XIX 

1840 

“ Askeriye Askeriye 

98-100 3 4 1096-

XVIII 

1685 

“ “ Silah ve 

mühimmat 

101-104 4 4 1019-

1139 

1610-

1727 

“ “ Kale 

105 1 1 1039-

1629 

Kadı İktisat Has 

106 1 1 1020-

1611 

“ “ Vakıf 

107-129 23 53 1051-

1290 

1641-

1873 

“ “ Timar 

130 1 1 1105-

1694 

“ “ Vakıf 

131 1 1 1291-

1874 

“ “ Vakıf 

132 1 9 1130-

1718 

“ “ Miri topraklar 

133 1 2 1132-

1720 

“ “ Madencilik 
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134-142 9 18 1050-

1261 

1640-

1841 

“ “ Gelir 

143-247 105 2740 1020-

1290 

1611-

1873 

“ “ Giderler 

248 1 1 1137-

1725 

“ “ Ticaret 

249-252 4 6 1195-

1247 

1781-

1832 

“ Siyasi 

meseleler 

 

253 1 1 1280-

1863 

“ “ Muhacir 

254-257 4 6 1073-

1256 

1662-

1840 

“ Hukut ve 

idare 

Hukuk 

258-281 24 30 1041-

1285 

1631-

1868 

“ “ İdare ve maliye 

282-287 6 6 1056-

1134 

1646-

1722 

“ “ Diğer idari 

problemler 

288 1 1 1251-

1835 

“ Askeriye Askeriye 

289 1 1 1091-

1680 

“ “ Kale 

290-293 4 4 1067-

1087 

1657-

1677 

“ Din Müslümanlar 

294 1 1 1263-

1846 

Kaza İktisat İktisat 

295-311 17 28 1040-

1318 

“ “ Vakıf 

312-314 3 4 1105-

1258 

1693-

1842 

Kaza İktisat Arazi 

315 1 1 1145-

1732 

“ “ Sanat 
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316-317 2 6 1267-

1280 

1851-

1864 

“ “ Fabrika 

318-321 4 4 1256-

1288 

1840-

1871 

“ “ Madencilik 

322-325 4 5 1256-

1289 

1840-

1872 

“ “ Para-Kredi 

326-373 48 71 1044-

1303 

1634-

1886 

“ “ Gelir 

374-457 83 583 1029-

1309 

1620-

1892 

“ “ Giderler 

458 1 1 1099-

1688 

“ “ Ticaret 

459-463 5 7 1130-

1258 

1718-

1842 

“ “ Ulaşim ve 

Nakliyat 

464-465 2 2 1048-

1638 

“ “ Resmi binalar 

466 1 1 1256-

1840 

“ “ Nüfus 

467-468 2 2 1062-

1133 

1671-

1721 

“ Siyasi 

meseleler 

Sınıflar arası 

mücadele 

469-472 4 25 1281-

1290 

1864-

1873 

“ “ Mültecilik 

473-475 3 3 1101-

1130 

1690-

1718 

“ Hukuk ve 

İdare 

Hukuk 

476-572 97 154 1026-

1309 

1617-

1892 

“ “ İdare ve maliye 
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573-574 2 2 1256-

1290 

1840-

1873 

“ “ Polis 

575-584 10 11 1088-

1282 

1677-

1865 

“ “ Diğer idari 

problemler 

585-586 2 2 1099-

1289 

1687-

1872 

“ Kültür 

eğitim 

Okul 

587-588 2 2 1101-

1109 

1690-

1699 

“ Askeriye Askeriye 

589-591 3 3 1059-

1096 

1646-

1685 

“ “ Silah ve 

mühimmat 

592 1 5 1141-

1728 

“ “ Kale 

593-614 22 30 1020-

1293 

1611-

1876 

“ Din Müslümanlar 

615-619 5 5 1124-

1142 

1712-

1730 

Mal 

sandığı 

İktisat Timar 

620-623 4 9 1292-

1311 

1875-

1894 

“ “ Vakıf 

624 1 2 1258-

1842 

“ “ Madencilik 

625-654 30 192 1271-

1280 

1854-

1864 

“ “  

655 1 1 1280-

1863 

“ “ Nüfus 

656-657 2 3 1281-

1290 

1864-

1873 

“ Siyasi 

meseleler 

Mültecilik 
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658 1 20 1257-

1841 

Mal 

sandığı 

Hukuk ve 

idare 

İdare ve Maliye 

659 1 1 1043-

1633 

“ Askeriye Askeriye 

660 1 1 1014-

1605 

“ Din Müslümanlar 

661 1 2 1236-

1821 

Gümrük İktisat Gelir 

662-673 12 33 1110-

1147 

1698-

1734 

“ “ Giderler 

674-687 14 14 1115-

1140 

1703-

1727 

Sancak “ Timar 

688-696 9 40 1042-

1311 

1632-

1893 

“ “ Vakıf 

697 1 3 1145-

1732 

“ “ Arazi 

698 1 4 1256-

1840 

“ “ Sanat (Harir) 

699-700 2 5 1256-

1291 

1840-

1874 

“ “ Madencilik 

701-702 2 3 XVIII-

1267 

1851 

“ “ Para-Kredi 

703-750 48 75 1039-

1304 

1629-

1887 

“ “ Gelir 

751-797 47 120 1055-

1309 

1645-

1892 

“ “ Giderler 

798-799 2 3 1289-

1305 

1872-

1888 

“ “ Bilanço 

800 1 1 1247-

1831 

“ “ Ticaret 
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801-805 5 6 1050-

1146 

1640-

1733 

“ “ Ulaşım ve 

Nakliyat 

806-807 2 3 XVIII-

1281 

1864 

“ “ Nüfus 

808 1 1 1282-

1865 

“ “ İane 

809-812 4 7 1123-

1170 

1711-

1757 

“ Siyasi 

meseleler 

Sınılararası 

813 1 3 1280-

1863 

“ “ Mültecilik 

814 1 1 1053-

1643 

“ “ Dış politika 

815-819 5 7 1132-

1258 

1720-

1842 

“ Hukuk ve 

İdare 

Hukuk 

820-911 92 134 1029-

1314 

1620-

1897 

“ “ İdare ve maliye 

912 1 4 1274-

1857 

“ “ Polis 

913-920 8 8 1072-

1256 

1662-

1840 

“ “ Diğer idari 

problemler 

921 1 1 1258-

1842 

“ Askeriye Askeriye 

922-925 4 6 1265-

1298 

1848-

1881 

“ Hukuk ve 

İdare 

Diğer idari 

problemler 

926-927 2 2 1109-

1115 

1697-

1703 

“ Askeriye Askeriye 

928-930 3 3 1138-

1271 

1725-

1855 

Sancak Askeriye Askeriye 
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931-932 2 5 1135-

1140 

1722-

1727 

“ “ Kale 

933-938 6 13 1058-

1265 

1648-

1849 

“ Din Müslümanlar 

939-949 11 23 XVII-

XIX yy 

Meskun yer 

Zile 

Ladik 

Koçgiri 

Huksar 

Topsus 

Taşâbâd 

Turhal 

Cerik 

Diğer Diğer 

950-976 17 43  Şema dizili   

Toplam. 4781     
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HİÇBİR TAKTİK BAŞARI STRATEJİK YANLIŞI DÜZELTEMEZ 

(1877 – 1878 OSMANLI – RUS HARBİ RUMELİ CEPHESİ) 

 

Osman ÜNAL* 

 

Bildirimi aşağıdaki başlıklar altında arz edeceğim: 

A. Harp, Muharebe, Strateji ve taktik İlişkileri 

B. Rumeli Cephesi – Harekat Açısından Değerlendirilmesi 

C. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi Rumeli Cephesinde Harbin 

Kaybedilme Nedenleri 

D. Politik-Ekonomik Nedenler 

E. Askeri Nedenler 

Harp, Muharebe, Strateji ve Taktik İlişkileri 

İnsanlar arasında mücadele, insanlık tarihiyle başlamış ve toplumun 

değişmesine paralel olarak gelişmiştir. Bu gelişme, iki insan arasındaki 

kavgadan, yüzbinleri ve hatta milyonlara varan ordulara kadar boyut 

kazanmıştır. Bu nedenle harbin felsefesini yapanlar, onu çeşitli şekilde 

tanımlamışlardır. Hem asker, hem de önemli bir stratejist olan Polonya asıllı 

Carl von Clausewitz (Doğumu 1870) harbi şöyle tanımlamaktadır; “Harp, çok 

genişletilmiş bir düellodan başka bir şey değildir. Çok sayıda, tek tek 

düellocudan oluşan bir birliği düşünmek yerine, düello yapan iki kişiyi 

gözümüzün önüne getirecek olursak, bunlardan her biri, fiziksel gücüyle 

diğerine kendi iradesini kabul ettirmeye çalışır. Onun ilk amacı, düşmanını 

mağlup etmek ve böylece onu, daha sonra karşı koyamayacağı bir duruma 

sokmaktadır. O halde harp, düşmanı, irademizi kabule zorlamak için bir 

kuvvet kullanma eylemidir.”1 

Günümüzde harbin karakteri ve boyutları önemli ölçüde değişmiş ve 

gelişmiş, harbin sevk ve idaresine hakim olan ve daima göz önünde tutulması 

gereken harp prensipleri ortaya konmuştur. Bunlar; 

 

                                                 
* E. Tuğgeneral, Gnkur. ATASE, SAEK. Bşk. 
1 Carl von Clausewitz; Harp üzerine, Çev. E. Tugg. F. ÇELİKER, Gnkur. Bas. Evi, 

Ankara, 1991, s. 21. 
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Hedef Prensibi, Emir Komuta Birliği Prensibi, 

Taarruz Prensibi, Emniyet Prensibi, 

Sıklet Merkezi Prensibi, Baskın Prensibi, 

Kuvvet Tasarrufu Prensibi, Sadelik Prensibi. 

Manevra Prensibi,  

Yaklaşık olarak M.Ö.500 yıllarında, Çinli Sun-Tzu tarafından 

yazılmış olan Harp Sanatı2, dünyada, askerliğe ait yazılmış en eski eserdir. Bu 

kitap, o günden bugüne olduğu gibi hala, harbin yönetimi konusunda değerli 

bir rehberdir. Her ne kadar savaş arabaları ortadan kalkmış ve harp araç, gereç 

ve silahları değişmiş ise de, Sun-Tzu’nun koyduğu prensipler genel olarak 

değişmemiştir. 

Harp-Muharebe 

Sun-Tzu’ya göre harp bir sanattır. Ona göre harp sanatı, devlet için 

hayati değer taşır, o bir ölüm-kalım sorunudur, güvenliğe veya yıkılmaya 

giden bir yoldu, hiçbir şekilde ihmal edilmemesi gereken bir konudur. Harp 

sanatı, bazı değişmez etkenlerin egemenliği altında ki, bunlardan biri de 

komutandır. 

Komutan; akıllılık, içtenlik, yararlılık, cesurluk, sertlik ve hoşgörü 

erdemlerini simgeler. 

Düşmanı yenme yeteneğinin anlamı, taarruza geçmektedir. 

Akıllı savaşçı, kendi istek ve idaresini düşmana zorla kabul ettirir, 

fakat, düşman iradesinin kendisine kabul ettirilmesine izin vermez. 

Akıllı bir savaşçı, toplu gücün etkisine güvenir. 

Harbin özü sürattir. 

Zafer kazanmak için dolaylı yöntemlere ihtiyaç duyulacaktır. 

Düşmanın hazırlıksız olmasından yararlanınız, düşmanın beklemediği 

yollardan ilerleyiniz ve korunmasız yerlere hücum ediniz. (Baskın) 

Savunma ile yetinmek ve savunmaya dayanmak güç yetersizliğini, 

taarruz ise üstün gücü belirler. 

İstihbaratın önemini belirtmek için ise; “Eğer sen düşmanı ve 

kendini biliyorsan, yüz tane savaşın da sonucundan korkmamalısın. Eğer 

kendini biliyor fakat düşmanı tanımıyorsan, her zafere karşılık bir kere de 

                                                 
2 Sun-Tzu-Wu; Harp Sanatı, İng.den Çev. Er.Dz.Kur.Alb. Mert BAYAT, Harp.Akd. 

Bas.İstanbul, 1976. 
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yenilgiye uğrarsın. Eğer hem kendini hem de düşmanı tanımıyorsan, her 

savaşta yenilirsin” demektedir. 

Clausewitz’in (Harbe dair, 1832) Bismark’ın (Sorumlu Devlet 

Yönetim Sanatını Yardımcı Unsurları) ve Len’in (Sınıf Mücadelesinin Sosyal 

Devrimci Yönden Doğuşu); “Politik diğer vasıtalarla sürdürülmesi” olarak 

tanımladıkları harbi, Lundendorf ise (Topyekün Harp); “Politikanın savaşa 

yardımcı olduğunu iddia etmiştir. Harp için Moltke; “Kendine has 

durumdur”, Napolyon ise; “Harp garip bir sanattır, ben altmış harp yaptığım, 

doğrusunu söylemek gerekirse, hiçbirşey öğrenemedim ki, ilk harbi yaptığım 

andan itibaren bilmiş olmalıyım” demiştir. 

Büyük komutan ve devlet adamı olan ATATÜRK; “Harp ve 

muharebe demek, iki milletin, yalnız iki ordunun değil, iki milletin bütün 

varlıklarıyla, bütün maddi ve manevi kuvvetleriyle karşı karşıya gelmesi ve 

birbirleriyle vuruşması demektir.3  

T.S.K. Müş. As. Terimler Sözlüğünde (MS.76-3) ise harp; 

“Devletin bekasını temin etmek, milli menfaatleri sağlamak, ve milli hedefleri 

elde etmek amacıyla, başta askeri güç olmak üzere devletin maddi ve manevi 

tüm güç ve kaynaklarının hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan kullanılmasını 

gerektiren silahlı mücadeledir”. 

Muharebe, harp kavramı içinde yer alır. Muharebeler; Harp 

içerisindeki silahlı çatışmalardır. 

Strateji – Taktik 

Strateji, siyasi iktidarın belirlediği amaca ulaşmak için, silahlı 

kuvvetlerin kullanılması sanatıdır. Taktik ise harekatın uygulanmalarıdır. 

Başka bir deyişle; Silahlı kuvvetlerin muharebede (çarpışmada) kullanılması 

taktik, muharebelerin harbin amacına ulaşmak için kullanılması da, stratejidir. 

18 nci asrın sonlarına kadar, strateji terimine literatürde 

rastlanmamaktadır. 17 ve 18 nci yüzyılların, büyük harpleri sonunda ortaya 

çıkan strateji ile Büyük Frederik ilgilenmiş ve Napolyon’un tarih yazarları 

Baron Jourini ve Carl von Clausewitz ve daha sonra da Machavelli strateji 

konusunda önemli eserler vermişlerdir.  

Her yönüyle iyi düşünülmüş, planlanmış ve koşullara uygun, 

zamanında yapılmış değişikliklerle ve doğru uygulanmış taktik hareketlerle, 

stratejik zafere ulaşılır. Genel olarak stratejinin üç önemli faktörü vardır; 

zaman, mekan ve imkan (kuvvet). Bu stratejiyi zaferle sonuçlandıracak 

                                                 
3 NUTUK, C.II. 
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taktiğinde, üç unsuru; sürat, cüret ve şiddettir. Süratin en önemli unsuru ise 

baskın, baskını sağlayacak faktör de düşmanı iyi tanımak yani istihbarattır. 

Stratejinin politika ile yakın ilişkisi yadsınamaz. Öyleyse, savaşa 

karar verildiğinde veya savaş zorunlu olduğunda hem dış hem de iç siyasi 

durumu ile ekonomik durumun savaş koşullarına uygun olması, değilse, 

uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Askeri hazırlıklar kapsamında ise, 

Sefer Planı ve Yığınak Planı hazır olmalı ve bu planlar duruma göre, doğru 

olarak ve zamanında uygulanmalıdır.  

Harbin ve muharebelerin icrasında sevk ve idare hayati öneme 

haizdir. Hiçbir taktik başarı, stratejik yanlışı düzeltemez. 

Rumeli Cephesi – Harekat Açısından Değerlendirilmesi 

 

Rumeli Cephesini oluşturan bölge, genel olarak Balkan 

Yarımadasının doğu kesimini kapsar. Bölgenin kuzey kısmı, Tuna gibi, 

Avrupa’nın en büyük nehri ile baştan başa örtülüdür. Doğusunda Karadeniz, 

güneyinde Marmara ve Ege Denizi, Batısında Rodop Dağları ve Batı Balkan 

dağları bulunmaktadır. 

Rumeli Cephesinin, askeri harekat açısından stratejik olarak 

değerlendirilmesinde görülür ki, düşmanın asıl hedefi olan İstanbul ve 

Boğazları ele geçirebilmesi için, iki önemli imkan ve kabiliyeti mevcuttur 

(Yığınağı Besarabyada): 

1. Birinci İmkan ve Kabiliyeti (Besarabya’dan başlayarak, Aşağı 

Tuna’dan ve Dobruca’dan geçerek, sahil boyunca taarruz etmek): Bu taarruz 

şekli, düşmanın asıl hedefi olan İstanbul ve Boğazlar’a giden en kısa yoldur. 

Sakıncaları 

a. Önce Tuna’yı İbrail ile İskeçe arasındaki belli, sınırlı ve Türkler 

tarafından savunulması kolay olan bir bölgeden geçmek zorundadır.  

b. Türk donanması hem Karadeniz’de ve hem de Tuna’da üstünlüğe 

sahip olduğu için, deniz topçusunun da ateşine maruz kalacaktır. 

c. Aşağı Tuna’yı geçtikten sonra, Karadeniz ile Tuna arasında 

sıkışmış bir durumda olacak, Dobruca gibi meskun bir mahalden geçmek 

zorunda kalacaktır. Ayrıca bu bölgeyi geçerken sol yanı Karadeniz 

donanmasının, sağ yanı da Tuna Filosu’nun ateşlerine maruz olacak, hem 

yanlara ve hem de gerisine emniyet için kuvvet ayırmak zorunda kalacaktır. 

d. Bu istikameti takip eden Rus orduları, Dobruca’yı geçtikten sonra; 

Varna, Şumnu, Ruscuk ve Silistre gibi, Osmanlı ordusunun en kuvvetli 
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kalelerinin ortasına düşecektir. Harekatına devam edebilmesi için bu kaleleri 

zaptetmek veya kuşatarak onları etkisiz hale getirmek zorunda kalır.  

2. İkinci İmkan ve Kabiliyeti (Besarabya’dan hareketle, Romanya 

içinden devam edip, Tuna’yı geçerek taarruz etmek). 

Bu istikametten taarruz, diğerine kıyasla, daha uzun bir yolu takip 

etmekle beraber, daha kolay, daha güvenilir ve daha az risklidir. Daha uzunca 

bir yol olmasına rağmen, birinci istikamette mevcut olan sakıncalar burada 

yoktur. Rus ordusunun yanları ve gerisinin korunması daha kolaydır, geri 

hizmetleri için önemli bir faktör olan Romanya demir yoluna sahiptir. 

Düşmanın Tuna Nehri’ni muhtemel geçiş yerini tespit için iyi bir 

durum muhakemesi yapmak gerekmektedir. Tuna’yı Silistre-Rusçuk arasında 

veya Rusçuk batısından geçebilir. 

a. Silistre-Rusçuk Arasından Geçiş 

Rusçuk batısından dolaşmaya kıyasla, daha kısa bir istikamettir. 

Ancak, Silistre ve Rusçuk kalelerinin arasından Tuna’yı geçmek zorunluluğu 

ortay çıkmaktadır. Ayrıca, Tuna geçildikten sonra da, cephesinde Şumnu 

kalesine çatmak durumda kalacaktır. Adı geçen bu kaleleri zaptetmek veya 

yeter kuvvetler ayırarak onları muhasara etmedikçe, ileri harekatına devam 

etmesi tehlikeye düşebilir. 

b. Rusçuk Batısından Geçiş 

En olası Rus harekat tarzı budur. Ancak, Ruscuk batısından geçiş yeri 

neresi olabilir? Rusçuk-Niğbolu arasından veya Niğbolu’nun daha batısından? 

Niğbolu’nun batısından geçmesi halinde, yolunu gereksiz yere 

uzatmış ve zaman kaybetmiş olur. Ayrıca, ne kadar batıya gidilerse, o ölçüde 

Tuna’ya yan verir, tuna ve güneyindeki Türk kuvvetlerinin görüş ve ateşine 

maruz kalır. 

Sonuç olarak; Rusların Besarabya’dan başlayacak ileri harekatı ve 

taarruzu, Romanya içinden ve Tuna’yı geçerek olacaktır. Tuna Nehrini birinci 

öncelikle; Ruscuk-Niğbolu, ikinci öncelikle de; Rusçuk-Silistre arasından 

geçeceği en muhtemel olarak değerlendirilmektedir. 

3. Tuna’nın güneyinde Bulgaristan’da nehirler genel olarak, Kuzey-

Güney istikametinde Tuna’ya akmaktadır. Daha güneyde Balkan silsilesi, Rus 

kuvvetleri için Tuna’dan sonra ikinci büyük doğal engeli teşkil etmektedir. 

Belirli geçitleri olan Balkan silsilesi, Osmanlı kuvvetleri için ikinci önemli 

savunma hattını oluşturmaktadır. 

Harbin başında, Osmanlı Devleti’nin Avrupa Cephesinde Rusya ile 

karadan sınırı yoktur ve orduların doğrudan doğruya teması söz konusu 
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değildir. Rusların Osmanlı topraklarına taarruz edilmesi için, önce Osmanlı 

Devleti’ne bir Prenslikle şeklen de olsa bağlı olan Romanya topraklarına 

girmesi ve Romanya’yı ele geçirdikten sonra, Tuna boyunda Türk kuvvetleri 

ile teması mümkündür. Bu nedenle, Romanya’nın tutum ve davranışı Osmanlı 

Devleti için çok önem taşımaktadır. 

Savunmanın tertiplenmesinde önemli faktör, kuvvet çoğunluğu 

bölgesi ile ihtiyatın yerini doğru olarak tespit edilmesidir. Düşmanın Tuna’yı 

geçmede birinci öncelik Rusçuk-Niğbolu, ikinci öncelik de Rusçuk-Silistre 

arası olarak değerlendirildiğine göre; savunmada kuvvet çoğunluğu her iki 

istikameti karşılayacak şekilde, Tırnova-Ziştov-Bele-Razgart bölgesinde 

olmalı; Tuna ve Balkan geçitleri kuvvetli olarak savunulmalıdır. 

 

C. 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi Rumeli Cephesinde, Harbin 

Kaybedilme Nedenleri. 

D. Politik Nedenler 

1. 1853-1856 Kırım Harbinden sonra Rusya, bunun intikamını almak 

için fırsat bekliyor ve kaybettiği menfaatleri yeniden elde etmek, buna karşın 

Osmanlı İmparatorluğunun kazandığı bazı yararlardan, onu mahrum etmek 

istiyordu. 

2. 1870-1871 Almanya-Fransa Harbinden sonra, Avrupa 

Devletlerinin kendi dertleriyle meşgul olmasından yararlanan Rusya, 

öncelikle Karadağ, Sırp ve Yunanlıları, Osmanlı devletine karşı devamlı 

kışkırtarak, sonunda isyan etmelerini sağladı. Napolyon’u yenen ve 80.000 

askeriyle esir olan Almanya, İmparatorluğunu ilan etmiş ve gün geçtikçe 

kuvvetlenmiş, böyle olunca karşı Fransa da, Rusya’nın yanında yer almıştı. 

3. Yunanistan’ın istiklaline kavuşması (1830) bile ihtiraslarını tatmin 

etmemiş, Helen İmparatorluğunun kurulması hayali ile, Osmanlı devleti 

aleyhine faaliyetlerini sürdürmekte idi. Girit isyanları nedeniyle, Rusya, 

Prusya, İtalya, ve Fransa da, Yunanistan’ın yanında yer almışlardı. 

4. 1870 yılından itibaren, Bulgarlarda da milliyetçilik şuuru uyanmış, 

diğer Balkan milletlerinin Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmadaki başarıları 

ve Rusya’nın devamlı kışkırtmaları sonunda, Bulgarlar da ayaklanmışlardı.  

5. 1870-1871 harbi sonunda, Avrupa’da bozulan siyasal dengeyi 

yeniden kurmak için üç imparatorluk; Almanya, Avusturya ve Rusya 

Avrupa’yı nüfuzu altına aldı. 

6. Osmanlıların 1853-1856 Kırım Harbinden itibaren dışarıdan aldığı 

borçlarla ekonomik durumu bozulmuştu. Ekonomik durumun düzeltilmesi 
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için, devlet yöneticileri tarafından yapılan siyasi ve mali operasyonlar 

sonucunda Osmanlı Devleti İngiltere ve Fransa’yı gücendirdi ve böylece 

ekonomik itibarını da yitirdi.  

Sonuçta, Osmanlı Devleti Rusya karşısında yalnız kalmış herhangi bir 

devletin ittifakını veya mali yardımını sağlayamayacak bir duruma düşmüştü. 

7. Bu arada, Osmanlı-Rus savaşının kaçınılmazlığını gören Romanya 

Prensi, Osmanlı devletine gizli olarak başvurmuş ve muhtemel bir harpte 

tarafsız kalabileceğini bildirmişti. Osmanlı devleti nedense bu çok önemli 

başvuruya da gereken dikkati göstermedi. Bunun üzerine Prens, aynı çağrıyı, 

bu kez Rus Çar’ına yaptı. Rus Çar’ı bu öneriye dört elle sarılarak, 16 Nisan 

1877’de Romanya ile gizli bir anlaşma imzaladı. Aslında Romen halkının 

çoğunluğu Ruslarla değil, Osmanlılarla anlaşma taraftarı idiler. Bu fırsat ta 

kaçırıldı.  

Askeri Nedenler 

1.Bir Osmanlı-Rus harbinin artık kaçınılmaz duruma gelmesine 

rağmen, harp hazırlıkları çok yavaş yürütülmüştü. 

2. Harbin sevk ve idaresi için zamanında ve esaslı bir seferberlik ve 

yığınak planları hazırlanamamış, Rusların muhtemel harekatına uygun bir 

yığınak da gerçekleştirilememişti. Halbuki, Ruslarla daha önce birçok 

savaşlar yapıldığından pek çok şeyin bilinmesi gerekiyordu. Tuna boyunda ve 

muhtemel geliş ve geçit yerlerinde kuvvet çoğunluğu sağlanamadı. Aksine 

büyük kuvvetlerin Varna, Şumnu, Silistre, Ruscuk ve Vidin gibi 

müstahkem kalelerde toplayarak, inisiyatif, daha harbin başında Ruslara 

bırakıldı. Özellikle bu durum, sonradan onarılması çok zor olan bir pozisyon 

yarattı. 

3. Tuna Nehri gibi, çok önemli doğal bir engelden gereği gibi 

yararlanılamadı. Tuna Nehri’ni savunmak, genel olarak, sadece Hafif Tuna 

Filosu’na bırakıldı. 

4. Savaşın devamı süresince, büyük sorun olan diğer bir konu da, 

Osmanlı Orduları Başkomutanlığının çok başlı oluşu ve cepheden yüzlerce 

kilometre uzakta bulunuşu idi. Ayrıca bu Başkomutanlık Cephedeki 

Komutanı kararlarında hiçbir zaman serbest bırakmamış, gerekli gereksiz 

müdahaleleriyle işlerini zorlaştırmıştır.  

Başkomutan olan Abdülhamit, vesvese ve kuşkusu yüzünden, 

Başkomutan vekiline (serasker) tam olarak güvenmemiş ve bu sebeple, bu en 

yüksek sorumlu makama paralel komuta kademeleri kurmuştu. Bu suretle, 

askerlik sanatının temel kurallardan biri olan, komutanlık sorumluluğu 

bölünmüş ve parçalanmıştı. 
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5, Komutan atamalarında liyakat ve yeterlikten çok, Padişaha çok 

yakın olan, bazen çok yaşlı, bazen de çok genç paşalara, kıdem ve ehliyet 

gözetmeden büyük sorumluluklar verilmişti. Nitekim harbin başında, 

Balkanlar gibi büyük ve asli bir cephede bedensel gücü zayıflamış, rahatsızlığı 

nedeniyle ata bile binemeyen ve bu geniş cepheyi bilfiil kontrol altına 

alamayacak, çok yaşlı (71) Müşir Abdülkerim Nadir Paşa’yı komutan 

olarak atamakla büyük yanlışlık yapılmıştı. Cesur, bilgili; tecrübeli ancak, 

Cephe Komutanlığı yapamayacak kadar ihtiyarlamış olan bu paşa, bir süre 

sonra azledilmiş, geçmişi kahramanlıklarla dolu bu büyük komutan küçük 

duruma düşürülmüştür. Ayrıca, muharebelerin kritik durumunda komutan 

değiştirmenin mahsurları, vaziyeti daha da kötüleştirmiştir.  

Diğer taraftan, kendisine yakın olarak bildiği ancak, yeni müşir olmuş 

bir paşayı Cephe Komutanı yaparak, ondan kıdemli komutanların moral ve 

azmini kırmış, disiplin bozulmuş, komutanlar arası koordine ve işbirliği 

zayıflatılmıştır. 

6. O sıralarda İngiliz ve Fransa’dan sonra dünyada üçüncü derecede 

kuvvetli bir donanmaya sahip olunmasına rağmen, bu donanmadan 

Karadeniz’de ve Tuna Nehri’nde yeterince faydalanılmamıştır. 

7. Bu ve buna benzer ihmal ve yanlışlar düşmanın işini 

kolaylaştırmıştır. Önce, kolayca Romanya’ya girmiş, Romen 

demiryollarından da yararlanarak rahatça Tuna’ya yanaşmış, çok az bir 

zayiatla Tuna’yı geçmiştir. Düşman bile Tuna Nehri’ni geçmek için en iyi 

tahminlerle 50.000 civarında bir zayiatı hesaplamışken, zayiat toplamı 10.000 

kişiyi dahi bulmamıştır. Tuna Nehrinin savunması için alınan tertip ve 

düzenlerin ne kadar yetersiz ve yanlış olduğu ancak düşman geçtikten sonra 

anlaşılmıştır. Düşman Tuna’yı geçerken Osmanlı ordusu çoğunluğu ile 

kalelere hapsedilmiş durumdarı ve buna gerekçe olarak, asıl düşman 

taarruzlarının kalelere yapılacağı esas alınmıştır. Tuna boyunda sadece bölük 

çapında ve genel olarak bir biriyle irtibatı dahi bulunmayan (ot yakılarak 

haberleşecekler) gözetleme postaları bulunmaktadır.  

8. Tuna’yı geçen Rus kuvvetlerine de gereği kadar aktif bir şekilde 

karşı konulmamıştır. Kalelerde bekleyen büyük Osmanlı kuvvetlerinin bu 

hareketsizliğinden Ruslar azami şekilde yararlanmışlar, karşılarına çıkan, 

gözetleme ile görevli zayıf Türk kuvvetlerin atarak, istedikleri gibi hareket 

imkanını bulmuşlardır. 

Türk Kuvvetlerinin bu durgunluğu, düşman komutanlığına rahat ve 

büyük çaplı harekat imkanı vermiştir. Böylece düşmanın süvari güçleri çok 

kısa bir sürede, Balkan Dağlarına ve geçitlerine el atmıştır.  
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9. Balkan Dağları gibi, Tuna’dan sonra ikinci büyük engelin de yeteri 

kadar savunulmadığını gören düşman, bu engeli de kolaylıkla aşıp, 

Balkanlardaki önemli geçitleri ele geçirmiştir. Balkan geçitlerini savunmakla 

görevli bölük pörçük kuvvetler kahramanca çarpışmışlar, gerçekte Türk askeri 

bu muharebelerde bir değil, birçok Plevne’ler yaratmış ancak üstün düşmana 

karşı başarılı olamamıştır. Anlaşılması güç ama büyük kuvvetler hala 

kalelerde adeta durumu seyretmektedir. Bu arada, komutanlar tarafından 

Boşkomutanlığa yapılan tekliflere olumsuz cevap verilmekte (sivil halktan 

eşraf ise, asker gitmesin diye Padişaha telgraflar çekilmekte) veya hiç cevap 

verilmemektedir. Bazı olumlu cevaplar ise, günlerce bekledikten sonra ve iş 

işten geçtikten sonra verilmektedir. Cevap alamadığı için kendi inisiyatifi ile 

harekete geçen kuvvetler durdurulmuş, geri çevrilmiştir.  

10. Başkomutanlığa yapılan tekliflere örnek olarak, Osman Paşa’nın 

tekliflerini belirtmek gerekirse;  

Savaş başladığı zaman Osman Paşa, Vidin’de beklemesinin bir fayda 

sağlamayacağını belirti, düşman Tuna’yı aşmadan, Niğbolu’daki Tümen ve 

Şumnu’dan gelecek Tuna Doğu Ordusu ile birleşerek Ziştovi istikametinde 

harekete geçilmesini teklif etmiş, aksi halde savaşın kaybedilebileceğini 

belirtmişti. Cevap alamadığından, teklifi birkaç defa tekrarlamış, sonunda 

olumsuz cevabı almıştır. Sadece Osman Paşanın teklif adedi on civarındadır.  

Bu konuda, Plevne muharebelerine katılmış İngiliz Subayı Yzb. 

HERBERT “Plevne Savunması”4 isimli eserinde, şöyle demektedir; 

-Ömrüm boyunca kendime bir soru sormuşumdur. Harp esnasında 

Osman Paşa, benim bildiğim birçok defalar gayet uygun tekliflerini, stratejik 

gerekçeleriyle Padişaha arzetmişti. Bunlar, ya reddedilmiş (iki defasında ben 

biliyorum) yahut dikkate alınmamış (dört defasını ben biliyorum) yahut da 

aradan zaman geçtikten sonra kabul edilmişti (üçünden haberdarım) ki, o 

zaman da iş işten geçmişti. 

11. İşlerin kötüye gittiğini gören Başkomutanlık, Rumeli Cephe 

Komutanını değiştirmiş, Vidin’deki Osman Paşa kuvvetlerini de harekete 

geçirmiş ise de uğranılan kaybın büyüklüğü ve önemi harbin sonuna kadar 

kendisini hissettirmiştir. 

12. Doğal savunma engelleri bulunmayan Plevne gibi açık bir arazide 

yarattığı, dünya tarihine geçen savunma ve kazandığı zaferler göz önüne 

alındığında, tekliflerinin reddedilmesiyle neler kaybedildiğini Başkomutanlık, 

iş işten geçtikten sonra anlamıştır.. Osman Paşa, kişisel komutanlık 

yeteneklerinin yanında, kuvvetleri de iyi eğitilmiş, disiplini tam ve 

                                                 
4 Yz. HERBERT; Plevne Savunması, s.51. 
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muharebede yetişmiş kuvvetlerdi. Eğer bunlar zamanında ve düşmanın 

muhtemel geçit yerlerinde tertiplenseydi veya o bölgelere süratle müdahale 

edebilecek şekilde kullanılsaydı yahut da, Osman Paşa’nın ilk teklifi kabul 

edilseydi düşman Tuna’yı kolay geçemezdi. Balkan geçitlerinde kullanılsaydı 

veya Balkan geçitleri kuvvetli tutulsaydı, gene de önemli bir yanlışın 

düzeltilmesi mümkün olabilir, Ruslar bu doğal engelleri kolaylıkla aşamazdı. 

13. Karadağ cephesinde bulunan Müşir Süleyman Paşa 

Kuvvetlerinin Balkanlar bölgesine alınması, geç de olsa uygun bir karardır. 

Ancak, bundan sonra, emir komutada ve sevk ve idarede Başkomutanlığın 

zafiyeti, ele geçen birçok fırsatın kaçırılmasına neden olmuştur. Şayet 

Başkomutanlık verdiği direktiflerde kesin bir kararlılık gösterebilseydi ve 

tek elde sevk ve idare yapılabilseydi, olumsuz durum oldukça lehimize 

dönüşebilirdi. Başkomutanlık makamının, iki komutan arasında kin 

derecesine varan geçimsizliği bildiği halde, bu iki komutanı aynı cephede 

görevlendirmesi bir hatadan öte, önemli bir yanlıştı. Ayrıca duruma kesin 

olarak müdahale etmeyip seyirci kalınması da ikinci ve daha büyük bir 

yanlışlık olmuştur. Nitekim, önce Müşir Süleyman Paşa ile Müşir Rauf Paşa 

arasında, sonra da Müşir Süleyman Paşa ile Müşir Mehmet Ali Paşa arasında 

yapılması gerekli olan yakın işbirliğinin yapılamadığı görüldüğü halde, 

müdahale edilmemesi, koordine ve işbirliğinin, harbin sonuna dek 

yapılmasına engel olmuştur. Neticede komutanların koordine ve işbirliği 

yapmaması, ayrı ayrı kuvvetlerin teker teker yenilgilerine sebep olmuştur) 

14. Başlangıçtan itibaren askerliğin temel kurallarına 

uyulmadığından, savaşın bundan sonraki seyri de büsbütün Osmanlı 

kuvvetlerinin aleyhine olmuştur. 

Rumeli Cephesinde bulunan Tuna Şark Ordusu, Balkan Ordusu ve 

Plevne Kuvvetlerinin yapması gerekli işbirliği bir türlü yapılamamış, bu 

konuya ilişkin teklifler de reddedilmişti. 

15. Tuna Orduları Genel Komutanı Mehmet Ali Paşa’nın görevden 

alınmasında geç kalınmıştır. Yerine Müşir Süleyman Paşa’nın getirilmesinden 

kısa bir süre sonra, görevden alınmış olan Genel komutan Müşir Ali Paşa’nın, 

aynı cephenin başka bir yerinde ve bu kez Müşir Süleyman Paşa’nın emrinde 

olarak, Sofya ve Havalisi Komutanlığına atanması ise, her yönüyle 

sakıncalıydı. Bu sakınca yetmiyormuş gibi, Müşir Süleyman Paşanın 

komutanlığında, onunla hiçbir zaman geçinemediği onunla devamlı 

sürtüştüğü bilinen Müşir Rauf Paşa’nın yine onun emrine verilerek Balkan 

Ordusu Komutanlığına atanması ise affedilemez hatalardan idi. 

16. Oynanan Saray entrikalarının yanında, Başkomutanlıkça alınan 

kararların bir kısmının, yabancı Elçilerin ve yabancı Askeri Ataşelerin 
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doğruluğu saptanamayan, içeriği kuşkulu dış kaynaklı haberlerden etkilenerek 

verilmiş olmasıdır. 

17. Bütün bu olumsuzluklar yanında, üst üste kazandığı Plevne 

Zaferleri ile dostu düşmanı kendisine hayran bırakan, Müşir Osman Paşa’nın, 

etrafının çepe çevre sarılmasından önce yaptığı geri çekilme önerisinin, 

Başkomutanlıkça kabul edilmemesini anlamak zordur. Başkomutanlık geri 

çekilme için nihayet olur vermişse de artık çok geç kalınmıştır. Askerlik 

sanatı, en zor koşullar altında bile, doğru ve zamanında karar vermeyi 

gerektirir. 

Çekilme emrinin geç kalınmış ve başarısının çok şüpheli olduğu 

herkes tarafından bilinmesine rağmen, başlarında Kahraman Komutanları 

Gazi Osman Paşa olduğu halde, düşman hatlarını yarmak için savaşmışlar, 

pek çoğu şehit düştükten sonra, Osman Paşa yaralanıncaya kadar teslim 

olmamışlardır.  

18. Harbin sonlarına doğru, Rumeli Cephesi komutanı Müşir 

Süleyman Paşa’nın yaptığı çok önemli teklifler de Başkomutanlıkça kabul 

edilmemiştir. Örneğin, Plevne’nin teslim olmasından sonra çok geniş bir 

cephenin sevk ve idaresi için emniyetli bir muhabere şebekesi (telgraf 

şebekesi) olan ve savunma bölgesinin orta gerisinde bulunan Edirne’ye 

çekilmeyi önermesine karşın, bir takım şahsi çıkar ve endişeler yüzünden, 

öneri reddedilmiştir. 

Son dönemdeki bazı olumlu önerilerin Seraskerlikçe kabul 

edilmemesinin başlıca nedeni, bu harp içinde iki kez Süleyman Paşa’nın 

emrinde bulunan ve aralarında geçimsizlikten öte, nefret duygusu taşıyan 

Müşir Rauf Paşa’nın, harbin bu son döneminde Başkomutan Vekilliğine 

(Serasker) getirilmiş olmasıdır denebilir. 

Ayrıca, ateşkes haberinin verilmesinden kısa bir süre önce, bazı 

birliklerin gerideki hatlara geri çekilmesi için Süleyman Paşa tarafından 

verilen emrin tam uygulandığı sırada; Başkomutanlık tarafından, Ateşkes 

Emrinin yanlış aksettirilmesi, harekatın durdurulmasına neden olmuştur. Eğer 

ateşkes uygulaması için acele edip, ateşin kesilmesiyle beraber, hareketlerin 

de durdurulması emredilmeseydi, hareket halindeki kuvvetlerin düşmandan 

önce Edirne’ye çekilmesi mümkün olabilirdi.  

Birliklerin ateşkes gereğince bulundukları yerlerde kalmaları, geri 

çekilmeyi aksatmış, Edirne’nin de düşman eline geçmesini kolaylaştırmıştır.  

19. Harp başladığında, Edirne’de kurulması düşünülen ihtiyat 

ordusunun bir türlü teşkil edilememiş olması da, önemli bir eksikliktir. 

Böylece düşmanın, kolaylıkla Yeşilköy’e kadar sarkması mümkün olmuştur. 
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20. Ayrıca, ihtiyat askerlerimizin her türlü eğitimden yoksun oluşu 

ile, yeteri kadar Süvari Birliklerimizin bulunmayışı, bu yenilginin başlıca 

sebeplerinden biri olarak gösterilebilir. 

21. Çekilme esnasında, Filibe-Edirne demiryolu güzergahı düşmana 

bırakıldığından, güneye yolsuz ve karlarla kaplı dağlardan düzenli bir çekilme 

yapılamamıştır. 

SONUÇ olarak, başta Başkomutan II. Abdülhamit olmak üzere, 

hükümetin siyasal yönden ve üst kademelerin sevk ve idare yönünden yaptığı 

yanlışlar sonunda, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi, o zamana kadar 

Osmanlıların tarihinde görmediği çok acı bir şekilde kaybedilmiştir. 
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GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA VE 1877-1878 OSMANLI – RUS 

SAVAŞI 

Dr. Rifat UÇAROL* 

 

Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmaya doğru gittiği 19. yüzyılın 

sonlarında, devletin her yönüyle zor duruma düştüğü ortamda, girdikleri 

savaşlarda elde ettikleri üstün başarılardan dolayı üç komutana “Gazi” unvanı 

verilmiştir. Osmanlı Devleti’nin “Gazi” unvanlı bu son komutanları Gazi 

Osman Paşa, Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Gazi Ethem Paşa’dır. Bu unvanı 

Gazi Osman Paşa ile Gazi Ahmet Muhtar Paşa 1877-1878 Osmanlı – Rus 

Savaşı’nda, biri Batı Cephesi’nde diğeri Doğu Cephe’sinde, Gazi Ethem Paşa 

da 1897 Osmanlı – Yunan Savaşı’nda almıştır. 

Biz bu bildirimize, sözü geçen “Gazi” unvanlı son üç Osmanlı 

komutanından Gazi Ahmet Muhtar Paşa’yı konu olarak aldık; onun askeri ve 

siyasi hizmetlerinin ve özellikle de, uzun devlet görevi sırasında hayatında 

ayrı bir yeri ve önemi olan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndaki “Anadolu 

Harp Orduları Başkomutanlığı”nı ve faaliyetlerini incelemeye çalıştık. 

Yaptığı görevler ile tutum ve davranışlarıyla Osmanlı İmparatorluğu’nun son 

dönemlerine damgasını vurmuş, Tanzimat döneminde yetişen, Batılılaşmaya 

yönelen bir toplumun oluşturduğu asker-devlet ve bilim adamıdır. Elli yıla 

yakın süren memuriyet hayatında gerçekleştirdiği hizmetlerini, o dönemde 

henüz üç kıtada siyasi sınırları bulunan Osmanlı İmparatorluğu’nun geniş 

topraklarında; Karadağ’dan Yemen’e, Mısır’dan Kafkasya’ya kadar olan 

yerlerde yapmıştır. Bu arada 1878 Berlin Andlaşması’nın uygulanmasından 

doğan sorunlarda, Osmanlı İmparatorluğu’nun nüfuz ve itibarını korumak için 

yabancı devletler de ve başta Girit sorunu olmak üzere anlaşmazlıkların 

çözümlenmesine gayret etmiştir. Bu görevlerinde büyük bir diplomat gibi 

çalışarak bu alanda da bir değer olduğunu göstermiştir. Daha sonra Mısır 

Olağanüstü Komiserliği görevinde bulunmuş, İkinci Meşrutiyetin ilanından 

sonra da Âyan Meclisi üyeliği, “Başkan Yardımcılığı”, “Âyan Meclisi 

Başkanlığı” ve nihayet sadrazamlık yapmıştır.  

Yakın tarihlerde bu önemli görevlerde bulunmuş olan Gazi Ahmet 

Muhtar Paşa, Katırcıoğlu ailesinden olup 1 Kasım 1839’da Bursa’da 

doğmuştur. 1851’de Bursa Askeri İdadisi’ne girmiş, 20 Mart 1860’ta Harp 

                                                 
* Doğuş Üniversitesi Türk Dili ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı. 



214 

 

 

 

Okulu’nu 10 Mart 1861’de Harp Akademisi’ni bitirerek kurmay yüzbaşı 

olmuştur1. 

Ahmet Muhtar, ilk kıt‘a hizmetine o dönemde Hersek ve 

Karadağ’daki isyanı bastırmakla görevli olan Serdar-ı Ekrem Ömer Lütfi 

Paşa’nın maiyetine atanarak başladı. İki yıl bu bölgedeki askeri harekâtta 

başarı ile görev yaptı. Daha ilk anlardan itibaren savaş meydanlarında 

kabiliyet ve cesareti ile kendisini tanıtmayı başardı. Nitekim Karadağ 

harekâtında göstermiş olduğu yararlık üzerine Mecîdi Nişânı ile 

ödüllendirildi. Bunun arkasından da 1862’de rütbesi kolağalığına (Önyüzbaşı) 

terfi ettirilerek Harp Okulu’na “bazı fünûn-ı askeriye” derslerini okutmak 

üzere öğretmen tayin edildi2. 

Ahmet Muhtar, bu görevlerinden ve sağladığı başarılardan sonra hızla 

yükselmeye başladı. Nitekim, 1864’te binbaşılığa terfi etti ve Kozan’ı Islaha 

Memur Birliğin Kurmay Başkanlığına, 1866’da kaymakamlığa (Yarbay) terfi 

ettirilerek, Sultan Abdülaziz’in oğlu Yusuf İzzettin Efendi’nin öğretmenliğine 

atandı. Bu görevinde iki buçuk yıla yakın kaldı. Bu arada, Sultan Abdülaziz’in 

1867’de Paris ve Londra’ya yaptığı geziye şehzade öğretmeni sıfatıyla katıldı. 

Bununla da Batı kültür ve uygarlığını yakından görmek fırsatını buldu3. 

Rütbesi kaymakamlığa kadar yükselen Ahmet Muhtar bu rütbesinden 

itibaren askeri görevlerinin yanı sıra artık devletin siyasi konularının 

çözümlenmesi görevlerine de getirilmeye başlandı. 

Bu tür görevlerinin ilki, 30 Mart 1865’te Karadağ sınırını 

düzenlemeye memur “Karmaşık Arazi Komisyonu”na “Birinci Komiser” 

olarak atanması oldu. Bu görevinde devletin çıkarların koruyacak şekilde 

önemli ve değerli hizmetler gördü. Bu nedenle rütbesi 1869’da Miralaylığa 

(Albaylığa) yükseltildi ve 1870’te Komiserliğinin yanında Dâr-ı Şûrâ-yı 

Askeri üyeliğine atandı. 6 Aralık 1870’te kendisine Mirlivalık (Tuğgeneral) 

rütbesi verilerek, o sırada isyan baş göstermiş olan Yemen’e gönderildi4.  

Ahmet Muhtar Paşa, Yemen’de, önce komutan yardımcısı sonra da 

Yemen Vali ve Komutanı olarak yaptığı başarılı hizmetlerden dolayı rütbesi 

17 Mayıs 1871, Ferikliğe (Tümgeneralliğe), 10 Eylül 1871’de de Müşirliğe 

(Mareşalliğe) yükseltildi. Böylece, savaş meydanlarında gösterdiği 

                                                 
1 Cemiyet-i Tedrisiye-i İslâmiye Salnâmesi, (İstanbul) 1332, s. 253. 
2 1293-1877 Osmanlı-Rus Seferinde (Halvas-Zivin-Kars) Muharebeleri, s. 7; BA. 

Sicill-i Ahvâl Defteri XXII, s. 91. 
3 Mir’ât-ı Sicill-e Memurîn-i Osmaniye, C.1, İstanbul 1325, s. 5; Ali Kemali Aksüt, 

Sultan Aziz’in Mısır ve Avrupa Seyahati, İstanbul 1944, s. 96 vd. 
4 Cemiyet-i Tedrisiye-i İslâmiye Sâlnamesi, s. 253; BA. Sicill-i Ahvâl Defteri 

XXII, s. 91; Takvîm-i Vakayi, 4 Muharrem 1287, Say: 1208. 
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başarılarının sonucunda, 10 yıl içinde ve 32 yaşında askerlik mesleğinin en 

yüksek rütbesi olan mareşallik rütbesini kazanmış oldu. Bu rütbesi ile de 

Yemen’deki görevini sürdürdü ve bölgedeki isyanı bastırdı. Yemen’i bir il 

halinde teşkilatlandırdı ve imar faaliyetlerinde bulunup bölgeyi kalkındırmaya 

çalıştı. Bu arada da 15 Mayıs 1873’te Nafia Nazırlığı’na getirildi ve 

Yemen’den İstanbul’a döndü5.  

Ancak onun Nafia Nazırlığı uzun sürmedi: 11 Temmuz 1873’te Girit 

Vali ve Komutanlığı’na sonra da, 2 Ağustos 1873’te 2. Ordu Müşirliği’ne, 16 

Eylül 1874’te 4. Ordu Müşirliği ve Erzurum Valiliğine, 14 Aralık 1875’te de 

Hassa ordusu Kurmay Başkanlığı’na ve buna ek olarak Bosna-Hersek 

Başkomutanlığı’na atandı.  

Bu tarihlerde ise, bir süre önce 24 Temmuz 1875’te Hersek’te 

başlayan isyan: Bosna, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan’da da heyecanla 

karşılanmış ve bütün Balkanları tehdit eden bir durum almıştı. Bu arada, başta 

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Rusya olmak üzere, büyük Avrupa 

devletlerinin bölgede çatışan çıkarları ve onların kışkırtmaları ile girişimleri 

Hersek isyanını kısa zamanda çözümlenmesini zor bir Balkan bunalımı haline 

getirmişti. 

İşte Osmanlı Hükümeti, böyle önemli ve zor bir sorunu çözümlemek 

üzere Ahmet Muhtar Paşa’yı görevlendirmiştir.  

Ahmet Muhtar Paşa 13 Ocak 1876’da Mostar’a giderek görevine 

başladı ve Hersek’te 27 Aralık 1876 tarihine kadar kaldı. Bu bir yıllık süre 

içinde asilere ve bu arada onları destekleyen Karadağlılara karşı yirmiden 

fazla muharebeye girişti ve başarı sağladı. Bundan dolayı da padişah 

tarafından ödüllendirildi.  

Bilindiği gibi, bu arada, Hersek isyanıyla da bağlantılı olarak Sırbistan 

ile Karadağ, bağlısı oldukları Osmanlı Devleti’ne 1 Temmuz 1876’da savaş 

açtılar, ancak yenildiler. Bunun üzerine Rusya’nın baskısı üzerine Osmanlı 

devleti ile Sırbistan ve Karadağ arasında 31 Ekim 1876’da Ateşkes anlaşması 

yapıldı. Bunun arkasından da “Büyük Devletler (Düvel-i Muazzama)”, 

Balkan sorununa, daha geniş anlamıyla “Doğu Sorunu”na kendilerine göre 

çözüm getirmek üzere, devletlerarası bir konferansın toplanmasına karar 

verdiler. Böylece de Balkan sorununun ağırlık noktası diplomatik alana 

kaydırıldı. 

Bunun üzerine Ahmet Muhtar Paşa 20 Aralık 1876 tarihinde 

Seraskerlik Makamı’na bir telgraf çekerek, üç gün sonra toplanacak olan 

                                                 
5 Rüşdi, Yemen Hatıraları, Dersaâdet 1325, s. 48 vd; Raşid Paşa, Yemen ve San‘a 

Tarihi, c. II, İstanbul 1290, s. 8 vd; BA.  İrade Defteri – Dahiliye, Evrak No: 43961, 

44347, 46438. 
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İstanbul Konferansı’nda, Babıâli’nin bazı toprak ödünleri vererek Rusya ile 

bir savaşa girilmesinin önlenmesini, nedenlerinide göstererek istemiştir. Bu 

da, İstanbul’da Paşa’ya karşı aleyhte bir havanın doğmasına neden olmuş, 

bunun etkisiyle 17 Aralık 1876’da Bosna Hersek Komutanlığı’ndan alınarak 

Girit Vali ve Komutanlığı’na getirilmiştir. Ancak gelişen olaylardan dolayı 

kısa süre sonra, 8 Şubat 1877’de bu defa “4. Ordu Müşirliği ve Anadolu Harp 

Ordusu Başkomutanlığı”na atanmıştır6. 

Ahmet Muhtar Paşa, Girit’te on iki gün kaldı. Bu arada, 

Sadrazamlıktan azledilerek yurtdışına sürülen ve bu nedenle Brindizi’ye 

gitmekte olan Mithat Paşa’yı gemisinin uğradığı Şire’de ziyaret etti. Sonra da 

yeni görevine başlamak üzere Girit’ten ayrılarak, 24 Şubat 1877’de İstanbul’a 

döndü.  

Bu tarihlerde ise, yeni bir savaşa hazırlanan Rusya, Osmanlı 

İmparatorluğu üzerinde baskısını artırdığından ve özellikle Balkanlar da 

Ortodoks ve Slav halkı ayaklandırma faaliyetlerine hız verdiğinden, Osmanlı 

Hükümeti, Rus tehlikesini önlemek üzere büyük devletlerin de tavsiyesiyle 

Karadağlılara biraz toprak verilmesine karar vermişti. Görünürde, bir 

Osmanlı-Rus savaşının çıkıp çıkmaması da bu toprak konusuna bağlanmıştı.  

Bu bakımdan Ahmet Muhtar Paşa, İstanbul’a geldiği gün, savaşa 

engel olmak için Karadağ’a verilecek yerleri belirlemek üzere Dolmabahçe 

Sarayı’nda toplanan “Meclis-i Mahsus”a davet edildi. O da Karadağ sınırının 

son durumu, etrafındaki asi nahiyeler ve halkı hakkında geniş bilgi verdikten 

sonra; Hıristiyan halkın oturduğu bu toprakların Karadağ’a verilmesini, 

böylece de Osmanlı Devleti tarafından büyük devletlere verilen sınır düzeltme 

vaadinin yerine geleceğini, hem de Ruslar ile çıkması muhtemel olan savaşın 

önlenebileceğini, söyledi.  

Ahmet Muhtar Paşa’nın bu önerisi “Meclis”te oybirliğiyle 

benimsendi ve II. Abdülhamid de kararı onayladı. Bunun üzerine Ahmet 

Muhtar Paşa, Karadağ temsilcileriyle bu konuyu görüşmek üzere kurulan 

komisyona, Birinci Komiser Hariciye Nazırı Saffet Paşa’nın yanında İkinci 

Komiser olarak atandı. Osmanlı ve Karadağ Komisyonları arasında 

görüşmelere 26 Şubat 1877’de başlandı. Ancak, Karadağlılar Babıâli’nin 

kendilerine terk etmek istedikleri yerlerden daha fazlasını isteyince, 

görüşmeler 20 Mart 1877’de sona erdi. Ahmet Muhtar Paşa, buna rağmen 

“kapı elden gidiyor, kilidin daha ne önemi kalır” diyerek, Karadağ ile 

                                                 
6 Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Sergüzeşt-i Hayatımın Cild-i Sânisi, İstanbul 1328, s. 

34-35. Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’ât-ı Hakikat, c. 1., İstanbul 1328, s. 68 vd; 

İbrahim Halil, Şark Muharebatı – Bosna – Hersek – Bulgaristan İhtilâtı, İstanbul 

1328, c. 1, s. 102 vd; Mehmet Arif, Başımıza Gelenler, İstanbul 1328, s. 17-18; İ. 

Halil Sedes, Osmanlı-Karadağ Seferi, İstanbul 1936, s. 9 vd. 
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anlaşmaya varılmasını, bununla da Rus savaşının önlenmesini istemekte 

devam etti. Ancak, Hükümet’in ve Padişah II. Abdülhamid’in niyetinin savaş 

olduğunu anlayınca, asıl görevinin başına geçmek üzere Erzurum’a gitmeye 

karar verdi. Bu arada, Padişahın isteği üzerine Serdar-ı Ekrem Abdülkerim 

Paşa ile, her cephede savunmada kalmak ve donanma ile karadeniz’in sürekli 

olarak taranmasını esas alan bir plan yaptı ve bunu padişaha sundu. Ertesi 

günü (26 Mart 1877)de İstanbul’dan hareket edip 7 Nisan 1877’de Erzurum’a 

vardı. Böylece de 4. Ordu Müşirliği ve Anadolu Harp Ordusu Başkomutanlığı 

görevine fiilen başladı7. 

Ahmet Muhtar Paşa, ilk iş olarak Ordu merkezi olan Erzurum’da 

gerekli savaş önlemlerini aldı ve bu arada Kars Mutasarrıfı’na bir emir 

göndererek, bölgede Rus tüccarlarının zahire toplamasının engellenmesini ve 

onların alıp fakat sınırı geçirmedikleri zahirelerin satın alınarak 

depolanmasını istedi. 

Anadolu Harp Ordusu Başkomutanı’nın bu çalışmaları yaptığı 

sıralarda da Ruslar, 24 Nisan 1877 günü Osmanlı Devleti’ne savaş ilan ettiler 

ve batıda Tuna Nehri’nden doğuda da Arpa Çayı’ndan geçerek hücuma 

başladılar. Böylece de Ahmet Muhtar Paşa’nın karşı olduğu Osmanlı-Rus 

savaşı fiilen patlamış oldu.  

Başlayan bu savaşta, konumuzla ilgili olan ve Ahmet Muhtar Paşa’nın 

komutanı bulunduğu Doğu Cephesi’ndeki çatışmalara girmeden önce bu 

cephedeki Türk ve Rus ordularının durumlarını kısaca belirtmek gerekecektir. 

Ahmet Muhtar Paşa, “4. Ordu Müşirliği ve Anadolu Harp Orduları 

Başkomutanlığı”na atanıp İstanbul’a geldiğinde yaptığı işlerden biri de, 

emrine verilen kuvvetlerin ihtiyaçlarını özellikle de yüksek komuta heyetini 

tamamlamaya çalışmak oldu. Ancak “Paşalar” kadrosunun işe yararlarının 

hemen hepsi devletin birinci derecede önem verdiği Batı Cephesi’ne 

gönderildiğinden kadrosunu, bunlardan geriye kalanlar arasından seçmek 

zorunda kaldı. Bununla birlikte yine iyi bir kadro oluşturmaya çalıştı. Bu arada 

Serasker Redif Paşa’dan daha çok askerin Doğu Anadolu’ya gönderilmesini 

istedi. Serasker’e göre ise, 4. Ordu’ya 100 tabur asker tahsis edilmiş, hatta 

bunlar toplanmış, hazır bekliyordu.  

Ancak Ahmet Muhtar Paşa Erzurum’a geldiğinde, Seraskerin 

belirttiği bu kuvvetlerin bir isimden ibaret olup sadece kağıt üzerinde var 

olduğunu gördü ve emrindeki kuvvetlerin toplam olarak 57.560 askerden 

oluştuğunu anladı. Bunların bir kısmı da hasta ve geri hizmette olduğundan 

                                                 
7 Osman Nuri, Abdülhamid-i Sâni ve Devri Saltanatı, c. I, İstanbul 1327, s. 181 vd; 

İ. Mahmut Kemal İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, İstanbul 1965, s. 374, 

1807-1808; Gazi Ahmet Muhtar Paşa, aynı eser, s. 4 vd. 
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Paşa, “300 kilometreden fazla bir cepheye sahip olan savaş alanını ancak 

48.000 asker ile korumaya ve savunmaya ister istemez mecbur kaldı.” 

Öte yandan, bölgede bir Rus taarruzuna karşı 1863’te yapılmış olan 

istihkâmlar eksik ve hatalıydı. Ordunun ulaşım durumu yol ve ulaşım 

araçlarının yetersizliğinden dolayı iyi değildi. Orduyu besleyecek zahire stoku 

ise istenenin çok altındaydı. Bir ordunun insan kaynağını erimekten 

kurtaracak olan sağlık teşkilatı ise çok eksikti. Doktor, yardımcı sağlık 

personeli, araç ve gereç ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktı. Bunların yanı sıra 

orduda küçük rütbeli yeterli sayıda “Mektepli subay” yoktu; bu da önemli bir 

eksiklikti. 

Rus ordusuna gelince; Rusya, bu savaşta ağırlığı Balkanlar’daki 

harekâta vermiş olmakla birlikte, Anadolu cephesini de dikkatten uzak 

tutmamıştı. Çıkacak savaşta iki cephede sağlayacağı başarı ile daha kesin bir 

sonuç elde etmeyi planladığından, Kafkasya’ya çok sayıda asker yığmıştı. 

Nitekim savaşın başlarında bölgede 148.825 rus askeri toplanmıştı. Rus 

ordusunun komutanı Çar’ın kardeşi, Kafkasya Vali ve Komutanı Grandük 

Mihail Nikoloyeviç, komutan yardımcısı da Ermeni asıllı General Loris 

Melikof’du. Rusların hedefi ise, yaptıkları plana göre, dört koldan baskın 

şeklinde hareket ederek, altı hafta içerisinde Erzurum’u ele geçirmekti. 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Ahmet Muhtar Paşa’nın 

komutanı olduğu Doğu Cephesi’ndeki gelişmeler ise özetle şöyle oldu. 

Savaşın 24 Nisan 1877’de resmen ilanı ve başlamasından sonra 

Ahmet Muhtar Paşa, Rusların asıl hedeflerinin Erzurum’u ele geçirmek 

olduğunu anladığından, Anadolu Harp Ordusu’nu, sağ kanadı Karakilise ve 

Eleşkird, merkezi Kars, sol kanadı Ardahan olmak üzere ve kuvvetlerinin tüm 

yedeklerini de aynı zamanda Erzurum’a “perde” olarak Çakırbaba’ya 

yerleştirerek, “Kazayağı” şeklinde düzenledi. Buna göre taban Erzurum, üç 

parmağın ucu da Ardahan, Kars ve Eleşkird oldu. 

Ahmet Muhtar Paşa’nın bu düzenlemeleri yapıp gelişmelere karşı 

önlemler almaya çalıştığı sıralarda Ruslar, 30 Nisan 1877’de Ardahan’ı 

kuşattılar ve 17 Mayıs 1877 günü de kenti işgal edip batıya doğru ilerlemeye 

başladılar. Bunun üzerine Ahmet Muhtar Paşa ordusunu Zivin’e çekti ve 

burada tahkimat yaptırdı. Böylece Kars ile Erzurum arasında kuvvetli bir 

ordugâh kurarak ordusunu zor durumdan kurtardığı gibi düşmanı tehdit 

etmeye başladı. Bu arada Rusların eline geçen Oltu’yu 31 Mayıs 1877 günü 

geri aldı. 

Bu gelişmelerin yanı sıra, 16 Haziran 1877’de bir kısım Osmanlı 

kuvveti Tahir Dağı (Drom Dağı) muharebesinde Ruslar karşısında bozuldu ve 

Delibaba’ya doğru çekildi. Bunun üzerine Ahmet Muhtar Paşa Delibaba’ya 
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geldi ve 21 Haziran 1877’de Ruslara hücum etti. “Delibaba”ya da “Halyas 

Savaşı” adı verilen bu çarpışmalarda kesin bir sonuç alınamadı. Ancak bu 

çatışma, Türk askerinin moralinin yükselmesine ve Rusların hücum üstünlüğü 

kaybetmelerine neden oldu. 

Bunlarla birlikte Rus kuvvetleri 25 Haziran 1877’de Zivin’e hücum 

ettiler. Ancak Ahmet Muhtar Paşa’nın daha önce aldığı önlemler sayesinde, 

çok şiddetli geçen bu muharebeyi Türk kuvvetleri kazandı. Bunun üzerine 

Ruslar, bir süredir giriştikleri kars kuşatmasını da 7 Temmuz 1877’de 

bırakarak, genel ricata başlayıp sınırın gerisine çekildiler. Bu arada Türk 

kuvvetleri, 13 Temmuz’da Bayezit’i de Ruslar’dan geri aldı.  

Böylece Ahmet Muhtar Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu, 1877 

Temmuz ayı başlarında, Doğu Anadolu’daki bütün cephelerde Ruslara karşı 

üstün duruma geldi ve savaş hattını Ani köyüne kadar uzattı. 

Bu gelişmeler üzerine Rusya Kafkasya’ya takviye birlikleri 

göndermeye başladı. Buna karşılık Saray ve İstanbul Hükümeti, Ahmet 

Muhtar Paşa’nın ısrarlarına rağmen Anadolu ordusuna etkili bir yardımda 

bulunamadı; üstelik Paşa’nın cephedeki harekâtına müdahaleye başladı. Bu 

durumda da, sürekli yardım alarak toparlanan Rus ordusu 18 Ağustos 

1877’den itibaren ciddi bazı hücumlara başladı.  

Ahmet Muhtar Paşa, bu gelişmeler üzerine Rusların Erzurum yolunu 

ele geçirmeye kalkışacağını anladığından buna engel olmak ve aynı zamanda 

Rus kuvvetlerinin daha fazla toparlanmasına fırsat vermemek için, 25 Ağustos 

1877 günü Ruslara karşı hücuma geçti. Tarihe “Gedikler Savaşı” adı ile geçen 

bu çarpışmada Rusları yenerek büyük bir zafer kazandı8. 

Anadolu Cephesi’nde Ahmet Muhtar Paşa’nın savaşın başından beri 

gösterdiği başarılar ve özellikle Gedikler’de kazandığı büyük zafer üzerine 

Padişah II. Abdülhamid, ona “Gazi” unvanı ile bir kılıç, iki at ve Murâssa 

Mecidi Nişânı verdi; bunlar da Sadrazam tarafından, 1 Ekim 1877 tarihli 

telgrafta kendisine bildirildi9. 

                                                 
8 Gazi Ahmet Muhtar Paşa, aynı eser, s. 20 vd; Osman Nuri, aynı eser, c. I, s. 255; 

W. E. D. Allen P. Muratoff, Türk-Kafkas Sınırındaki Harplerin Tarihi, Ankara 

1966, s. 108 vd; Edouard Dırault, Şark Me’elesi, İstanbul 1328, s. 292 vd; Mehmet 

Arif, aynı eser, s. 38 vd; Mahmud Celaleddin Paşa, aynı eser, c. II., s. 119 vd; 

Edmund Ollier, Russo-Turkish War, c. I., London (Tarihsiz), s. 392 vd; BA. Sicill-

i Ahval defteri, XXII., s. 91. 
9 BA. İrade Defteri – Dahiliye, Evrak no 61687/4; Gazi Ahmet Muhtar Paşa, aynı 

eser, s. 248; Mehmet Arif, aynı eser, s. 272. 
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Bu gelişmeden bir gün sonra, 2 Ekim 1877’de, takviye alan Rus 

kuvvetleri saldırıya geçti. Böylece de tarihe “Yahniler Savaşı” denilen 

çarpışma başladı. Savaşı Türk ordusu kazandı.  

Ancak Gazi Ahmet Muhtar Paşa, “Yahniler Zaferi”’ni kazanmış 

olmakla birlikte bu zaferin gerekli yardım alınamadığından, “yarını 

olmadığını” gördü. Bu bakımdan Rus ordusunun karşısında kötü duruma 

düşmemek için ve kışı geçirmek amacıyla elinde kalan 24 top ile 30.000 

askerden oluşan tüm kuvvetini, 9 Ekim 1877’de Alacadağ’a çekti. Bu da, o 

güne kadar Ruslara karşı üstünlüğü ve hareket serbestliğini elinde tutan Gazi 

Ahmet Muhtar Paşa ile ordusunun genel olarak savunmaya geçmesine, Rus 

ordusunun ise hareket serbestliğini ele geçirmesine yol açtı.  

Nitekim Rus ordusu, 11 Ekim 1877 günü Alacadağ’a hücum etmeye 

başladı. Yapılan çarpışmalarda Türk ordusu bozguna uğradı. Bunun üzerine 

askerin bir kısmı Kars’a çekildi. Alacadağ’da kalan 7 paşa, 252 subay, 8000 

asker de bütün silah, araç ve gereçleriyle 16 Ekim 1877’de Ruslara teslim 

oldu. 

Bu durumda Gazi Ahmet Muhtar Paşa ise, Kars’a giderek çevrede 

kalan askerleri topladı ve onları yeniden düzene sokmaya çalıştı. 17 Ekim 

1877 günü Rus askerlerinin Kars’ı kuşatacağını anlayınca, Kars’ın komutasını 

Hüseyin Hâmi Paşa’ya bırakıp, Rus ordusunun asıl hedefi olan Erzurum 

önünde bir savunma hattı kurmak üzere harekete geçti. Elindeki imkanlarla da 

önce Köprüköyü’nde sonra da 28-29 Ekim 1877’de Deveboynu’nda bir 

savunma hattı oluşturdu. Bu arada durumun gittikçe kötüye gitmesinden 

dolayı, 20 Ekim 1877 tarihiyle doğrudan Padişaha bir telgraf göndererek, 

barıştan başka çare kalmadığını ve bir an önce barış yapılmasından yana 

olduğunu, büyük bir üzüntü ile bildirdi; bununla birlikte, Erzurum’u korumak 

için en az 10.000 askere ihtiyacı olduğunu belirtti. 

Türk ordusunun durumunun gittikçe kritikleştiği bu tarihlerde Gazi 

Ahmet Muhtar Paşa’nın emrinde ancak 18.000 asker ve 84 top bulunuyordu. 

Deveboynu’ndaki bu kuvvetin karşısına ise, 30 Ekim 1877 günü General 

Reimann komutasında Türk kuvvetinden bir kat fazla bir Rus ordusu gelip 

mevzilendi. 

Bu gelişmelerin arkasından Rus ordusu, 4 Kasım 1877 günü Gazi 

Ahmet Muhtar Paşa kuvvetlerine karşı hücuma geçti. Yapılan “Deveboynu 

Savaşı”nda Türk ordusu yenildi ve Erzurum önlerindeki Aziziye Tabyaları’na 

kadar çekildi. Rus askerleri 8 Kasım 1877 günü bu defa Aziziye Tabyaları’na 

hücum ettiler. Ancak Türk ordusu yardımına gelen Erzurum halkı ile birlikte 

Rus askerlerini püskürtüp Aziziye Tabyaları’nı kurtardı. 
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Aziziye zaferi, özellikle Alacadağ ve deveboynu savaşlarındaki 

başarısızlıklardan sonra ordunun ve Erzurum halkının bozulan morallerini 

düzeltti: Rusların Anadolu içlerine doğru ilerlemelerini durdurdu ve böylece 

savaşın genel gidişatına büyük etkiler yaptı. Bunda da Gazi Ahmet Muhtar 

Paşa’nın bozgun anında soğukkanlı ve kararlı şekildeki hareketleri ile aldığı 

askeri önlemler önemli rol oynadı.  

Aziziye Savaş’ından sonra, Ruslar, Deveboynu’nda geçici istihkâmlar 

kurarak Erzurum ovasına yerleştiler. Gazi Ahmet Muhtar Paşa da, gelen 

takviye birlikleriyle birlikte ordusunu, Doğu Cephesi’nde henüz Rusların 

eline geçmemiş olan yerlerin güvenliği için, gerekli noktalara yerleştirerek, 

yeni savaş düzeni aldı. Bu sıralarda kış mevsimi de geldiğinden bu cephede, 

askeri harekât oldukça azaldı. Ancak, 18 Kasım 1877’de yapılan şiddetli 

çarpışmalardan sonra Karsı şartsız olarak Ruslara teslim oldu. Kars ile birlikte 

5 paşa, 10.000 asker, 300’den fazla top ve çok sayıda mühimmat Rusların 

eline geçti. 

Kars’ın düşmesi ve ordunun içine düştüğü durum ise İstanbul 

tarafından tepkiyle karşılandı. Nitekim, Mâbeyn Başkâtibi Sait imzasıyla 21 

Kasım 1877 günü Gazi Ahmet Muhtar Paşa’ya gelen telgrafta, durumdan 

Padişahın ve hükümetin duyduğu üzüntü belirtilip, alması gereken önlemler 

bildirildi. Gazi Ahmet Muhtar Paşa ise, bu telgrafa verdiği cevapta, tehlikeyi 

bir buçuk ay önce gördüğünü, bunun için de gerekli yardımın gönderilmesini 

istediğini, bu nedenden dolayı durumdan kendisinin değil hükümetin sorumlu 

olduğunu, “Harp sanatımdır...” diyerek de alınacak önlemler hakkında, akıl 

almaya ihtiyacı olmadığını dolaylı olarak belirtti. 

Gazi Ahmet Muhtar Paşa, yukarıda belirtilen gelişmelerden sonra 25 

Aralık 1877 günü İstanbul’a çağrıldı ve ertesi günü de 4. Ordu Müşirliği ve 

Anadolu Harp Ordusu Başkomutanlığı görevinden alındı, yerine İsmail Paşa 

atandı. Bunun üzerine Paşa, kırgın ve üzgün olarak Erzurum’dan ayrılarak 

İstanbul’a hareket etti. Aşkale’de, Plevne’nin düştüğünü ve Gazi Osman 

Paşa’nın esir olduğunu öğrendi. 9 Ocak 1878 günü İstanbul’a vardı10. 

Bu tarihlerde ise, Ruslar Balkanlar’dan İstanbul’a doğru 

ilerlemekteydi. Buna karşı da Çatalca civarında bir savunma hattı kurulmasına 

gayret ediliyordu. Gazi Ahmet Muhtar Paşa, İstanbul’a geldikten sonra bu 

hattın düzenlenmesine memur edildi. O da, Büyükçekmece’den Terkos 

Gölün’e kadar geçici bir hat kurdu. 17 Ocak 1878’de de “Çatalca İstihkâmları 

Başkomutanlığı”na atandı. Bundan biraz sonra da, 31 Ocak 1878’de, 

Edirne’de Osmanlı Devleti ile Rusya arasında bir mütareke imzalandı. Rus 

                                                 
10 Gazi Ahmet Muhtar Paşa, aynı eser, s. 248 vd; Mahmud Celâleddin Paşa, aynı 

eser, c. II., s. 94 vd; Mehmet Arif, aynı eser, s. 288 vd; W. E. D. Allen P. Muratoff, 

aynı eser, s. 166 vd; Osman Nuri, aynı eser, c.I., s. 312 vd. 
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askerleri, bu mütarekeye göre Terkos-Küçükçekmece hattında, daha sonra da 

Ayastafanos (Yeşilköy)’a kadar geldiler. 

Gazi Ahmet Muhtar Paşa, bu durum üzerine Rus kuvvetleri karşısında 

bütün askerlerini Davut Paşa Kışlası merkez olmak üzere bir noktada 

toplamak istedi. II. Abdülhamid, 3 Mart 1878’de Ayastafanos Andlaşması’nın 

imzalanmasına rağmen askerin toplu olarak bulunmasına karşı çıktı. Böylece, 

Rusların İstanblu’a saldıracakları söylentisinin sürdüğü sıralarda Padişah ile 

Paşa arasında anlaşmazlık çıktı. Bunun üzerine de Gazi Ahmet Muhtar Paşa, 

29 Mart 1878’de Çatalca İstihkâmları Başkomutanlığı’ndan alınarak 

Genelkurmay Başkanlığı’na bir süre sonra da buna ek olarak Tophane 

Müşirliği’ne atandı11. 

Böylece Gazi Ahmet Muhtar Paşa, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı 

süresinde, sırayla 4. Ordu Müşirliği ve Anadolu Harp Ordusu Başkomutanlığı, 

Çatalca İstihkâmları Başkomutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Tophane 

Müşirliği gibi önemli ve büyük sorumluluk taşıyan görevler yaptı. Ancak bu 

görevleri onun son fiili komutanlıkları oldu.  

II. Abdülhamid, savaştan sonra, Gazi Osman Paşa’yı Mâbeyn 

Müşirliği’ne getirirken, Gazi Ahmet Muhtar Paşa’yı da, Girit sorununu 

çözümlemek (1879), Osmanlı-Yunan sınırının yeniden düzenlenmesini 

sağlamak (1878-1881), olağanüstü elçi olarak Almanya ve İtalya’ya 

göndermek (1883-1884) gibi döplomatik denilebilecek görevlere getirdi ve 

nihayet 1885’te Mısır Olağanüstü Komiserliği’ne atayarak, onu 1908’e kadar 

23 yıl İstanbul’dan uzakta tuttu12. 

Gazi Ahmet Muhtar Paşa, 1908’de İkinci Meşrutiyet’in ilanı üzerine 

Mısır’dan İstanbul’a döndü. 10 Aralık 1909’da Âyan Meclisi üyeliğine ve 

aynı ay içerisinde “Başkan Vekilliği”ne, 13 Ekim 1911’de Ayan Meclisi 

Başkanlığı’na, 21 Temmuz 1912’de de sadrazamlığa getirildi. Bu son 

görevinde 29 Ekim 1912’ye kadar kaldı. 21 Ocak 1919’da da öldü. Mezarı, 

İstanbul’da Fatih Camii bahçesinde Gazi Osman Paşa’nın türbesinin 

karşısındadır13. 

Gazi Ahmet Muhtar Paşa, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda 

kendisine savaşın başlangıcında verilen Anadolu’yu savunma görevini 

                                                 
11 Gazi Ahmet Muhtar Paşa, aynı eser, s. 258 vd; Mehmet Arif, aynı eser, s. 463 vd; 

Osman Nuri, aynı eser, c. !, s. 350 vd; Mahmud Celâleddin Paşa, aynı eser, c. III., s. 

56 vd; Edmund Ollier, aynı eser, c.II., s. 104; Yuluğ Tekin Kurat, Henry Layard’ın 

İstanbul Elçiliği, Ankara 1968, s. 47 vd. 
12 Rifat Uçarol, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, (Askeri ve Siyasi Hayatı), (İkinci Baskı), 

İstanbul 1989, s. 118 vd. 
13 Geniş bilgi için bkz. Rifat Uçarol, aynı eser, s. 262 vd. 
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elindeki imkanlara göre başarıyla yapmıştır. Bu savaşta gerçekleştirdiği 

manevra incelikleri ve başarıları ise ona yurt içinde ve dışında büyük ün 

sağlamıştır. Kendisi de, bu savaştaki görevi hakkında, “Anadolu benim 

sayemde kurtuldu. Ben olmasaydım, Ruslar Rumeli taraflarından İstanbul’a 

girdikleri gibi Anadolu tarafından da girerlerdi” diyerek14 başarılı olduğunu 

ve bununla da daima gurur duyduğunu belirtmiştir. 

 

                                                 
14 İ. Mahmut Kemal İnal, aynı eser, s. 1857. 
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VI. OTURUM (6 Nisan 2000) 

 

1844-1847 ARASINDA TOKAD’DA YAPILAN DÜZENLEMELER 

 

Prof.Dr.Yücel ÖZKAYA* 

 

Tokad Osmanlı döneminin büyük bir bölümünde Sivas Eyaletine 

bağlı bir kaza idi.Voyvodalık ile yönetilmekteydi. Adalet işlerinde yönetici 

olarak kadı yerine vekili olan naip görev yapmaktaydı. 19.yüzyılda Konya, 

İzmir, Diyarbakır, Maraş, Trabzon, Erzurum kadılıkları gibi Tokad’da 

mevleviyyet grubunda yer almaktaydı. Naipler, kadı vekili olarak bir yıl süre 

boyunca görev yapmaktaydılar.1883’te Tokad ve çevresine yerleştirilen 

göçmenlerin sayısının artması üzerine, bu tarihe kadar kaza olan Tokad, bu 

tarihte sancak olmuştur1. 

1830 Şubatı sonlarında Tokad Voyvodalığının zaptı için gönderilen 

emr-i ali’de, dergâh-ı mualla kapıcıbaşılarından halen Tokad Voyvodası Halil 

ve Tokad Naibine hitap edilmekte, Mukataat Hazinesi tarafından “ zabt ve 

idare olunan mukataat-ı miriyyede”den olan Tokad Voyvodalığı 

Mukataasının 1245 ( l830 ) Martı başından Şubatı sonuna kadar bir sene için 

voyvoda tarafından iltizama alındığı hatırlatılmaktadır.İrade-i seniyye gereği 

mal ve “harc-ı aklam” için yalnız 74.362 kuruş bedel-i iltizam ödenecekti.Eski 

voyvodanın  üzerinde kalanlar, halka yük olmaması bakımından afv 

edilmişti2. 

19.yüzyılda Tokad’da mahalle sayısında düşmeler 

görülmektedir.Bunun nedeni avarız hanesi bakımından düşük mahallelerin 

birleştirilmesinden kaynaklanmaktadır.1814’te Tokad’da 73 mahalle göze 

çarpıyor3.1830’da Tokad’ın avarız hane sayısı 147’dir.Buna göre nüfus 9294  

olarak ortaya çıkıyor4.1831’de Tokad’daki resmî olarak yapılan nüfus  sayımı 

ile ilgili olarak Karal’ın çalışması dahil 5,hiç bir yerde bilgi bulamadık. 

                                                 
* Ankara Üniversitesi, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü Başkanı. 
1 Yurt Ansiklopedisi,Tokad Maddesi, sh.7084 
2 Tokad Şr.Sc.35, sh.10-11 
3 Mehmet İpşirli ;XVII.Asır Ortalarında Tokad Şehri, Tokad 1985 “ Türk Tarihinde 

ve Kültüründe Tokad Sempozyumu: 2-6 Temmuz l986),Ankara 1987,sh.63  
4 Tokad Şr.Sc.35, sh.92. Avarız hanesine göre nüfus şöyle hesaplanmıştır: 147x10. 

1740x5.7556x %25.1837+ 7566. 9294 
5 Enver Ziya Karal: Osmanlı İmparatorluğunda İlk Nüfus Sayımı ( 1831 ), Ankara 

1943 
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1814’deki 73 mahallenin 44 tanesi aynen 1830’ da da mevcuttur: 

Alaca Mescid, Cami-i kebir, Çaşnigir, Cemaleddin, Cedîd, Debbağhane-i 

Cedîd, Debbağhane-i atik, Dere, Hacı İbrahim, Hacı Zilli, Halid, Hoca 

Ahmed, İçme Su, Mehmed Paşa, Mihimad Hacib ( Müslim) , Mihimad Hacib 

( zimmi), Rüstem Çelebi, Keçeciler, Sabunhane, Sarı Güllük, Semerkandi, 

Seyyid Necmeddin, Siyah buş, Soguk bınar, Seyfeddin, Sufiyyin, Su İçmez, 

Taş Nerdiban, Taşcı Mehmed, Türbe-i Kebir, Türbe-i Sagir, Veled-i Ayas, 

Yaş Meydan,Aleksan (1814’de  Aleksan Keşiş), Ankara( l814’de Ankara 

ma’a Mevlana), Beydağı (  1814’de Beydağı Hoca Ahmed), Çile-hâne(1830’ 

de  Çile-hâne Tahir), Hacı İvaz Paşa (  1830 Veled Ayni İvaz Paşa),İplik 

Bazarı- Kızkaya(  1814 İblik Bazarı), Meydan (1830 ‘da Meydan-ı Müslim ve 

zimmi), Molla Bektaş Mercagin (1814’de Molla Bektaş), Muslihiddin, 

Samyeli ( 1830’da Muslihiddin Samyeli) , Mezra-i Kiras ( 1830’da Kiras) 

olarak görülür. Görüldüğü üzere , l830’da birleşik olan Meydan-ı Müslim, 

Meydan-ı zimmi, İblik Bazarı, Kızkaya, Muslihiddin, Samanyeli gibi 

mahalleler 1814’te ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Hem 1830, hem de  1836’da bulunan, ama 1814’te yer almayan 

mahalleler ile 1830’da mahalle sayısı  63 oluyor. Bunlar şunlardır: Cabi Fakih, 

Gödel Şeyhi, Eynesi, Veledd-i Ayni İvaz Paşa,Halat Der Mesnend ve Baba 

Esb?, Zincirli kuyu, Çıraganlı, Menzil Şetra müslim, Hacı Hasan Bölükha, 

Yar Ahmed, Huruş, Mahmud Paşa, Bin Yağı (Beydağı)?, Oku Kerman, 

Müslim, Hacı Müslim, Hacı zimmi. 1814’te yer alan Acem Şir, Ak degirmen, 

Çay, Güzel Aşcı, Hacı İvaz Danişmend, İsa, Madyan Keşiş, Ovenes Keşiş, 

Kabe Mescidi, Kaya, Kirkor Keşiş, Simavon Keşiş, Tarken, Tatar Hacı, 

Veled-i İsa, İsa Fakih, Yaya Yusuf, Yahudiyan, Zaim maa Eskere 1830’da 

bulunmamaktadır. Ancak, 1836’da İsa Fakih, Acem Şir, Güzel Aşcı 

mahalleleri mevcuttur6.1814’de yer alan azınlıklar ile ilgili Madyan Keşiş, 

Kirkor Keşiş gibi mahallelerin çoğunun görülmeyişinin nedeni, buralardaki 

nüfus azalması, avarız hanesi yokluğu ile izah edilebilir.Çünkü, ticaret ile 

ugraşan bu kişiler kalhanenin bozulmaya başlaması ile bu bölgeyi terketmiş 

olabilirler.Mahalleler ya bir dini liderin adı etrafında Molla Bektaş, Hacı İvaz 

gibi, ya bir dini yapı Cami’-i kebir, Alaca Mescid, Kabe Mescidi, ya da bir 

meslek grubu Debbağhane-i atik Debbağhane-i cedîd, sabunhane, Keçeciler 

gibi, ya da tanınmış bir kişinin Mahmut Paşa, Tatar Hacı, Hacı İvaz Paşa gibi 

ismi altında yer almaktaydı. 

İbşirli, mahalle sayısını 1642’de 71, 1814’de 73 olarak gösteriyor7.Bu 

1830’da 62, 1836’da ise 51’dir.1814’de bazı mahalleler ayrı ayrı yazıldığı 

halde ,1830’da bir iki mahalle birleşik yazılmış ve tek mahalle olarak 

                                                 
6 Tokat.35, sh.12-13, Tokat.48, sh.33-34. 
7 İbşirli: a.g.m., sh.61 
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gösterilmiştir. 1814’teki azınlık mahalleleri daha sonraki tarihlerde görülmez, 

bu da mahalle sayısının azalmasına neden olmuştur. 

1830’da Tokad’a bağlı nahiyeler şunlardı: Kâferin, Tozaklı, Beldis, 

Merkem Saabad?, Kâferin 80, Tozaklı35.5, Merkem Saabad 6.5,Beldis 13.5 

avarız hanesine sahipti. Buna göre, Kâferin 5.000, Tozaklı 2944, Beldis 844, 

Merkem Saabad? 406 nüfusa sahipti8 

Görüldüğü üzere, Tokad bu tarihlerde büyük bir nüfus çoğunluğuna 

sahip olmayan, ancak ticaret konusunda önemli bir yere sahip olan 

kazalardandır. İmparatorlukta yapılacak olan düzenlemeler Sivas Valisi 

tarafından, Tokad Voyvodası ve Naibine ulaştırılırdı. 

Abdülmecid dönemi (1839-1861) Osmanlı İmparatorluğunda yeni 

düzenlemelerin yapıldığı bir dönemdir. Tokad Kazasına da bu düzenlemelerin 

yapılması yolunda pek çok ferman, emr-i ali, buyruldu gelmiş ve burada da 

yeniliklerin yapılması için faaliyetler olmuştur.Osman Paşa, bu yeniliklerin 

olduğu dönemde yetişmiş, hiç şüphesiz Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılan 

yeni düzenlemelerin etkisi altında  kalmıştır. Bu yenilikler siyasî,sosyal, 

iktisadî, adlî, kültürel, mülkî, ziraî ,askerî alanlarda yapılmış, özellikle 

Abdülmecid döneminde Osmanlı Devleti batılı devlet olması ve 

İmparatorluğun kurtarılması alanında önemli atılımlar yapılmıştır. 

Aslında eskidenberi ola gelen bozuklukların bir anda düzeltilmesi, 

yeni bir sisteme geçilmesi, yüzyıllardanberi geleneklere ve eski sistemlere 

bağlı Osmanlı Devleti gibi şeriat sistemine bağlı bir devlette mümkün 

olamazdı. Ama, devlet adamları bu tür yeniliklerin yapılmasının kaçınılmaz 

olduğunun bilincinde olduğu için bu yenilikleri yapmak zorunda idiler. Bu 

yenilikler ile ilgili fermanlar, genellikle Sivas Valisine geliyor, Sivas 

Valisi’nin buyruldusu ile Tokad’a iletiliyordu. Doğrudan doğruya Tokad 

Voyvodası ve naibine gönderilenler de mevcuttur. 

Yapılması istenen düzenlemeler çeşitli alanlara inhisar etmekteydi. 

Biz önce askerlik alanına değineceğiz.1843 Kasımı ortalarında yazılıp, l844 

Ocağında kadı defterine kaydolunan husus nizamiye askerleri ile ilgili idi. 

Buna göre, nizamiye askerlerinden münavebe ve istibdal 9 usulü ile askere 

alınmaları ile ilgili idi10. Devletin ve tebanın korunması için toplanan “ Asakir-

i Nizamiye-i Şahane askerlerinin nöbetleşe ve değişim yolu ile alınması 

maddesinin şimdiye kadar yerine oturtulamadığı itiraf edildikten sonra, 

askerlerden bazılarının askerlik mesleğinde kalmayacakları” vehm-i hayaliyle 

hasbe’l-beşeriyye ara sıra aded-i firarları”nın ortaya çıktığı açıklanıyordu. 

                                                 
8 Tokat.35, sh.92 
9 Nöbetleşe askerlik ve askerliğini bitiren erlere tezkere verip, yenilerini alma işi. 
10 Tokad.58, sh.93 
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Bunu önlemek için yeni bir nizam yapılmış, beş ordu düzenlenmiş,bunlardan 

“ Asâkir-i hassa-i şahâne” ile Rumeli orduları için toplanan nizâmiye 

askerlerinin askerlik süreleri ile terhis zamanları belirlenmişti. Bunlar beş sene 

askerlik yapacaklardı. Ancak, firar olayları hiç eksik olmuyordu.. Bunun için 

“ Firar kabahati ihtiyar ederler ise artık o makûleler” için haklarında gereken 

şer’i ve kânûni cezalar uygulanacaktı.Bu tarihten sonra, Asâkir-i 

Nizâmiyyeden firar eden olur ise, bunlarda İstanbul ya da taşrada kimin evinde 

bulunur ise, bunları kendi evlerinde gizleyen ve saklayanlar ister ulema, ister 

rical,sanat sahibi,hatip,imam, isterse halktan kişiler olsun bunlar da 

cezalandırılacak,firariyi haber veren ise mükafatlandırılacaktı.. Firariler 

taşrada “ Hükkâm ve vücuh ve erkân-ı beldenin ve sair her kimin çiftinde ve 

hanesinde” bulunursa, o kişiler memlekette ne kadar hatırı sayılır kişiler 

olsalar bile, kesinlikle hatır ve gönüle bakılmayacak,kendilerinden yüzyirmi 

kuruş alınacaktı. Asker firarisini ev, dükkan ve magazasında saklayan 

Müslüman cezalandırılacak,eger bunu saklayan ecnebi ise ihbariye akçesi 

alınacak, elçi ve konsolosların tercümanlarına aracı olanlar da 

cezalandırılacaktı11. 

Abdülmecid döneminde Tanzimat’ta da yer alan askerlik ile 

uygulamalara başlanılmıştır. Ancak, firar edenlerin önünü almak için, daha 

önce Tanzimat’ta belirtilmeyen askerlik konusundaki düzenlemeler daha 

sonra belirtilmiştir. Artık, azınlıklardan bedel ödemeyenler de askere alınacak, 

ancak, bunlar arasında firari olanları saklayanlar da cezalandırılacaktı. Bu yeni 

düzenin anlaşılması ve uygulanması hiç şüphesiz kolay olmamıştır.Osmanlı 

toplumu bu yeniliği tam benimseyememiştir. Bununla ilgili fermanların daha 

sonra yinelenmesi de bu fikrimizi doğrılamaktadır. Ayrıca 1845’te Sivas 

Valisi bununla ilgili cezaları gösteren bir buyuldu da yayınlamıştır12. 

Tokad, Osmanlı İmparatorluğu’nun sanat ve ticaret yönünden en başta 

gelen şehirleri arasında yer almaktaydı. Tokad’da bakır eritmeciliği ve buna 

bağlı diğer sanatlar, pamuklu, ipekli dokumacılık, boyacılık önde geliyordu.. 

Tahta işleri de ileri idi. 

Tokad’da son elli yıl içinde ( 1772-1823) esnafın sattığı tüketim 

mallarında çok büyük artış olmamıştır. Örneğin buğday fiyatı o/o10.5,ekmek 

o/o 21, koyun eti o/o 5.88, Tosya pirinci o/o 8.33, Tuz ve beyaz peynir o/o 

7.84 artmıştır13. Bu da istikrarı gösteriyor. Esasen bütün Osmanlı Ülkesinde 

elli yıl içinde büyük artışlar olmamaktadır. 

                                                 
11 Tokad.58, sh.93 
12 Tokat.57, sh.118 
13 Mustafa Öztürk: Tokad’da Fiyatlar( 1772-1823), Ankara 1987 ( Türk Tarihinde ve 

Kültüründe Tokad Sempozyumu: 2-6 Temmuz 1986), sh.210-211 
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Tokad’ın dış dünya ile ticareti de gelişmiştir.1831’de Rusya ile 

yapılan ticaret antlaşmasında ihraç edilecek mamul maddeler arasında “ 

Tokad yorgan yüzü”’nün bulunması dokumacılık ve boyacılık alanında  

Tokad’ın yerini gösterir. Şehirlerdeki çeşitli hanlarda ticaret yapan Ermeni 

tüccarların yanı sıra, Avrupa, İran ve Hindistan ile ticarette bulunan Avrupalı 

tüccarların olması ticaretin yaygınlığının bir işaretidir. Diğer taraftan çeşitli 

işlerde , örneğin, Tersane-i Amire’de gemi yapımında, Trabzon’da bir kışla 

yapımında Tokad’dan usta işci istenmesi de bu sanatların Tokad’da 

yaygınlığını ortaya koymaktadır14. Halis Cinlioğlu, 1772’de Tokad’da 45 çeşit 

esnaf grubu tespit etmişti15. Daha sonraki tarihlerde, 1830’da bunların sayısı 

60’ı geçmiştir16.Bunlar bakırcılar,abacılar, basmacılar, çulha ve kassarcılar, 

elvan boyacıları, habbazlar, haffaf ve dikiciler, hallaçlar, ipek boyacıları, 

kalaycılar, ipek bükücüler,kazzaz ve ipekçiler, Mizanda ipekcisi, pamukcu ve 

çorapcı, peştemalci, terzi, urgancı gibi sanat dalları, diğer sanat dallarının üçte 

ikisini oluşturmaktadır. Bu da, burada bakırcılık ve dokuma sanayiinin çok 

gelişmiş olduğunu göstermektedir.Manavcılık, nalçacılık, tamircilik, 

kilitcilik, tütüncülük, çubukculuk, börekci ve simitcilik, mumculuk, 

kasaplık,odunculuk gibi sanat dalları daha sonra gelmektedir.Bu listelerde 

görülmeyen arabacılık,ekmekcilik gibi dalları da eklersek bu liste daha da 

genişler.1830 Temmuzunda bunların ödeyeceği ihtisap vergisi 3042 

kuruştur17. 1826’da yeniçerilik kaldırılınca, İstanbul’da esnaf işleriyle uğraşan 

İhtisap Ağalığı kurulmuş ve Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye’nin 

giderlerini karşılamak için İhtisap vergisi konmuştu.. Rumeli ve Anadolu’daki 

muhtesiplerin baktıkları bütün  işleri bundan sonra İhtisap Nazırı denen kişiler 

yerine getirecekti.Kazalarda esnaf İhtisap Nazırı seçecek ve İhtisap Rüsumu 

adıyla vergi ödeyecekti. İhtisap nazırları başka görevleri de yerine 

getiriyorlardı. İzmir İhtisap Nazırı, Anadolu’da üretilen afyonu devlet adına 

almakla görevlendirilmişti. Amaç, afyonun vurguncuların eline düşmesini 

önlemekti18. Bununla ilgili olarak kararlar alınmış, bunlar Tokad’a da 

yollanmıştı. 22 Ocak 1830’da Tokad’a yollanan irade-i seniyyede, Tokad’da 

ve diğer yerlerde elde edilen afyonun İzmir İhtisap Nazırı tarafından ellerine 

tezkere verilen tüccara verilmesi, tezkeresiz olanlara “ hafi ve celi bir dirhem 

afyon verilmemesi” üzerinde durulmaktaydı. Ayrıca, tezkereli tüccara 

verilecek afyonun mikdarı ve bahası, tüccarın “ isim şöhretiyle mübeyyen” 

                                                 
14 İslam Ansiklopedisi: Tokad Maddesi 
15 Halis Cinlioğlu: Osmanlılar Zamanında Tokad, Tokad 1950, c.II, sh.91-92 
16 Musa Çadırcı: Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik 

Yapıları, Ankara 1995, sh.133-135 
17 Tokad.35,sh .117. Bu  3042 para, Meydan ve Samam ve Geduk Hasılatı olan 437 

ile toplanınca 3479 para tutuyor, bundan da ihtisap emaneti maaşı olan 561 kuruş 

düşünce 2918 para tutuyor. 
18Musa Çadırcı: a.g.e., sh.122 
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ellerine kadılar tarafından işaretli belgeler verilecek ve afyonun İzmir’e 

iletilmesi sağlanacaktı19. Deri imalatı Tokad’da 15 . yüzyıldan beri 

sürmekteydi.18. yüzyıl başlarında kara yolu ile Samsun Limanına getirilerek, 

oradan Rumeli’de Eflâk’a kadar uzanan bölgede sahtiyanlar meşhurdu. Bizzat 

Tokad’lı tüccarlar, Karaman ve Diyarbakır gibi tanınmış imalat 

merkezlerinden sağlamış oldukları mamulleri diğer renklerle karıştırmakta 

uzmanlaşmışlardı. Pamuklu ve basma imalatı da gelişmişti. Gayr-i 

müslimlerin o/o 26’sı bu dalda çalışıyordu.. Bu sanayi 1768- 1774 savaşı 

sırasında durmuş daha sonra canlanmış ise de, 1840’lardan itibaren kapanmış, 

ithal mallara boyun eğmiştir. 18.yüzyılda Tokad, Kastamonu ve 

Gümüşhane’den getirilen bakırdan tencere, tas, fener gibi eşyalar 

yapmaktaydı. Bunlar, İstanbul ve Mısır’a ihraç olunuyordu. Ergani’deki 

maden ocaklarından sağlanan bakır cevheri Tokad Kalhanesine getirilir ve 

burada işlenirdi. Devlet Küre’deki Kal-hâneyi korumak için Kastamonu ve 

çevresinde, Tokad bakırının satılmasını yasaklamıştı. Bu yüzyılda Tokad’ın 

bakır kapları hem doğuya İran ve Hindistan’a, hem de Avrupa’ya ihraç 

olunmaktaydı. Devlet dış Pazar ihtiyacını karşılamak için 1830’da Tokad Kal-

hânesini islah hareketlerine girişti20.1835’de Kal-hâne Nazırı İstanbul’a 

çağrıldı ve görüşme sonunda alınan kararlarla üretim kalitesi yükseltildi. 1836 

Ağustosunda, Tokad Naibine ve  Tokad Kal-hânesine nazır tayin olan Hamdi 

Bey’e yazılan fermanda Kal -hânenin güzelleştirilmesi ile ilgili olarak alınan 

tedbirler dile getirilmekteydi. Buna göre, Ergani Madeninden elde edilen 

bakırların Diyarbakır Kal-hânesine “ İrsâl ve tasfiyesi” ile üç yüz bin vakiyye 

(okka) nühasın her sene tam zamanında İstanbul’a gönderilmesi sağlanacaktı. 

İşlenmiş ya da ham bakırın müşterisi, hangi çeşiti isterse, kendisine o 

satılacaktı. Ayrıca, Kal-hâne Nazırı da maden eminleri tarafından tayin 

olunmayıp,kal-hâneye  Darp-hane-i Amire tarafından uygun ve sadık biri 

atanacaktı. Bu maden ile ilgili “irade-i seniyye” gereği yeni verilen düzene 

göre, her sene maden-i hümâyûn eminlerinin hesaplarının görülmesi için 

defterler İstanbul’a gönderilecekti. Kal Agasına 3.000 kuruş verildiği gibi, 

katibine de 1200 kuruş ödenecekti21. 1840/1841’de 1.000.000 kuruş 

harcanarak su kuvveti ile çalışan yeni ve modern bir metalurji tesisi kuruldu.. 

Bu tesis Avrupa pazarlarına Tokad Bakırı denen mamülleri ihraç etmeyi 

başardı. Ancak, 1880 sonlarına doğru Kal-hâne kapatıldı22. 

                                                 
19 Tokad.35: 27 Receb 1245 ( 22.01.1830) 
20 Mehmet Genç: 17. Ve 19. Yüzyılda Sanayi ve Ticaret Merkezi Olarak Tokad, 

Ankara 1987 Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokad Sempozyumu: 2-6 Temmuz 1986), 

sh150-164 
21 Tokad 48, sh.22-23, No.2 
22Mehmet Genç: a.g.m.,sh165-168 
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Osmanlı ülkesinde beratlı müstemen tüccarlarına, “ ehl-i İslâm” 

tüccarlarından çok fazla haklar tanınmıştı.Müslüman tüccarlar bu durumu II. 

Mahmut’a şikâyet ettiler. II. Mahmut da konuyu ele aldı, Müslüman 

tüccarlarının da “ Hayriyye Tüccarı” adı ile aynen Avrupa tüccarına tanınan 

haklardan yararlanmasını uygun gördü.. 1810’da alınan bu karara göre, 

ticaretin yavaş yavaş artacağı, frenklerden ehl-i İslâma geçeceği ümit 

ediliyordu. Onlar da, Avrupalı tüccarlar gibi, Ticaret Nezaretine 

bağlandı.İstanbul’da bir şehbender ve iki muhtar tarafından temsil 

edileceklerdi. Avrupa tüccarları gibi, iki hizmetkâr bulunduracak,gerekirse 

hizmetkârlardan birisi başka bir şehirde oturabilecekti23. Ancak, Müslümanlar 

bu haklardan gereği kadar faydalanmamıştır.Ticarete gerekli önemi 

vermemişlerdir. Beratlı tüccarların beratları başlangıçta tercüman, ajan, ev 

hizmetcileri, elçilik veya konsolosluğun diğer işlerini görenlere veriliyordu. 

Bunlar yabancı koruması altında idiler. Rum, Ermeni tüccarlar, bankerler 

böylece servet edindiler. Bunlar vergi ödemiyor, vergilerini himayelerinde 

oldukları devlete ödüyorlardı24. Beratlı tüccarlar hakkında da, Tanzimat 

döneminde yeni düzenlemeler yapıldı. Hizmetkarlardan biri yolda herhangi 

bir kazada kalabilecekti. Bu taktirde, tüccara vali ve kadılar tarafından sual 

olunmayacaktı.1843 Haziranı ortalarında Tokad’a yazılan ve 18 Şubat 1844’te 

Tokad’a ulaşan emr-i şerifde Yanyalı Yusuf Veled Süleyman adlı tüccarın iki 

aded olan hizmetkârlarından biri olan Haşime’nin Bilecik’te kaldığı, bu 

yüzden kendisine sual olunmaması duyurulmuştu25. Görüldüğü üzere, 

azınlıklara olduğu kadar Müslümanlara da ticaret konusunda hak tanınmış, 

ama, bu Müslümanlar tarafından ne yazık ki yeteri kadar 

değerlendirilememiştir.  

Osmanlı İmparatorluğunda üç sene ekilmeyen ve boş kalan araziler, 

bir başkası tarafından ekilip,biçilebiliyordu. Nizamiye askerleri beş sene 

görev yaptıklarından, askerlikleri süresinde tarlaları boş kalacaktı. Boş kalan 

bu tarlaları pek çok kişi kanun gereği diyerek işgâle başlamıştır. Devlet bunun 

üzerine tedbir almak ve hukuk kuralını mağdur olanın lehine çevirmek 

gereğini duymuştur. Çünkü , nizamiye askerlerinin eskiden sahip oldukları 

tarlalar “ üç sene boz ve halî kaldı denilerek “ başkalarının eline geçmeye 

başlamıştı. Bunu önlemek için, 1845 Temmuzu başlarında Sivas Valisi 

Mehmed Şerif Paşa’ya yazılan emr-i alide eski kanunun uygulanması gerekse 

bile, adı geçen askerler “ bu kabilden olmayub ugur-u devlet-i aliyyemde 

cansiperane hizmet ve sadakat ve geçen sene tesis ve icra olunan tensikât-ı 

askeriyye icâbında birer sene hizmet-i askeriyyede mecburen ikâmet 

                                                 
23 Ali İhsan Bağış: Osmanlı Ticaretinde Gayr-i Müslimler, Ankara 1983,sh.96-99 
24 Gülnihal Bozkurt: Azınlık İmtiyazları- Kapitülasyonlardan Tek Hukuk Sistemine 

Geçiş, Ankara 1998, sh.16-22 
25 Tokad 56, sh.108, No.1 



231 

 

 

 

eyledikleri cihetle” sahip oldukları tarlaların ellerinde kalacağı 

duyurulmuştu26. Böylece,askerlik görevini yapanların eski yasaya bağlı 

olmayacakları kararı  her yere duyurulmuştu. 

Bu dönemde Tokad’da da redif teşkilatının devam ettiğini 

görüyoruz.Redif teşkilâtının İmparatorlukta kurulması 1834’te 

kararlaştırılmıştıKazalarda subaylarla birlikte 1.400 kişilik taburlar teşkil 

edilecekti. Bu askerler 23-32 yaşları arasındaki gençlerden oluşacaktı.Talim 

sırasında yapılacak masraflar talimin yapıldığı sancak halkından “iane” adı ile 

toplanacaktı. Sivas Valisi Mehmet Paşa’nın Tokad’a da redif teşkilatı ile ilgili 

fermanları buyuldular ile 1845’de Tokad’a ilettiğini tespit etmekteyiz27 

Mahkemelerde yapılan yeniliklerden biri de beratlar ile ilgili 

idi.1845’te alınan ve Tokat’a da gönderilen karara göre,  mahkeme beratları 

iki nüsha olacak, biri dava edilende kalacaktı28. 

Bu dönemde yapılan ve Tokad’a da yansıyan yenilik gelir sağlama 

yolunda olmuştur. İstanbul’da kurulan Ziraat Meclisi ve Vâlâ-yı Ahkâm-ı 

Adliye gelir sağlamak için önemli girişimlerde bulunmuşlardır. Bunlardan 

birisi damgalı kağıtların kullanılması ile ilgilidir. Bundan böyle muameleler 

sırasında, ilâm ve hüccet gibi şer’i senetlerden başka, alım-satım ile ilgili ve 

bunların da dışında her çeşit senet ve evraklar için her kağıdın damgalısı 

düzenlenecek ve bu damgaların tertibiyle gerekli evraklar 

basılacaktı.İstanbuldaki İhtisap Nezareti ve taşralarda defterdarlar, 

kaymakamlar, mal müdürleri ve diğer yerlerde valiler tarafından tayin 

olunacak memurlar vasıtasıyla bunların düzenleneceği hususu her yere 

duyurulduğu gibi, Tokad’a da 10 Mayıs 1845’te gönderilmişti29. Böylece bu 

işlemlerden vergi almak suretiyle devlet gelirini artırmış olacaktı. 

Tanzimat ile mültezimlik kalkmıştı. Ama, kısa bir süre sonra yeniden 

uygulanması cihetine gidildi. Çünkü, Devlet’e peşin para lazımdı.Tokad’da da 

iltizam usulünün geçerliliğini sürdürdüğünü görüyoruz. Tokad’a 13 Mart 

1845’te gönderilen fermanda, göl ve derelerden elde edilen sülük’ün 

ihalesinin mevsiminin geldiği,bunun mültezime verilmesi ve dışarıdan 

kimsenin müdahale etmemesi üzerinde durulmuştur. Sülük toplanırken, 

kimsenin tarlasına ve otlağına zarar verilmeyecekti.Bu işlem için vali, müşir, 

eyalet eşrafı duyarlı olacaktı.Bunun için kullanılacak kişilerin ücretleri 

                                                 
26 Tokad 57, sh.118, No.1 
27 Tokad 57, sh.116 v.b. 
28 Tokad 57, sh.119 
29 Tokat 57, sh.102, No.1, sh.99-100, No.1 
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mültezim tarafından ödenecekti. Mültezimin izni olmadan da , hiç kimse 

Tokad’daki göllerden sülük toplamayacaktı30. 

Tanzimat döneminde ülke genelinde hayvanlar ile ilgili kurallar 

konmuş , böylece köylülerin hakları korunmak istenmiş ve kurallar 10 

Temmuz 1845’te Tokad’a da yollanmıştı. Bu kararlarda, Anadolu ve 

Rumeli’nin pek çok yerinde hayvanların çobansız olduğu, katırcı, deveci ve 

sürücülerin çadırlarda kaldığı, kaza, köy ve civarlarından geçerken 

sahiplerinin hayvanlarını gözetmedikleri, bu yüzden bağ ve bahçelerde 

mahsul kaldırılmadan emeklerin ziyan olduğuna işaret edilmektedir.Bir kaç 

senede meydana getirilen bunca emek ve masraflar heba olmaktadır. Bu 

şekildeki hareketler, herkesin yeniden bağ ve bahçe yetiştirmesine, otlak 

kurmasına kuvvetle manidir. Böyle bir durumda, “ Bilâ-nizâm bazı 

mahallerde çobandan ve kimi yerlerde eshâb-ı hayvanatdan iddia ve zarar” ile 

ilgili para alınmakta, halk bu durumlarda zarara ugramaktadır 31. Bunu 

önlemek için bazı tedbirler alınmıştır. Buna göre, bir çoban ve sıgırtmaça , 

yerine göre, ne kadar hayvan gerekirse o kadar hayvan verilecek, mahalli 

meclisler ile her kazada ve köyde ziraat müdürleri ve vekilleri tarafından buna 

dikkat edilecekti. Hiç kimse bağ, bahçe ve tarlasına hayvan sokulmasına 

taraftar olmayacağından, bundan böyle boz ve boş denilerek, bağ ve bahçelere 

hayvan sokulmayacaktı. Korucular eski usule uygunolarak devamlı gezip, bu 

tip başıboş hayvanları “ Tokad ” tabir olunan yerde haps ile her bir koyundan 

yirmişer para, büyük baş hayvanlardan da altmış para aldıktan sonra sahibine 

teslim edecekti32. Görüldüğü üzere, Tanzimat ile halkın çıkarları hukuk 

kurallar içersinde gözetilmekte, her konuda yenilikler ortaya konulmaktadır. 

Bir diğer yenilik de emlak yazımı konusunda görülür. Bununla ilgili 

emr-i ali Tokad’a da gönderilmiştir33. Bu memleketin ve şehirlerin 

bayındırlığı ve halkın refahı yönünden büyük önem taşımaktadır. Bunun 

sağlanması için ülkedeki ileri gelenler, kocabaşıları İstanbul’a 

getirilmiş,İstanbuldaki “ Meclis-i İmariye “ ve taşradaki mahallerde imar 

meclislerinde ileri gelenlerin ve kocabaşıların ifadelerine başvurulmuştu. 

Daha sonra bununla ilgili  olarak mahalle ve köy muhtarlarına verilmek üzere 

çok sayıda basılı örnekler çıkarılmıştı. Bu numüneler sancaklara , kaza 

müdürlerine,  her köyün imam ve muhtarı ve reaya kocabaşılarına gönderilmiş 

ve kendilerine yapacakları hususlar anlatılmıştı. Ziraat müdür vekilleri 

gözetiminde defterlerin altları mahalle ve köy muhtarları tarafından 

mühürlenmişti. Valiler, defterdarlar, kaymakamlar tarafından takdim olunmak 

                                                 
30 Tokad 58, sh.66, No.1 Fermanın Tokad’a varış tarihi: 22 safer 1262 ( 21 Şubat 

1846) 
31 Tokad 57, sh.108 
32 Tokat. 57, sh.114-115 
33 Tokad 57, sh.106, No.2 
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üzere her şahsın kiraya verdiği ve kendi oturduğu yerler, bütün tarla, bağ, 

bahçe, değirmen, ev, dükkan gibi emlak ve gelirlerden elde edilenlerin damga 

vergileri tüccar ve esnaflardan senelik , ziraatten dolayı her sene ne kadar ve 

ne cins öşür verdikleri ve diğer vergileri etraflıca araştırılacaktı34. Emlak ve 

araziden harç alınmasına dair Sivas Valisi Reşit Paşa tarafından 4 Şubat 

1848’de Tokad Kaymakamı, kadısı, Erbaa, Niksar, Küre-i nühas, Tozaklı, 

Artıkabad naiplerine buyruldu yazılmıştı35. Amaç, devlete gelir saglamaktı. 

Yüzyıllardır, Osmanlı Devletinde düzenli sayım yapılmadığı düşünülürse, 

bunun ne kadar yerinde bir hareket olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Aynı 

tarihte, kaza müdürlerine ve naiplere yazıma giren yerlerdeki sakinlerin bütün 

nüfus ve emlak yoklama defterlerinin düzeni için dikkat olunması  

duyurulmuştu36.  

Bu dönemde Tokad’daki azınlıkların üzerinde de 

durulmuştur.Tanzimat döneminde ve Tanzimat’tan önce de, örneğin 1255 

(1839) Ermenilerin mezhep değiştirmelerini önlemek için tedbirler 

alınmıştır37.Tokad Kadısına, 1845 Martı ortalarında, Sivas Valisi Şerif Paşa 

tarafından yollanan buyrulduda mezhep değişimini önleyici hususlar yer 

almaktaydı.Bunda, Tokad, Amasya, Merzifon kazalarıyla, köylerinde bulunan 

Ermeni milletinin ayinlerinde aykırı harekette bulunanların terbiyelerinin 

istendiğine işaret olunmakta, bunlardan bazılarının Latin mezhebine 

girdikleri, bunun da karışıklık çıkmasına neden olduğu, bundan Ermeni 

Patriğinin şikayetci olduğu üzerinde durulmaktadır. Şikâyet üzerine çıkarılan 

emr-i alide, Ermenilerden Katolik tarafına ve Katoliklerden Ermeni milletine 

ve “ Milel-i saireye” mezhep değiştirme işlemlerinin kabul edilmeyeceği 

açıklanmaktaydı38. 

Osmanlı İmparatorluğunda dikkat edilen bir husus da, Müslümanların 

çokluk olduğu yerlerde Hıristiyanlara ev satılmaması, özellikle İstanbul’da 

onların cami yakınlarına yerleşmemeleri hakkındaydı39 . Ancak dükkan alım- 

satımları serbestti. Müslüman camileri yanında ve Müslüman mahallelerinde 

azınlıkların oturmamasına özen gösterilmesi bütünlüğün sağlanması ve 

karışıklıkların önlenmesi amacı ile alınmış kararlardı. Sivas Eyaleti Valisi 

Mehmet Şerif’in 6 Eylül 1845’te Tokad’a gönderdiği buyuldudan da bunu 

anlıyoruz. Buyrulduda “ Egerçi ekser mahallerde İslam reaya mahallatı ayrı 

ise de bazı yerlerde dahi salifü’z-zikr dekakin ve besatiyetden maada, gerek 

                                                 
34 Tokad 57, sh.106, No.2 
35 Tokad 58, sh.53, No.2 
36 Tokad 58, sh.48, No.3 
37 Ahmet Refik: Hicri Onüçüncü Asırda İstanbul Hayatı, sh.31-33, belge.22 
38 Tokad 57, sh.90, No.l “Emr-i alinin varışı: 22 Mart 1845” 
39 Özellikle XVIII. Yüzyılda bu konuda hükümler pek çoktur: Ahmet Refik: Hicrî 

Onikinci Asırda İstanbul Hayatı, sh.3, belge.42, sh.158, belge. 190 v.b. 
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mahallat-ı mahrusa-i İslâmiyye ve gerek o makûle mahallat-ı muhtelitde kâin 

ehl-i İslâm ve müstemen taifesinin dahi memâlik-i mahrûse-i şahânede 

istihlâk-ı emlâk eylemeleri mugayir-i şurût-u nizâm olduğundan fimabad 

müstemen taifesinin hilâf-ı şurût emlâk mübayaasının hükmüyâne suretde” 

yasak olduğu açıklanmaktaydı 40  

Tanzimat döneminde ülkede adaletin sağlanması ve insanların eşit 

olması üzerinde titizlikle durulmuştur. Gerçi, daha önceleri de halkın 

korunması ve rahatı konusunda padişahların adalet fermanları ve bunlara 

uygun olarak çıkarılan adalet buyrulduları varsa da41,özellikle bu dönemde 

Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye tarafından kaleme alınan, ilân ve yayını 

padişah Abdülmecid’in iradesi ile olan kararlar çok daha etraflı ve iyi 

niyetlidir42. 

Bu kararların girişinde, tebanın refah içinde olması ve rahat etmesi 

için kimse hakkında “ Mugayir-i şer’ ve hakkaniyet bir gûna cevr ve teadî 

vukua götürülmeyerek herkesin sâye-i madalet-vâye-i mülükânede bi’l-istisna 

mazhar-ı mehabet ve adalet olması daima matlub” dur denilmekteydi. Bunu 

bilen bütün halk padişahtan memnun olacak ve hayır duası edecek, bundan 

böyle kimse zulüm görmeyecekti. 

 Sonraki kısımda, halkın hakları üzerinde durulmaktaydı: “ Herkes 

mal ve canından emin olduğundan eger bir kesânın mal ve canına dokunulur 

ve ırz ve namusuna halel virilürse mütecasir olan her kim olur ise olsun 

haklarında derhal mücazat-ı şedîde icrâ olunacagından ve katl-i nüfûs ve gasb-

ı emvâl ve hetk-i ırz, heyât-ı azime vuku’a gelmesine vülât-i izâm ve zabıtân-

ı kirâm taraflarından kemâliyle dikkat ve ihtimam olunacaktır. 

Şer’an ve nizâmen cerime ve rüşvet maddesi külliyen memnu’ 

olduğundan bir kimesneden bir akçe ve bir habbe alınmayacakdır.Ve ahaliye 

hiçbir tarafdan angarya gördürülmeyecekdir. Ve amelenin layıkası 

verilecekdir.Ve vali ve hükkâm ve zabıtân ve sair memuriye taraflarından her 

bir eşya ve erzak, her memleketin rayici üzere alınub, rayicinden ziyadeye 

dikkat olunacakdır. Ve rayicinden aşağı ve yukarı kimesne eşya 

satmayacakdır. Zabtiye neferatından ve saireden akçe tahsili zımnında ve sair 

bahane ile bir kaza ve karyeye “ gidenler masraflarını kendi keselerinden 

ödeyeceklerdir. 

                                                 
40 Tokad.58, sh.5, No.2 
41 Yücel Özkaya: XVIII. Nci Yüzyılda Çıkarılan Adalet-nâmelere Göre Türkiye’nin 

İç Durumu, Ankara 1974, Belleten 151, sh.452-478 
42 Tokad 58, sh.62, No.1 
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30 Şubat 1845’te Tokad’a da yollanan bu irade-i seniyye 43, hiç 

şüphesiz son derece iyi niyetle hazırlanmış, İmparatorluğa bir düzen vermek, 

teba arasındaki eşitsizliği önlemek amacını hesaplıyordu.. Halkın rahat etmesi 

için bu tip yayınlanan fermanların sayısı bu devirde epey fazladır44. Ancak, 

bunların gerekli yararı sağladığını söylemek  mümkün değildir. 

Bu dönemde bayındırlık konusunda da iyi niyetli çalışmalar olmuştur. 

Kocaeli ve Gelibolu sancaklarının bazı yerlerindeki liman ve kıyıların düzeni 

için bunların resimleri yapılmış, Samsun’dan Sivas’a kadar olan yolların 

düzeni için de çalışmalar yapılmıştır. 13 Aralık 1845’de Kızılırmağın, 

Karadeniz’e akması için ilk önce ve kontrol ve gereken resimlerinin 

düzenlenmesi ve ne kadar masraf gerekeceği konusunda  Sivas Valisi, Asâkir-

i Nizâmiyye Komutanına ve Kızılırmak’ın keşfine memur İbrahim Bey’e bir 

ferman yazılmış ve bu Tokad’a da yollanmıştı45. Böylece Kızılırmak islah 

edilecek ve taşmalar önlenecekti. Bununla ilgili olarak Erkân-ı Harbiye 

subaylarından iki subay tayin ve  masraflarını “ fenn-i mimariye” sağlamak 

şartiyle “ ebniye-i hassa müdürü hülefâsından” bir halife tayin edilmesi karara 

bağlanmıştı.Bu halifenin ehliyetine ve bilgisine epey güvenilmekteydi46 

Görülüyor ki, bu dönemde önemli girişimler olmuştur.Bayındırlık, adalet, 

eşitlik, hukuk konularından, gelirin artırılması, arazinin korunmasına kadar 

çeşitli konularda kararlar alınmış, bunlar kadılıklara yollanmıştır.Sancak ve 

kazalardaki meclisler hep iyi niyetle kurulmuştur. 

İncelediğimiz dönemde, eski mülkî sistem değişmiş, valilerin 

yetkilerinin büyük bir bölümü meclislere bırakılmış, vergi işleri için 

defterdarlıklar kurulmuş, kazalara yollanan fermanlarda ileri gelenler 

yerine meclis üyelerine hitap edilmeye başlanmıştır. Maaş usulünün 

konması da yerinde bir harekettir.Gelir sağlanması için mülk sayımı 

yoluna getirilmiştir. Osman Paşa’nın bütün bu değişim rüzgarlarından 

etkilenmemesi mümkün değildir. Örneğin, Osman Paşa, bu dönemde 

açılan ve Fransızca’nın yayğın olduğu Mekteb-i Harbiye’den mezun 

olmuştur. 1857’de Bursa ve civarının topoğrafyasını (kadastrosunu) 

yapmakla görevlendirilmiş ve bunu başarı ile yapmıştır. Her ne kadar 

yapılan ve yapılması düşünülen yenilikler, gereği gibi uygulanamasa 

bile, devlet ileri gelenleri İmparatorluğun ayakta kalabilmesi için bazı 

değişimlerin yapılması gerektiğini kavramışlardı. Gazi Osman Paşa, hiç 

şüphesiz, yaşadığı dönemde büyük rol oynayan Genç Osmanlıların da 

                                                 
43 Tokad.58, sh.62, No.1 
44 Tokad 58, sh.37, No.1 v.b. 
45 Tokad 58, sh.41 
46 Tokat.58,sh.41 
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çalışmalarını görmüş, İmparatorluğun geleceği hakkında yapılan 

çalışmalardan etkilenmiştir. 
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93 HARBİ ÖNCESİ VE ESNASINDA ALMAN İMPARATORLUĞU - 

OSMANLI DEVLETİ  İLİŞKİLERİ: BİSMARCK’IN POLİTİKASI 

 

Dr. Songül ÇOLAK* 

 

Giriş 

 

Almanya’nın Birliğini Tamamlama Süreci ve Bismarck 

XIX. Yüzyılın ikinci yarısı Batı Avrupa ülkeleri toplumlarının sanayi 

toplumu vasfına büründükleri  ve başta İngiltere ve Fransa olmak üzere sanayi 

İmparatorluklarının pazar arayışı ile dünyayı paylaştıkları bir dönemdir. Bu 

dönemin Almanya’sı ise henüz birliğini tamamlama aşamasında olduğu için 

dünya paylaşımındaki rekabetten uzaktır. Tâki 1871`de Versailles`de Prusya 

liderliğinde “Alman İmparatorluğu” ilân edilinceye dek. Prusya Krallığı`nı, 

Alman birliği kurulmasında öncelikli konuma getiren hususlardan biri, 2 Eylül 

1870`de Fransa ile yapılan savaşta kazanılan başarı idi. Bu savaş öncesi Rus 

Çarı' nın tarafsızlığı garanti altına alınmış, Avusturya`nın saldırıya geçecek 

gücü olmadığı için kendisinden emin olunmuş, İngiltere’nin kendi iç ve dış 

problemleri dolayısıyla müdahelede bulunamayacağı hesap edilmişti. 

Bismarck`ın kışkırtmaları neticesinde 1870`de Louis Bonaparte, Prusya 

Almanyası' na savaş ilân etmiştir. Savaşın Alman halkı arasında taraftar bulan 

propogandası “milli varlıklarının fransızlara karşı” müdafaa edilmesi 

şeklinde idi. Oysa Bismarck, Sedan`da 2 Eylül 1870`de Fransa’nın 

yenilmesine ve Napoleon`un düşürülmesine rağmen bu defa Fransa 

Cumhuriyeti`nin topraklarını ele geçirmek için mücadeleye devam etmek 

istiyordu. Bunun gerekçeleri ise Saar havzası maden filizlerinin ve Ruhr 

havzası kömürlerinin, (bunun yanısıra potasyum, kalay, demir madenlerinin) 

Alman ağır endüstrisini Avrupa`da üstün duruma getirecek kaynaklardan 

olması, Fransa gücünün Avrupa`da kırılması ve yerini Prusya-Almanya`sına 

bıraktırılmasıdır1. Bismack’ın ilhak politikası doğrultusunda Fransa, 6 Şubat 

1871 tarihli Versailles`de yapılan anlaşma ile Elsass-Lothringen`i Almanlara 

bırakıyor, savaş tazminatı olarak 5 milyar Fransız Frangını (altın olarak) 

ödemeyi kabul ediyordu. Esasen bu ilhak ile Bismarck ilk defa olarak 

                                                 
* Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 
1 Schreiner, Albert, Zur Geschichte der deutschen Aussenpolitik 1871-1945, Erster 

Band: 1871-1918 Von der Reichseinigung bis zur Nowemberrevolution, Dietz Verlag, 

Berlin 1952, s. 34.    
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bağımsız bir politikacı tavrıyla, dışarıdan müdahele olmadan bizzat kendi 

kafasında ürettiği plânını uygulama fırsatı bulmuştu2.   

Versailles`da söz konusu edilen barış akdinden bir süre önce entrika 

ve baskılarla Alman prenslikleri (Fürst)  arasında 18 Ocak 1871`de birlik 

sağlandı. Yeni devleti 23 Prenslik ve üç Serbest Şehir oluşturuyordu ve bunlar 

içerisinde Prusya Kralı, Alman İmparator`u (Kaiser) sıfatıyla federasyonun 

başında bulunuyordu. Birleşmenin önderinin Prusya olması dolayısıyla  

başbakanı, bakanları üstün bir konumda idiler3. 

   Orta Avrupa`da kurulan Alman İmparatorluğu, Başbakan 

Bismarck`ın izlediği politika neticesinde Avrupa`da kesin bir üstünlük 

kazandı. Ancak bu arada Almanya dikkatini iki büyük problemin çözümüne 

yoğunlaştırmak zorunda idi. İlki; kurulan İmparatorluk içindeki devletcikler 

arası uyumu ve kaynaşmayı sağlamak, ikincisi Sedan`da ağır bır yenilgiye 

uğratılan Fransa’nın intikam için harekete geçişine engel olmak ve Fransa`yı 

Avrupa`da yalnızlığa itmek idi. Özellikle ikinci husus Bismarck için daima 

endişe kaynağı olmuş, Fransa`nın bu defa Almanya karşısına tek değil diğer 

Avrupa devletlerini yanına alarak çıkacağı endişesi O’nu diğer devletler ile 

uyum politikası izlemeye yöneltmiştir4.   

 Fransa’nın bu sırada Avrupa`da ittifak edebileceği devletlerden biri, 

1866`da Prusya ile yaptığı bir savaşta5 yenilmiş olan Avusturya olabilirdi. 

                                                 
2 Schreiner, a.g.e., s. 37. 
3 Prusya Krallığı, ideolojisi, kültürü, sosyal yapısı itibariyle birliği oluşturan 

devletciklerin çoğu tarafından sevilmiyordu. Ülkede Güneyin Katolik kültürü, Kuzey 

şehirlerinin denizci-tüccar niteliği, Hessen ve Ren ülkelerinin endüstriyel ve 

Bavyera’nın tarıma dayalı yapısı Prusyalılık ile bağdaşmıyordu. Kurulan Alman 

İmparatorluğu sadece Almanca konuşulan bir İmparatorluk olup, ülke içinde bölgesel 

yabancılıklar devam etmekteydi. Federasyonun başında bulunan ve kendisini eski 

Roma - Germen İmparatorluğu' nun halefi olduğunu iddia eden Alman İmparatoru ve 

yanısıra Prusya Kralı, birleşik orduların başkumandanı idi; ancak Baden-Wüttemberg 

ve Bavyera orduları bunun dışında tutulmuştu. Esasen Alman İmparatoru bir 

federasyon reisi olarak üyelerinin hükümranlık haklarına göstermesi gereken saygıyı 

ve ılımlı tavrı sergilemediği gibi, Prusya Başbakanı ve bakanları da  aynı kaba tutum 

içerisinde idiler. Bu sebeple de yer yer çatışma ve hoşnutsuzluklar yaşanıyordu. 

Ortaylı, İlber, Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu, İstanbul 1983, s. 12-13, 

Schreiner, a.g.e., s. 37.      
4 Egelhaaf v., Gottlob, Bismarck Sein Leben und Sein Werk, Stuttgart 1911, s. 343, 

Yılmaz, Veli, 1nci Dünya Harb`inde Türk-Alman İttifakı ve Askeri Yardımlar, 

İstanbul 1993, s.3.  
5 Prusya - Avusturya savaşı (1866), Otto von Bismarck liderliğinde Prusya’nın Ulusal 

Alman Devleti’ni kurma yolundaki reformlarına Avusturya’dan gelen karşı tepkiler 

ve engellemeler dolayısyla vuku bulmuştur. Savaşta Prusya, İtalya’yı,  Avusturya 

işgalinde bulunan Venedik’in kendilerine geri verileceği vaadi ile yanına almıştır. Ve 
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Ancak Bismarck`ın ifadesi ile: “Avusturya Fransa gibi Almanların kılıcının 

keskinliğini”6 görmüş idi. Ve bu sırada Güneyde İtalya`nın bir devlet olarak 

ortaya çıkması Avusturya’yı ayrıca, Balkanlar`da topraklarını genişletme, Ege 

ve Adriyatik Denizine açılma politikası izlemeye yöneltti. Ancak bu sırada 

Rusya`nın da, Balkanlardan Osmanlı Devletini atma ve Balkan Slavlarını 

Panslavizm propogandası ile birleştirme girişimleri vardı ve bu girişim 

Avusturya - Macaristan`ı Rusya ile karşı karşıya getirmişti. İşte bu menfaat 

çatışması Avusturya - Macaristan’ı bir Pan - Germen bloku oluşturmaya yani 

Alman İmparatorluğu' na yakınlaşmaya zorladı7.                    

 Fransa yanında yer alması muhtemel diğer devletler İtalya, İngiltere 

ve Rusya olabilirdi. Ancak, bu dönemde İtalya güçlü bir devlet olmadığı gibi 

Fransa ile münasebetleri bozuktu. İngiltere, Mısır topraklarını ele geçirmek 

istediğinden Osmanlı Devleti ile mücadele halinde idi. Dolayısıyla 

Almanya`yı karşısına almak istemiyordu. Rusya ise yine Bismark`ın kurduğu 

diplomatik ilişkiler ile Almanya’nın yakınlığına sempati ile bakıyordu. 

Eylül 1872’de Bismarck, Fransa`yı izole eden “Üç İmparatorlar 

Birliğini”  gerçekleştirme hedefine oldukça yaklaştı. Nitekim Avusturya 

İmparatoru I. Franz Joseph, Berlin`e gelerek I. Wilhelm`e iade-i ziyarette 

bulunmuştu. Bu sırada Rusya Çar`ı II. Alexander`de Ingiltere ile aralarındaki 

Chiwa problemi dolayısıyla Avusturya`nın İngiltere ile yakınlaşmasından 

çekindiğinden kurulma aşamasındaki bu birliğe yöneldi. Nihayet Eylül 

1872`de Çar II. Alexander ve İmparator I. Franz Joseph, Berlin`de bir araya 

gelerek “Üç İmparatorlar Birliğinin” kurulmasını sağlamışlar, 

birlikteliklerini dünyaya duyurmuşlardır8. Bu yakınlaşma daha sonra 

Almanya ile Rusya arasında 6 Mayıs 1873`de Petersbug`da, Rusya ile 

                                                 
savaşın neticesinde yenilen Avusturya ile Prag antlaşması imzalanmış, bu antlaşma 

ile Avusturya diğer Alman devletleri üzerindeki hak ve yetkilerini Prusya’ya 

bırakmıştır. Bkz.Wörterbuch Geschichte, Preussisch-Österreichischer Krieg 1866 

Maddesi, c. II, s.835, Uçarol, Rifat, Siyasi Tarih (1789-1994), İstanbul 1995, s. 244.       
6 Egelhaaf v., a.y. 
7 Bismarck`ın Avusturya ile yakınlaşma çabaları neticesinde 1871 Ağustos`unda Bad 

Gastein’da (Avusturya`da) Avusturya ve Alman İmparatorları 1866 Prusya - 

Avusturya savaşından sonra ilk defa olarak biraraya gelmişlerdir. Ancak bu 

görüşmede iki güç arasında sıkı bir dostluk için şartların uygun olmadığı görülmüştü. 

Çünkü bu sırada, Avusturya’daki Hohenwart hükümeti Prusya ile olan 

düşmanlıklarını hâlâ unutmadıklarını yer yer dile getiriyorlardı. Ekim 1871`de ise 

Ruder`e gelen Macar Kont`u (Graf) Andrassy Ruslara karşı olan düşmanlığı 

dolayısıyla Almanya`nın müttefiki olmak istediğini dile getirmekte idi. Schreiner, 

a.g.e., s. 81.      
8 Egelhaaf v., a.g.e., s. 344, J. Mommsen, Wolfgang, Grossmachtstellung und 

Weltpolitik, Die Aussenpolitik des Deutschen Reiches 1870 bis 1914, Frankfurt am 

Main. Berlin 1993, s. 19. 
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Avusturya arasında 6 Haziran 1873`de Schönbrunn`da ve daha sonra da 22 

Ekim 1873`de I. Wilhelm`in katılımıyla “Üç İmparatorlar Antlaşması” 

olarak belgelendi9. Fakat daha sonra bu birlik Balkanlar`da Rus - Avusturya 

menfaat çatışması dolayısyla dağılacaktır. 

 

OSMANLI DEVLETİ VE ALMAN İMPARATORLUĞU  

 

1. Osmanlı Devleti ve Prusya Krallığı 

Daha Almanya birliğini tamamlamadan önce, Osmanlı Devleti ile 

Prusya Krallığı arasında dostâne bir ilişki vardı. Şöyle ki; Prusya Krallığı, II. 

Friedrich (1712-1786) zamanında Avusturya, Fransa ve Rusya`ya karşı 

yapılan savaşlardaki (1756-1763) başarıları ile büyük bir devlet konumuna 

yükselmişti. Osmanlı Devleti ise bu dönemde çöküşü yaşıyor ve ıslahatlar ile 

bu gidişata engel olmaya çalışıyordu. Diğer yandan yine bu dönemde, komşu 

Avusturya ve Rusya saldırgan tavırlarıyla tehlikeli konuma gelmişler idi. 

Osmanlı Devleti`nın bu güçlere karşı tek başına direnmesi zordu, bu nedenle 

güçlü ve kendi topraklarında gözü olmayan bir yandaşa ihtiyacı vardı. Bu 

ihtiyaca en iyi cevap verecek devlet Prusya olabilirdi. Zira Prusya`nın 

Osmanlı Devleti`ne ortak sınırı yoktu ve dolayısıyla bu topraklarda yayılmak 

istemezdi; ayrıca Protestan oluşu sebebiyle Katolik ve Ortodoks devletler gibi 

aşırı bir Hristiyanseverlik siyasetide gütmezdi. Prusya açısından bakıldığında 

II. Friedrich`te Rusya`nın ve Avusturya`nın Osmanlı Devleti zararına olarak 

genişlemelerine ve Avrupa dengesini bozacak şekilde kuvvetlenmelerine 

karşıydı10. Bu sebeplerden doğan Prusya Krallığı - Osmanlı Devleti 

yakınlaşması II. Friedrich`in elçisi Karl Adolf von Rexin`in İstanbul`a gelişi11 

ve 1761`de bir dostluk anlaşmasının imzalanması ile neticelendi12. Esasen 

                                                 
9 Bu atnlaşma ile taraflar, bir saldırı halinde 200 000 kontenjanlık askeri bir kuvveti 

en kısa sürede göndererek karşılıklı yardımlaşmayı  taahhüt ediyorlardı. Schreiner, 

a.g.e., s. 82. Bismarck’ın kendi ifadesine göre ise bu Üç İmparatorlar Birliği “üç 

monarşinin birbirlerine karşı duydukları karşılıklı sempati ve güvenden doğmuş” idi. 

Bismarck, Vier Reden zur auğeren Politik, Insel Verlag, Leipzig 1959, s. 27.      
10 Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, C. VIII, TTKB, Ankara 1983, s. 163. 
11 Rexin ilk defa 1755 senesinde Osmanlı Devleti ile bir ittifak antlaşması 

imzalamanın mümkün olup olmadığını yerinde incelemek ve fikir edinmek üzere 

İstanbul’a gönderilmişti. Rexin elçiliğinde Prusya’nın Osmanlı Devleti nezdindeki 

ittifak arayışları hakkında bkz. Beydilli, Kemal, Büyük Friedrich ve Osmanlılar, 

İstanbul 1985, s. 33-78. 
12 Prusya ile imzalanan bu antlaşma kapütülasyon hükümleri kapsayan ticaret 

anlaşması şeklinde idi. Esasen II. Friedrich, Avusturya ve Rusya’nın Osmanlı 

Devleti’nin zararına olarak genişlemelerinden rahatsızlık duyuyordu. Zira böyle bir 



241 

 

 

 

Osmanlı Devleti Prusya ile yazılı bir ittifak anlaşması imzalamak yerine, 

aradaki dostluğu muhafaza edip, gerektiğinde yardım almayı istiyordu. 

Nitekim Prusya, 1778’de Avusturya ile Bavyera veraseti dolayısıyla giriştiği 

savaşta ve 1784’de Kırım`ın Rusya’ya ilhakı esnasında, Osmanlı Devleti’ne 

ittifak teklifini yenilemiş, ancak bu teklifleri red edilmiştir. Tâki II. 

Katerina’nın (1729-1796) “Grek Projelerini”‘nin13 amacı olan “Grek 

Devleti”‘ni kurma hususundaki girişimlerine dek. Osmanlı Devleti, Fransa ve 

İngiltere’nin telkinleri ve Kırım’ı geri alabilmek düşüncesiyle Rusya’ya savaş 

açmıştır. Bu savaşta Avusturya Rusya’nın yanında yer alırken, Prusya, 

Osmanlı Devleti’ne tekrar “ittifak” önerisini sunmuştur. Bu şekilde Prusya ile 

III. Selim zamanında (1789-1807), 30 Ocak 1790`da bir ittifak antlaşması 

imzalanmıştır14. Bu antlaşma ile Prusya, bütün kuvvetleri ile Avusturya ve 

Rusya’ya karşı savaşmayı ve Osmanlı Devleti için elverişli bir barış imkânı 

sağlanıncaya dek savaşı sürdürmeyi üstleniyordu. Osmanlı Devleti ise karşılık 

olarak Prusya ile Avusturya ve Lehistan  arasındaki anlaşmazlıkların Prusya 

lehine sonuçlanmasında çalışacağına söz veriyordu15.   

   Fransa Kralı Napoleon`un (1769-1821), 1806`da Prusya`yı yenip 

barış yapmaya zorlaması Osmanlı Devleti - Prusya ilişkilerinin II. Mahmud 

dönemine (1808-1839) dek duraksamasına sebep olmuştur. II. Mahmud 

döneminde 1827 yılında Navarin`de Türk donanmasının Fransa, İngiltere ve 

Rusya tarafından yakılması ve Yunan ayaklanması Osmanlı Devleti`ni 

Prusya`ya muhtaç etmişti. Nitekim yeni ve modern bir ordu kurmak isteyen 

II. Mahmud, Prusya`dan askeri bir heyet istemiş, von Moltke başkanlığında ki 

Alman subayları heyeti, Türkiye`ye hizmet için görevlendirilmişlerdir. İlk 

defa olarak heyet, 1876’da, Prusya ordusundaki statülerini tamamen 

                                                 
genişleme ile kuvvetlenecek olan  Avusturya’nın ve Rusya’nın Avrupa’daki güçler 

dengesini kendi lehlerine değiştireceklerinden endişe ediyordu. Bu sebeple II. 

Friedrich, Osmanlı Devleti ile bir ticaret antlaşmasının ötesinde ittifak antlaşması 

yapmayı arzuluyordu. Ancak Osmanlı hükümeti Prusya ile ittifak yapmaktan 

çekinmiştir. Fakat yinede iki ülke arasındaki bu ticari dostluk antlaşması ile 

İstanbul’daki Prusya elçisi büyük nüfuz sahibi olmuş, dış siyasetle ilgili hususlarda 

görüşlerine başvurulmuştur. Bkz.Karal, a.g.e, s. 163.         
13 Osmanlı Devleti’nin yerine, İstanbul merkez olmak üzere bir Rus prensinin 

idaresinde “Grek Devleti” kurmayı tasarlayan bu proje ve II. Katerina’nın bu 

husustaki çabaları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Kurat, Akdes Nimet, Türkiye ve 

Rusya, Ankara 1990, s. 32-40.    
14 Bu antlaşma ile Prusya, ilkbaharda bütün kuvvetleriyle Avusturya ve Rusya`ya karşı 

savaşa girmeyi ve Türkiye için şerefli bir barış imkânı sağlayıncaya kadar savaşmayı 

kabul ediyordu. Osmanlı Devleti`de bunun karşılığı olarak Avusturya ile Prusya 

arasındaki Lehistan probleminin Prusya lehinde çözülmsi için var gücüyle 

çalışacağına söz veriyordu. Karal, a.g.e, s. 164.       
15 Karal, a.g.e., s. 164. 
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koruyarak Türkiye`ye askeri uzman görevi ile geliyorlar idi. Heyette von 

Moltke’nin dışında üç yüzbaşı daha bulunuyordu. Ancak bu heyet dağınık 

halde bulunan Türk ordusuna pek yardımcı olamamıştı16.           

 

2. Alman İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti 

Prusya Krallığı ile Osmanlı Devleti arasında ki -yukarıda mevzubahs 

ettiğimiz- dostluk, 1871’de Alman İmparatorluğu`nun kurulmasına dek 

devam etmiştir. Yeni İmparatorluğun, Bismarck`la şekillenen, Avrupa ve 

sömürgeciliğine itibar etmeyen siyaseti (bkz. Giriş) bu sırada emperyalist 

devletlerin baskısı altında bulunan Osmanlı Devleti' ni etkilemiştir. Nitekim  

İngiltere, Fransa, Rusya ve Avusturya`nın Osmanlı topraklarını kendi 

menfeatleri doğrultusunda paylaşma çabalarının sebep olduğu çıkar 

çatışmaları, “Şark Meselesi” adı altında bir türlü çözüme bağlanamıyordu. 

Almanya’nın bu dönemde doğrudan “Şark Meselesine” karışmak gibi bir 

niyeti yoktu. Çünkü Bismarck, bu mesele ile Osmanlı topraklarından pay 

almaya kalkışmalarının, sürekliliği için uğraştıkları Avrupa dengesini 

bozacağını ve hatta savaşa sebebiyet vereceğini düşünüyordu. Bu ise 

Bismarck`ın denge politikasıyla uyuşmuyordu.  

   Dünya politikası içerisinde oldukça karmaşık bir yapı arzeden Şark 

Meselesi 1875’te Hersek`te çıkan isyan dolayısıyla akutlaşmış, bunu 

Bulgaristan ayaklanması ve Sırbistan - Karadağ savaşları takip etmiştir. Bu 

meselenin önemli ayaklarından birini teşkil eden Sırp - Karadağ savaşları  

Avusturya ile Rusya`yı Reichstadt Antlaşmasını imzalamaya yöneltmişti. 

Ancak Osmanlı - Sırp savaşı Rusların beklediği şekilde devam etmemiş, 

Osmanlı orduları savaşı Sırp topraklarına kadar uzatmışlar idi. Bu durum 

karşısında Çar`ın temsilcisi Gortschakows Ağustos 1876`da Bismarck`tan 

Şark Meselesi`nin devamı olarak bir Avrupa Konferansı`nın toplanması için 

insiyatifini kullanmasını istemiş; ancak isteği Bismarck tarafından 

rededilmiştir.       

Bismarck, Gortschakows’un teklifini reddettikten sonra Kaiser 

Wilhelm`in bir mektubunu Mareşal von Manteuffel aracılığı ile Çar`a 

göndermiştir. Bu mektupta Wilhelm; Rusya`ya yönelik politikalarında, Çar`ın 

daha önceki Prusya - Avusturya, Prusya - Fransa savaşlarında takındığı 

tarafsız tutumunun dikkate alınacağını belirtiyordu. Çar ise yazdığı cevabında 

açık ve net olarak şu soruyu soruyordu: “Rusya olası bir Avusturya - Rusya 

savaşında Almanya`nın yardımını umabilir miydi?17” Ancak Kaiser`den bir 

cevap çıkmamış, Bismarck`ta kaçamak cevaplar ile geçiştirmiştir. Bunun 

                                                 
16 Ortaylı, a.g.e., s. 72.  
17 Schreiner, a.g.e., s. 97. 
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üzerine Çar, Eylül ayı sonlarında, Almanya`nın Petersburg`daki askeri 

yetkilisi General von Werder aracılığı ile bu defa “Avusturya - Rusya 

arasındaki bir savaşta Almanya`nın tarafsız kalıp kalamayacağı” sorusunu 

Berlin`e iletmiştir. Bismarck, yine cevabı sürüncemede bırakmayı 

denemişsede Çar’ın bizzat O’nun şahsi görüşünü bilmek istediği şeklindeki 

ısrarları karşısında 23 Ekim1876`da Petersbug`daki elçi General von 

Schweinitz aracılığı ile kendi cevabını iletmiştir. Bismarck cevabında, 

Almanya için birinci derecede önemli olan hususun büyük monarşiler arasında 

ki dostluğun devamı olduğunu belirterek, Rusya lehine tarafsızlığını 

bozmayacağını dile getiriyordu. Ancak bu yazılı cevabın dışında Bismarck, 

von Schweintz`e sözlü olarak “Rusya`nın Elsass-Lothringen`in Almanya`da 

kalmasını garanti etmesi halinde, Rusya`yı aktif olarak koruyacağını da 

bildirmişti18.”  

Acaba Bismarck`ın akutlaşan Şark krizindeki tutumunun dayandığı 

esaslar nelerdi? 

Bu noktada öncelikle şunu hatırlamak gerekir ki, Almanya, 1875`de 

Alman - Fransız gerginliğinin yaşandığı dönemde, Avrupalı güçler karşısında 

yalnızlığa itilmiş idi. İşte Şark Krizi Bismarck`a bu yalnızlıktan kurtulma 

fırsatını vermiştir. Nitekim Bismarck’a göre, büyük devletlerin birbirlerine 

ters düşen çıkar mücadeleleri - Rusya, İngiltere ve Avusturya-Macaristan`a 

karşı - Şark Meselesine bağlı olarak kullanılıp, güçler birbirlerine karşı oyuna 

getirilip bu sayede Fransa Avrupa`da mümkün olduğunca diplomatik 

yalnızlığa itilebilirdi. Bismarck, şüphesiz Almanya’nın içinde bulunduğu 

diplomatik zorlukların farkında idi. Zira O, “Üç İmparatorlar Antlaşması”nı 

bozduğu takdirde antlaşmaya üye her iki devletten (Rusya, Avusturya - 

Macaristan) birinin mutlaka kendisine karşı tavır alacağını biliyordu. 

Bismarck güçlü bir Rusya istemiyordu. Öte yandan muhtemel bir Rus - 

Avusturya savaşında, Avusturya cephesinde yer almayı da istemiyordu. 

Çünkü böyle bir durumda izole etmeye çalıştığı Fransa’nın da bu savaşta yer 

alcağını ve Almanya`nın iki cephede birden mücadele etmek zorunda 

kalacağını hesap ediyordu. Bu sebeple O, her iki devletin de (Avusturya ve 

Rusya’nın) Balkanlar üzerinde sınırlandırılmış nüfuz bölgelerinde hakim 

olmalarını sağlayan bir antlaşma için gayret sarfetmiştir. Öte yandan 

İngiltere`yi de Mısır`ın işgaline yönlendirerek hem kendi projesi için 

İngiltere`nin onayını almayı, hemde Fransa ile arasını açmayı düşünüyordu. 

 Bismarck`ın bu prensipler üzerinde oturtmaya çalıştığı diplomatik 

oyunun ilk neticesi Çar’ın Almanya`ya karşı soğuması şeklinde ortaya çıktı. 

                                                 
18 Egelhaaf, a.g.e, s. 350. 
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Bismarck, Çar ve Avusturya ile olan diyaloglarında açık olarak şunu dile 

getiriyordu:  

- Rusya, Türklere karşı bir savaşı ancak Avusturya’nın 

tarafsızlığından emin olabilirse yürütebilirdi.     

- Avusturya, Rusya ile arasında çıkabilecek bir savaşta Almanya’nın 

desteğini ümit etmemeli idi. 

Böyle bir yaklaşım Avusturya’yı Rusya ile bir antlaşma yapmaya 

yöneltti. Bu doğrultuda 15 Ocak 1877`de Budapeşte`de Avusturya - 

Macaristan ve Rusya arasında gizli bir antlaşma imzalandı. Antlaşmaya göre 

Avusturya - Macaristan, Rusya’nın Türklerle girişeceği bir savaşta tarafsız 

kalmayı garanti ediyordu. Rusya ise Balkan Yarımadasının kuzeybatısında 

askeri bir operasyona girişmekten kaçınacağını ve Bosna - Hersek`in 

Avusturya’ya ilhakını tanıdığını belirtiyordu. Bununla beraber Avusturya 

askeri harekâtını Sırbıstan, Karadağ, Romanya ve Bulgaristan topraklarında 

genişletmeyecekti. Rusya, Baserabya ve Batum`u alacaktı. Netice itibariyle 

bu antlaşmaya göre, Balkan Yarımadasının doğusu Rusya’nın, Batısı ise 

Avusturya`nın nüfuz alanı olarak belirleniyordu. Bu antlaşma da Üç 

İmparatorlar Anlaşması`nda olduğu gibi Balkanlar`da büyük bir devletin 

kurulmasına müsaade etmiyordu 19.    

Budapeşte’de Avusturya - Macaristan ve Rusya arasında gerçekleşen 

bu uzlaşma plânlarından bir süre önce Osmanlı Devleti ile alakalı bir husus 

daha gündeme gelmişti. Şöyleki; Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında vuku 

bulan savaşın Avrupa’da beklenilenin aksine Osmanlı Devleti lehine 

gelişmesi üzerine Rusya, 31 Ekim 1876’da Osmanlı Devleti' ne Sırbistan ile 

aralarında ateşkesin sağlanması için ültimatom vermişti. Ve bu ültimatom ile 

beraber şark meselesinin bir parçası haline dönüştürülen Balkan probleminin 

Avrupalı güçlerin katılımı ile diplomatik yoldan çözüme bağlanması için 

İstanbul’da bir konferansın toplanması emr-i vâki yapılmış, bu emr-i vâkiye 

Osmanlı Devleti’nin boyun eğmek zorunda kalması ile 11 Aralık 1876`da 

konferans toplanmıştır. Bu konferansta Osmanlı Devleti, katılımcı devletlerin 

reform gerekçeleri ile devletin iç işlerine müdahele edişine fırsat vermemek 

için Dışişleri bakanı Safvet Paşa’nın başkanlığında 23 Aralık’ta meşrutiyetin 

ve anayasanın ilân edildiğini belirtmiştir.  

 Yaratılan Şark Meselesi' nde Almanya`nın politikasına ilişkin ise şu 

hususu belirtmek icap etmektedir: Bismarck, şark krizinden kendine özgü bir 

tarzda çıkar sağlamaya çalışmıştır. Nitekim O, 25 Eylül 1876`da Varzin`de, 

kendine ait malikhanesinde yaptığı bir konuşmada Şark Meselesi' nin yaratmış 

olduğu bunalımdan faydalanarak Elsass`ın Almanya`ya ait olduğunu 

                                                 
19 Schreiner, a.g.e., s. 99-100. 
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Rusya`ya garanti ettirmek istemiştir.İstanbul`daki konferansın başarısızlıkle 

sonuçlanmasından sonra ise, sadece Rusya’yı Türklere karşı kışkırtmakla 

kalmamış, bir Fransız - Alman savaş paniğinden söz etmiştir. O, Fransa`nın 

Almanya sınırına askeri yığınak yaptığı haberlerini yayarak, Fransa`ya karşı, 

bir Alman - İngiliz savunma ve dostluk antlaşmasının yapılmasına temel teşkil 

etmek istiyordu. İngiltere ise gittikçe güçlenen bir Almanya’dan endişe 

duyduğu için Rusya ile yakınlaşmaya başlamıştı. Bu yakınlaşmanın Almanya 

için tehlike arzedeceğini düşünen Bismarck, bu defa bir yandan Rusya’ya, 

Osmanlı Devleti ile arasındaki problemlerde arabuluculuk yapacağı sözünü 

verirken bir yandan da Fransa’ya barış sinyalleri gönderiyordu.  

31 Mart 1877`ye gelindiğinde büyük devletler, Londra`da, Osmanlı 

Devleti`nden tatbikini istedikleri reformları içeren bir protokol imzaladılar. 

Osmanlı Devleti bunu kendi içişlerine karışılması olarak gördüğünden 

reddetmiştir ve bunu müteâkib 24 Nisan`da Rusya, Osmanlı Devleti`ne savaş 

ilân etmiştir.  

1877-1878 Osmanlı - Rus savaşı şark krızinin doruk noktasına 

ulaşmış şeklidir. Bunun temelindeki sebep, büyük güçlerin dünya 

politikasında oluşturdukları karşılıklı gerginlikler, herşeyden önce İngiliz-Rus 

zıtlığıdır. 1877-1878 Osmanlı Rus harbi devam ederken, İngiltere, Avusturya 

- Macaristan’ı Rusya’ya karşı saldırıya geçmesi için sürekli kışkırtıyordu. 

Fakat kendi durumunun farkında olan Avusturya, Rusya ile bir savaşı göze 

alamıyordu. Bu arada Osmanlı - Rus harbi de devam ediyordu. Bu savaşın 

kaderini, Plevne savunması belirlemiştir. Ruslar, Plevne`yi Kasım-Aralık 

1877’de kuşatma altında tuttular. Gazi Osman Paşa’nın 10 Aralık 1877 

giriştiği yarma hareketi başarısız olunca, Plevne, Rusların eline geçmiştir. 

Bundan sonra İstanbul’un yolu Ruslara açılmış oluyordu. Ancak İngiltere’nin, 

İstanbul’un Rusların eline geçmesine müsaade etmeyeceği muhakkaktı. 

Nitekim Rusların İstanbul’u işgal etme tehlikesi ortaya çıkınca İngiltere, 

hemen Çanakkale Boğazı' na bir donanmasını göndererek, İstanbul’un işgalini 

önlemeye çalıştı. Buna Avusturya - Macaristan’da destek verdi. Ancak 

Rusların doğuda Erzurum’a, batıda Edirne’yi alarak İstanbul’a dayanmaları 

Osmanlı Devleti’ni ateşkes istemek zorunda bıraktı. Nitekim 31 Ocak 1878 

Edirne mütarekesini takiben imzalanan Ayastafanos antlaşması (3 Mart 1878), 

Rus temsilcisi Graf İgnatiew tarafından adeta türklere dikte ettirilmişti20. Bu 

antlaşma ile Rusya’nın, Balkanlardaki statüyü kendi nüfuz alanları oluşturma 

isteği dorultusunda şekillendirmesi, çıkarları zedelenen İngiltere ve Avusturya 

- Macaristan’ı meselenin uluslararası bir kongrede ele alınması için harekete 

geçirmiştir. Avusturya - Macaristan’ın teklifi ile bu kongrenin Berlin’de 

yapılmasına karar verilmiştir.                        

                                                 
20 Schreiner, a.g.e., s.104. 
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Berlin Kongresi 13 Haziran 1878’de Bismarck başkanlığında açıldı21. 

Bismarck, kongreye, katılımcı devletler arası uzlaşmayı sağlayacak, “dürüst 

bir komisyoncu” (ehrlicher Makler) sıfatı ile başkanlık edeceğini belirtiyordu. 

Elbetteki bu konumu ile Bismarck, Almanya’nın yüksek menfeatlerinin bir 

gereği olan “Avrupa güçleri arasındaki barış ve istikrarın devamı” politikasını 

sürdürmeyi hedefliyordu. Bu stratejisinin bir gereği olarakta O,  katılımcı 

devletlerden Fransa’yı Tunus’a yerleşmesi için teşvik ederken, İngiltere devlet 

adamlarına da Mısır’ı işgal etmelerinden Almanya’nın rahatsızlık 

duymayacağını dile getiriyor, güçler arası gerilimleri Avrupa dışına 

uzaklaştırmaya gayret sarfediyordu. Ve bu gayretin Osmanlı Devleti aleyhine 

olduğu ve dolayısıyla Bismarck`ın Berlin Kongresi' nde Osmanlı Devletine 

karşı bir tavır içinde bulunduğu aşikârdır. Ancak netice itibari ile denilebilirki; 

Bismarck, Kongrede segilediği tutumu dolayısıyla Avrupa’da popüler bir 

devlet adamı olarak belirmiş, bu kongre onun ülkesindeki gücünü ve iktidarını 

doruk noktasına çıkarmıştır. 

 

                                                 
21 Esasen Balkanlarda düşünülen yeni statünün ana hatları önceden belirlenmişti. 

Şöyleki; Mayıs 1878’de Rusya’nın Londra elçisi Peter Graf Schuwalov ile 

İngiltere’nin yeni dışişleri bakanı Robert Cecil Lord Salisbury biraraya gelerek gizli 

bir antlaşma imzalamışlardı. Toplanacak Berlin Kongresi’nin esaslarının belirlendiği 

bu antlaşma ile Çar hükümeti, ana hatlarıyla, herşeyden önce -İngiltere’nin baskısı ile- 

Büyük Bulgaristan’ın üç bölgeye ayrılmasına rıza gösteriyor, Yunanistan’a 

Teselya’nın bir bölümü veriliyor, Avusturya - Macaristan’ın Bosna -  Hersek’i işgali 

karara bağlanıyordu. Mommsen j., a.g.e., s. 36.   
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“1877 – 78 OSMANLI – RUS HARBİ’NDE ALMAN BASININA 

GÖRE; PLEVNE’DEN BERLİN KONFERANSI’NA OSMANLI 

DEVLETİ”* 

 

Mustafa Gencer**  
 

1. Giriş 

 

XIX. Yüzyıl Osmanlı Tarihi uzmanı Roderic H. Davison “Berlin 

Konferansı ve Osmanlı Devleti” konulu toplantının 100. Yılı münasebetiyle 

yayımlanan makalesinde, Amerika ve Avrupa tarihçilerinin 1875-78 Balkan 

Krizi ve Berlin Konferansı’na, ya altı büyük devlet arasındaki ilişkiler, ya bu 

devletlerin Osmanlı İmparatorluğu’na karşı izleyegeldikleri müşterek politika, 

ya da Balkanlar’da milli devletlerin oluşması açısından yaklaştıklarını 

belirtmektedir1.   

Yukarıda Davison’un da belirttiği gibi meseleye Osmanlı Devleti 

açısından şimdiye kadar gereğince yaklaşılmadığı anlaşılmaktadır. Bu 

nedenle bu çalışma, arka planı, akışı ve sonuçları itibariyle 1877-78 Osmanlı- 

Rus Harbi’nin Alman basınına nasıl aksettiğini incelemeye çalışacaktır.  

Bu çalışmanın temel noktasını, Almanya’nın önde gelen 

gazetelerinden Frankfurter Zeitung (Frankfurt Gazetesi)’nin Mart 1877-Nisan 

1878 döneminde Türkiye, İstanbul ve savaş meydanlarından derlediği düzenli 

ve muhtevalı gazete haberleri teşkil etmektedir2. Bununla birlikte konunun 

                                                 
* T.C. Gazi Osman Paşa Üniversitesi-Tokat tararafından 5-7 Nisan 2000 tarihlerinde 

düzenlenen “I. Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi 

Sempozyumu (1833-1900)”na sunulan tebliğin genişletilmiş şeklidir. 
** Bochum Üniversitesi, Tarih Fakültesi  
1 Davison, Roderic H.: ‘‘The Ottoman Empire and the Congress of 

Berlin”, Melville, Ralph und Schröder, Hans-Jürgen (Hg.): Der 

Berliner Kongreß von 1878: die Politik der Großmächte und die 

Probleme der Modernisierung in Südosteruropa in der zweiten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts, Wiesbaden 1982, S. 205-223, 205. 
2 Bu makaleye temel teşkil eden Frankfurter Zeitung’tan başka batı basınından 

muhabiri olan aşağıdaki gazeteler de okuyucularına savaş hakkında devamlı haber 

ulaştırmışlardır: Journal des Debats, Republique française, Times, Standart, Morning 

Advertiser, Graphie, Newyork Herald, Manchester Guardian, Daily Telegraph, 

Examiner, Scotsman, Neues Wiener Tageblatt, Wiener Vorstadt Zeitung, Pester 

Lloyd, Kölnische Zeitung.  
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incelenmesinde ilgili diğer Almanca, İngilizce ve Türkçe kaynaklar da dikkate 

alınmıştır. 

Bu savaş hakkındaki ingiliz Daily News muhabirinin haber ve 

yorumları kitap halinde derlenmiş olmasına karşın, savaşın almanca ve 

osmanlıca gazetelere nasıl aksettiğine dair özel bir çalışmaya şimdiye değin 

rastlanılmamıştır3. Hicri takvime göre 1293 yılında vuku bulmasına istinaden 

halk arasında “93 Harbi” olarak bilinen bu savaş, aynı zamanda hakkında 

sansürsüz haber verilebilen son savaş olması münasebetiyle gazetecilik tarihi 

açısından da önemlidir.  

Bu makalemizde ilk olarak Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da Ruslara 

karşı mücadelesi ve Berlin Konferansını hazırlayan olayların tarihsel süreci 

incelenecektir. İkinci kısım ise; Osmanlı Hükümeti’nin Harb süresince aldığı 

askerî savunma tedbirleri (yâni birinci ve ikinci kademe Mustahfızların celbi, 

kurulması tasarlanan Sultaniye namındaki Altı Gönüllü Taburu ve Başkent 

için Hassa-ı Hümayûn Ordusu, taşra vilâyetleri için Millî Milis Teşkilatı ile 

gayr-i müslimlerden bir İhtiyat Ordusunun kurulması) ve bu esnada 

karşılaşılan zorlukların incelenmesine ayrılmıştır.  

2. Osmanlı Devletinin Askerî Harekâtı: Plevne müdafaâsı ve 

Berlin Konferansı’nın olaylar tarihi açısından arkaplanı 

31 Ağustos 1876 tarihinde meşrûtiyeti ilân vaâdiyle Osmanlı tahtına 

oturan II. Abdülhamid saltanatının ilk yıllarında, devleti içeriden ve dışarıdan 

tehdit eden unsurlarla karşı karşıya kaldı. Sultan ne pahasına olursa olsun 

barıştan yana olduğunu ve reformların gerçekleştirilebilmesi için de barışa 

ihtiyaç bulunduğunu her vesile ile ifâde etmekteydi. Nitekim hükümdarlığının 

birinci yılının sonunda Ermeni Patriği Monsiyör Karies’i kabûlü esnasında 

Osmanlı padişahı şu ifâdeleri kullanmaktaydı: “Tahta geçtiğimden bu yana 

bir saniye dahi sukûnet bulamadım”4. 

Ülkenin içinde bulunduğu siyâsal ve toplumsal kriz, 19 Mart 1877 

günü açılan İlk Osmanlı Meclis-i Mebûsan çalışmalarına da yansımıştır. Öte 

yandan Rûmeli ve Anadolu’da da çok sayıda eşkıya çetesi dolaşmakta, ortalığı 

yakıp yıkmakta ve halka zulümler etmektedirler5.  

Balkan Krizi’nin ilerleyen aşamasında, Bâb-ı Âli şartları çok ağır 

bulduğu için Batılı Büyük devletlerin dayattığı Londra Protokolü’nü 

                                                 
3The War Correspondence of the “Daily News” 1877. London 1878.  
4 FZ Morgenblatt 6.9.1877, Frankfurter Zeitung (Kısaltma:FZ). Ayrıca 

Morgenblatt gazetenin Sabah nüshasını ve Abendblatt Akşam 

nüshasını; Beilage ise eki’ni ifâde etmektedir.  
5 FZ/Abendblatt 29.3.1877 
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reddetmiş; bunun üzerine Rusya, Karadeniz’e eğemen olmak ve İstanbul’un 

savunma hatlarını aşıp İstanbul ve Boğazları işgal amacıyla harekete 

geçmiştir. Ruslar’ın Balkanlarda ilerlemesi üzerine Sultan, Tuna, Erzurum ve 

Batum’daki Ordu-yu Hümâyun Kumandanlarına gönderdiği Ferman’da Rus 

Hükümeti’nin Osmanlı Devleti ile diplomatik ilişkileri kesip savaş ilan ettiğini 

ve Osmanlı Ordularının da silaha sarılma zarûretinin başgösterdiğini 

belirtiyordu6. Bu çerçevede Sultan, Tuna Vilâyeti Valisi Sâdık Paşa’ya 

Rusçuk şehri ve kalesinin Ruslarca tehdit edilmesi halinde Vilâyet merkezini 

Şumla’ya nakletme talimatı verdi. Bu sırada Tuna ve Dobruca’daki Türk 

Ordusunun atlı süvârisi çok zayıf ve sadece 8000 askeri mevcut idi7. 

20 Mayısta Rusçuk’taki Türk Karargahından verilen haberde, 

Tuna’nın güneyinde silah seslerinin giderek artmasına rağmen şimdilik 

Avrupa’da patlak veren savaşın ağırlık noktasını İstanbul teşkil etmekteydi. 

Çünkü, savaş oradan sevk ve idâre edilmekteydi. Seraskerîye’de toplanan 

Savaş Meclisi, Türkiye’nin yabancı yardıma ihtiyacı olabileceğine karar 

vermişti. Bu nedenle Bâb-ı Âli her halûkarda bir dış yardımı garantilemek 

arzusundaydı. Bu konuda halk arasında öncelikle İngiltere’ye itimad 

edilmekte ve en azından bunalımın büyümesi halinde İngiltere’nin Osmanlı 

Devleti safında savaşa gireceği hesaba katılmaktaydı8.  

Bunlara karşı İngiliz ‘‘The Standart” gazetesi’nin haberine göre; 

“Bâb-ı Âli ile İngiliz Elçisi Layard arasında ciddi görüş ayrılıkları mevcuttur. 

Sadr-ı Azam ve Hariciye Nâzırı, İngiliz elçisi’nin aşırı taleplerde 

bulunmasından ve yeterince dostâne olmayışından yakınmaktaydılar”9. Sadr-

ı Azam ve Hariciye Nâzırı Saffet Paşa İngiliz Elçisi Layard’a kendilerinin bu 

savaşı asla istemediklerini defalarca ifâde ettiklerini, ancak Mithat Paşa’nın 

halka fanatik bir Rusya düşmanlığı yaydığını ve Bâb-ı Âli’nin savaşa mecbur 

olduğunu belirtmektedirler10. 

Bu arada Bâb-ı Âli ise bundan böyle barış istemek zorunda kaldığında 

sadece Almanya’nın dostça tavsiyelerini ümid etmekte ve bu konuda Alman 

Prensi Bismarck’a müracaat etmeyi tasarlamaktaydı. Sultanın ise; çok üzgün 

ve her zamankinden daha fazla barış istediği gözlenmektedir. Bu çerçevede 

Sultan, yeni Alman Elçisi ile sıkça görüşmekte,  bununla birlikte Alman Elçisi 

Prens Reuss ile Türk Hükümeti’nin birçok üyesi arasında Büyükdere’deki Rus 

sarayında müzâkereler yapılmaktadır. Beyoğlu’ndaki bazı Hükümet 

                                                 
6 FZ 1.5.1877 
7 FZ/ Abendblatt 23.4.1877 
8 FZ/ Abendblatt 2.6.1877 
9 FZ/Beilage zur Abendblatt 18.6.1877 
10 FZ/Morgenblatt 20.6.1877 
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mensûpları, “Bâb-ı Âli’nın devre dışı bırakılmasından ve Doğu Anadolu’daki 

başarısızlıklardan dolayı bazı kayıpları göz önüne alarak, barış yapılmasından 

yana olduklarını, ancak halkın ise; bu görüşe katılmadığını, savaşa istekli ve 

sonuçta zaferi hesab ettiklerini” belirtiyorlardı11.  

Sultan’ın başkanlığında Seraskerlikte yapılan Savaş Meclisi 

toplantısında başta Mehmet Rüştü Paşa olmak üzere birçok üye barış 

imzalanmasına taraftar olduklarını belirttiler. Rüştü Paşa, Türkiye’nin 

herhangi bir büyük gücün desteğini hesaba katamayacağını, yine aynı şekilde 

savaşı kendi başına devam ettiremeyeceğini ve Avrupa’nın ancak genel bir 

yangından korkarak Rusya ile Türkiye arasında barışı sağlamak için aracı 

rolünü sevinçle üstleneceği fikrini savunuyordu.  Mehmet Rüştü, birçok 

üyeler tarafından desteklenmesine rağmen çoğunluğun kendisine karşı 

olmasından dolayı teklifleri ertelendi. Frankfurter Zeitung, yorumunda 

‘‘Görünen o ki, Türkler kötü bir yenilgiden evvel barışı düşünmeyecekler” 

ifâdesini kullanmaktaydı12. 

İngiletere’nin önceki yıl Şark Meselesi konusunda “Üç İmparator 

Ligi”ne dahil olmaması, İngiltere’nin sadece Süveyş Kanalı’nda hâkimiyet 

kurmakla yetinmediği, aynı zamanda tüm Mısır’a hâkim olmayı tasarladığını 

açıkça ortaya koymaktadır13.   

Bu sırada ‘‘Daily Telegraph” gazetesinin özel muhâbiri Tırnova’da 

Rusların yavaş yavaş ilerlediklerini ve Türkler’in de savunma hattına 

çekildiklerini bildiriyordu. Osmanlı Ordusunun çekildiği bölgelerdeki Türk 

kadın, çocuk ve yaşlılara yapılan Bulgarların tüyler ürpertici zulümleri devam 

etmekte, Rus İşgal kuvvetleri, Bulgarları Türk halkının kökünü kazımaları 

konusunda cesaretlendirmekteydiler. Lider Tscherkatzky ve komitasının 

görevi, bir yandan Bulgaristan’daki müslüman asil yerlilerini ülkeden 

kovmak, öte yandan  Bulgaristan’daki büyük toprak sahibi tüccar Hıristiyan 

Çorbacıları Osmanlılara yardımcı olduklarından ve bu yolla maddi çıkar 

sağladıklarından dolayı Bulgar Milletine hıyânet cezasıyla Sibirya’ya sürgün 

etmekti. Ayrıca Ruslar Bulgaristan’da Türk idârecilerini devre dışı bırakarak 

yeni bir yönetim düzeni kurmayı planlamaktaydılar14. 

Ruslar’ın Sistova mevkiînde Tuna’yı aşmaları ve kısa zamanda 

Tırnova’ya girmeleri ihtimali İstanbul’da büyük telaşa sebep olurken, Doğu 

Anadolu Cephesi’nden gelen iyi haberlerin de geri plana itilmesine neden 

oldu. Bu haber karşısında hayrete düşen Sultan, derhal Nâzırlarını saraya 

                                                 
11 FZ/Beilage zur Abendblatt 18.6.1877 
12 FZ/Morgenblatt 20.6.1877 
13 Aynı gazete, göst. yer. 
14 FZ/ Abendblatt 8.7.1877 
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çağırarak, gözü yaşlı bir şekilde ‘‘Nasıl olur da 300.000 kişilik bir ordu 

Rusların böyle kolayca Tuna’yı aşmasına müsaâde eder?” diye sordu. 

Nâzırların ise; bu hususun Başkumandanın inhisarında olduğunu söylemeleri 

üzerine kendisine gönderilen telgrafa Abdülkerim Paşa şöyle cevap verdi: 

‘‘Yemin ederim ki Padişahım bu önemsiz bir vakıa’dır. Ben öyle harika bir 

plan hazırladım ki, Rusların kesin mağlubiyeti ve geri çekilmesini 

sağlayacaktır. Planımın uygulanmasına müsaade buyrulmasını ve 

İstanbul’dakilerin operasyonuma zarar vermemelerini arz ederim”. 

Padişah, bu cevaptan tatmin olmadığından, tekrar Abdulkerim 

Paşa’dan, planı konusunda açıklama talep etti. Paşa ise; planının ayrıntılarını 

belirtmeyerek Sultan’ın ya kendisine güvenmesini veyahut yerine başkasını 

tayin etmesini bildirdi. Bunun üzerine Sultan, bizzat kendisinin giderek planı 

kontrol edeceğini belirtti. Harbiye Nâzırı Redif Paşa ise; Sultan’ın Payitahtı 

terkinin doğru olamayacağını belirterek, kendisini gönderip raporunu 

beklemesini önerdi ve bu teklifi kabul edildi15. 

Bu esnada Balkanlar’da Cephe gerisindeki Osmanlı Vilâyetleri’nde 

de anarşi tepe noktasına ulaşmıştı. Tekirdağ, Gelibolu, Keşan ve Drama 

bölgelerinde çok sayıda çiftçi, Çerkez, başıbozuk ve diğer ayak takımı 

tarafından öldürülüyor ve yerleşim birimleri pervasızca yağma ediliyordu. 

Vakîa Bâb-ı Âli’ye bildirildiğinde ise Nâzırlar, Vâlilerden telgrafla olay 

hakkında malûmat talep ediyorlar. Onlar ise; ya olayları tamamen yalanlıyor 

veya olayları önemsiz gösteriyorlardı16.  

Temmuz ortalarına gelindiğinde ise, Tuna boyundaki stratejik 

Niğbolu (Nikopolis) şehri de Ruslarca işgal edilmişti. Şehirdeki en az 6000 

Türk ve 40 top da böylece Rusların eline geçti. Niğbolu Osmanlı Devleti için 

Tuna’daki nehir ticareti için olduğu kadar, şehirdeki Türk nüfusun ekseriyeti 

açısından da önemli idi. Halkının çoğunluğu çifçilik, balıkçılık ve küçük 

sanatlar ile meşgûl olan Niğbolu, 900 Osmanlı, 25 Yahûdi ve 30 Bulgar 

hânesine sahipti. Frankfurter Zeitung yorumunda: “Bölgedeki bütün 

müslümanlar Edirne ve İstanbul’a doğru göç etmekte ve başkente kadar telâş 

yaymaktaydılar. Balkanlar Türkler’in tembelliği yüzünden neredeyse 

kaybediliyordu. Büyük bir çarpışma yapma ihtimalleri kalmadı. Vidin’de 

çakılı kalan Osman Paşa’nın 40.000 iyi donanımlı ordusu da kuvvetli bir Rus 

tümeni ile kontrol altında tutulabilirdi. Vidin ile Rusçuk arasında ise, hiçbir 

Türk askeri kalmamıştı. Türkiye ya yakında barış talep edecek veyahut 

Avrupa topraklarını tamamen kaybedecektir”17 öngörüsünde bulunuyordu. 

                                                 
15 FZ/Beilage 9.7.1877 
16 FZ/Beilage 9.7.1877 
17 FZ/ Abendblatt 18.7.1877 
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Ruslar’ın toplam 320.000 kişilik askerî kuvveti, Türkler’in 230.000 

kişilik savunma hattını da yarmış bulunuyorlardı. Rus Başkumandanı Nikola, 

Tırnova’yı işgal ettiğinde buradaki müslümanların hepsi göç etmek zorunda 

kalmış ve mallarına hıristiyan komşularınca el konulmuştu. ‘‘Daily News” 

mûhabirine göre, göç eden Türkler ise, ne köyleri yakmakta ne de meskûn 

mahallerdeki insanlara zulmetmektedirler18.  

Tırnova’nın Ruslarca işgali Ruslar’a Edirne yolunu açmıştı. 

Türkler’in direnişi ise, çok zayıf ve Serdâr-ı Ekrem’in olaylara seyirci kalması 

da şaşkınlığa neden olmaktaydı. Viyana’da almanca yayınlanan “Politische 

Korrespondenz” gazetesinin haberine göre Sultan, büyük korku içinde ve 

Rusları adeta sarayın kapısında görmektedir19. Sultan Kazaklardan öylesine 

endişelenmektedir ki, makamını Bursa yoluna daha yakın olan Boğazın Asya 

yakasındaki Beylerbeyi Sarayına nakline karar vermiştir20.  

Şıpka Geçidi ile Kızanlığın Ruslar tarafından işgali üzerine Osman 

Paşa Vidin’de 5000 kişilik bir kuvveti kalede bırakarak Batı Bulgaristan’daki 

Türk kuvvetleriyle birlikte yaklaşık olarak 30.000 kişilik Kolordusu’yla 

Sofya’ya hareket etti. Osman Paşa ile Mehmet Ali Paşa’nın toplam 40.000 

kişiyi bulan kuvvetlerinin, merkezî ordu ile bağlantısı koptuğundan dolayı, 

Ruslar’ın Sofya-Edirne hattını tutmalarına engel olamayacağı tahmin 

edilmekteydi21. 

Bu esnada Kızanlık ve Filibe (Plovdiv) bölgesindeki Bulgarlar 

ayaklanmış, Türk köylerini yakıp yıkmaya, kadın, yaşlı ve çocuk demeden 

Türkler’i öldürmeye başlamışlardı. Bölgedeki Rûmlar’a da müslümanlar gibi 

zulmetmekteydiler22. 

‘‘The Standard”ın Edirne’den 30 Ağustos itibarıyla bildirdiğine göre; 

günde ortalama 5000 kişilik birlikler cepheye koşmaktaydı ve bu Tümenler 

Batum’dan gelmekteydi. Çok sayıda Boşnak gönüllü de Süleyman Paşa’nın 

Ordusu’na katılmaktaydı. Şıpka Geçidi’nde her iki tarafın destek kuvvetleri 

hazır olmadan bir muharebe beklenmemektedir23. 

Müslim ve Gayr-i Müslim 17.000 nüfuslu Plevne’ye Ruslar’ın 8 ve 

18 Temmuz ile 7-11 Eylül 1877’deki üç tarruzunu da başarıyla püskürtmeyi 

başaran Vidin’deki Garp Ordusu kuvvetleri kumandanı Osman Paşa, Rus ve 

Romen müttefik kuvvetlerinin 13 Eylülde başlattıkları kuşatmayı yarmak 

                                                 
18 FZ/Beilage 18.7.1877 
19 FZ/Morgenblatt 20.7.1877 
20 FZ 30.7.1877 
21 FZ 21.7.1877 
22 FZ 30.7.1877 
23 FZ/ Abendblatt 1.9.1877 
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girişiminde muvaffak olamayınca, 10 Aralıkta teslim olmak zorunda kaldı. 

Böylece Aralık ortalarına gelindiğinde Tuna boyundaki son Osmanlı savunma 

noktası Plevne de Rusların eline geçmiş oluyordu. Rus resmî kayıtlarına göre; 

Osman Paşa mâiyetindeki 10 Paşa haricinde 128 Kurmay Subayı, 2000 Subay, 

36.000 Piyade, 1200 Atlı süvâri ve 77 top ile teslim oldu. Toplam olarak 

Rusların elinde 43.338 Türk esiri bulunmaktadır24. 

Osman Paşa, Plevne’deki Rus kuşatmasını yarma teşebbüsüne, 

şehirde salgın hastalıkların başgösterme tehlikesi ve 30.000 kişilik Rus 

kuvvetinin kuşatma hattından çekilmesinden hemen sonra kuşatma hattının 

zayıfladığı fikri sonucunda karar verdi. Halbuki silah ve gıda stokları en az 1 

hafta daha yetecek kadar mevcuttu25. Osman Paşa’nın 40.000 kişilik 

ordusuyla, Ruslar’ın 130.000 kişilik askerîne karşı başarılı Plevne savunması 

Ruslar’ın Edirne ve İstanbul istikâmetindeki yayılma emellerini 

ertelemelerine neden oldu.  

Rusların Plevne galibi Osman Paşa’nın Avrupa kökenli olduğuna ve 

Türkler’in böyle bir kumandan çıkaramayacaklarına dair yaymakta oldukları 

söylentilere karşı ‘‘Verite” gazetesi Osman Paşa’nın hayatını kısaca şöyle 

anlatmaktadır: ‘‘Osman Paşa ilk dersini hazırlık sınıfında kardeşi ve Tokatlı 

Arapça müderrisi Hüseyin Efendi’den almıştır. Kardeşi Hüseyin Efendi ile 

birlikte İstanbul’a gelen Osman Paşa burada büyük başarı ile tamamladığı 

Askerî okula girdi. Kendisinin teğmenlik ihtira tezkeresi’ndeki tüm notları 

pekiyi idi. Kırım Savaşı başladığında düzenli orduya dahil oldu ve bazı okul 

arkadaşlarıyla birlikte Şumla’daki Genelkurmay Karargahına tayin edildi. 

Soğukkanlılığı sayesinde kısa zamanda Yüzbaşı oldu. Komutanı olduğu Hassa 

Askerî Tümeni’yle Girit Ayaklanmasını bastıran Osman Paşa, Albay 

rütbesiyle İstanbul’a döndü. İstanbul’daki ikameti esnasında Tuğgeneral 

rütbesi ve Genelkurmay 5. Kolordu üyesi sıfatıyla Tümen Kumandanlığı’na 

terfi etti. Sırbistan Savaşında Vidin Tümenini, Yüksek Kumanda görevi ile 

sevk ve idâre etti. Saitçar Savaşlarında gösterdiği üstün başarılarından dolayı 

kendisine Sultan tarafından Mareşal ünvanı tevdi edildi. Plevne’deki son 

başarısı O’nu en önde gelen Türk generalleri arasına dahil etti”26. Salt askerî 

açıdan bakıldığında Plevne savunmasının psikolojik etkisi asla sorgulanamaz. 

Bu anlamda Plevne savaşı Türkler için adeta bir sembol olmuş ve 

destanlaşmıştı. 

                                                 
24 FZ/ Abendblatt 17.12.1877 
25 FZ/ Abendblatt 18.12.1877 
26 FZ/ Abendblatt 15.9.1877. Gazi Osman Paşa’nın biyoğrafisi için ayrıca bkz. 

Hülagu, Mehmet Metin: Gazi Osman Paşa (1833-1900), Diyanet İslam 

Ansiklopedisi (DİA), XIII, ss. 464-465. 
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Ancak Osman Paşa’nın maharetli savunması Rus kuvvetlerini Plevne 

önünde uzun zaman oyalamışsa da, neticede Türk Ordusunun Şıpka 

Geçidi’nde esir alınmasıyla birlikte, Türkler’in Alacadağ’da mağlubiyeti ve 

Plevne’nin düşmesi sonucu 120.000 kişilik Rus ordusunun Balkanların 

güneyine, Edirne’ye hareketine mani olacak bir şey kalmamıştı. Ruslar’ın 

cephelerde elde ettikleri başarıyı toprak kazancına dönüştürmeden barışa 

yanaşmayacakları tahmin edilmekteydi27. Nitekim Osmanlı Hükümeti’nin 

doğrudan barış talebine cevabını geciktiren Çar’ın ordusu, harekata devam 

ederek 23 Ocak 1878’de Kızanlık ve Edirne’yi de işgal ederek, aynı yılın Mart 

ayında artık İstanbul kapılarına dayanmıştı. 

Osmanlı hükûmetinin San Stefano gibi çok ağır şartlar ihtiva eden bir 

ön-barış antlaşmasına imza atmaktan başka elinden birşey gelmezken, Batılı 

büyük devletler ‘‘Şark Meselesi”nde ifâdesini bulan çıkarları doğrultusunda 

inisiyatifi ele alarak, Rusya’yı yeniden müzakere masasına oturmağa 

zorlamışlardır. 

Öte yandan Avrupa Devletleri Kırım Harbi’nden sonra bir defa daha 

Osmanlı Devletine karşı nasıl bir tavır takınacakları sorusuyla karşı karşıya 

kaldılar. Çünkü, 1856 Paris Antlaşması, Osmanlı’yı Avrupa devletler 

topluluğu üyesi sıfatıyla Avrupa devletler hukukunun kapsamına almıştı. Bu 

nedenle de, 1856 Paris Antlaşması’nda kabul edilmiş olan ‘Osmanlı 

topraklarının bütünlüğüne saygı ilkesi’ Berlin Kongresi’nde yer almamıştır. 

Nitekim Berlin Antlaşması’nın imzalandığı günlerde İngiletere’nin Kıbrıs’a 

yerleşmesi bunun ilk belirtisi olmuştur28. 

San Stefano ile bütün Balkanları kaybeden Osmanlı Devleti, Berlin 

Konferansı ile hiç değilse Makedonya’yı geri alabilmiştir. Ancak Berlin 

Konferansı Osmanlı Devleti için aynı zamanda bir çok müteakip sorunlar da 

bırakmaktaydı. Balkanlar’dan İstanbul ve Anadolu’ya büyük göç dalgası ve 

Doğu Anadolu Vilâyetleri’nde reformlar yapılması  v.s. gibi.  

Kısaca, Berlin Konferansı, Bâb-ı Âli için önemli bir dönüm noktası 

olmuştur. 1856 Paris Konferansı Osmanlı Devleti’ne yeni ümitler bahşetmişti. 

Berlin Konferansı’nın Balkanlar’ın güneyindeki bazı topraklarda Osmanlı 

hâkimiyetini tesis etmesi, 1856 ile karşılaştırıldığında 1878’in gerçekte çok 

zayıf bir ümit olduğu görülmektedir29. 

                                                 
27 FZ/ Abendblatt 11.1.1878 
28 Uçarol, Rifat, Siyâsi Tarih, İstanbul 1995, s. 292. Bu konuda ayrıca 

bkz: Gencer, Ali İhsan: Berlin Konferansı Maddesi, DİA, V, ss. 516-

517. 
29 Davison, “ibid.”, p. 222.  
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1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı neticesinde Balkanlardaki toprak kaybı, 

içeride Osmanlı Devleti’nin geleceği üzerine tartışmalara yol açmıştır. Artık 

Istanbul’da yeni stratejiler üzerinde düşünceler serdedilmektedir. Berlin 

görüşmelerinin ilerlediği ve istikâmetin netleşmeye başladığı bir safhada 

‘‘Vakit” gazetesi “Geleceğimiz” başlıklı makalesi’nde durumu şöyle 

özetlemektedir: “Rûmeli’nin büyük kısmını kaybettik. Ancak Rûmeli geçmişi 

temsil etmektedir. Geleceğimiz, ilerleme ve reformlar konusunda ağırlık 

vermemiz gereken Anadolu, Hicaz, Mezopotamya ve Yemen’dir”. Zaman, en 

azından Anadolu konusunda “Vakit”i doğruladı30. 

3. Osmanlı Hükümeti’nin Savunma Tedbirleri ve Gayr-i Müslim 

Teb‘a’nın memleketin savunmasını red etmeleri 

Savaşın giderek kaçınılmaz hal alması Hükümeti askerî tedbirler 

almaya sevketmiştir. Öncelikle Mustahfız birlikleri silah altına çağrılmış, 32 

ila 40 yaş arasındaki yedeklere 14 gün içinde hazır olmaları emredilmiştir. 

Birliklerin silahlandırılması için Askerî depolarda yeterli silah mevcut idi. 

Bunun dışında Hükümet Anadolu’da Gönüllü Kolordular teşkil etmektedir. 

Vâli ve Şehylere bu konuda talimatlar verilmiştir31. 

Bu arada İstanbul’un çevresinin tahkimi konusunda ciddî düşünceler 

sarfedilmekteydi. İlk Savunma Hattı olarak Karadeniz’deki Terkos Gölü’nden 

Marmara Denizi’ndeki Büyük Çekmece Gölü’ne kadarki güzergah 

düşünülmektedir. Bu hat Edirne’ye giden Demiryolunu Çatalca’nın ardında 

Hasanhan civarında kesmektedir. Tahkîmâtın yapılması zayıf ve yaşlılar 

dışındaki 16 yaşından büyük tüm başkent sakinlerine haftada 6 gün çalışma 

mükellefiyeti getirmek suretiyle temin edilecek ve bu çerçevede başkentin 

şimdiye kadar askerî hizmetten muaf tutulan müslüman halkı bundan böyle 

hizmete tabi olacaktı. Başkentin her köşesindeki Askerlik bürolarından başka 

şimdi ayrıca Harbiye Nezâreti’nde gönüllüleri kabul bürosu teşkil ediliyordu. 

Daha önce hizmet etmiş gönüllüler derhal giydirilip cepheye gönderilmekte 

ve diğerleri ise birkaç haftalık eğitim için Başkent’teki bir Nizâmiye’ye teslim 

olmaktaydılar32. 

Mayıs 1877 başlarından itibaren Osmanlı Hükümeti’ne dışarıdan da 

askerî yardım gelmeye başladı. Kaşgar ve Buhara Emiri ile Doğu Hindistan 

                                                 
30 Davison, “ibid.”, p. 223. 
31 30 Mart tarihli “Potische Korrespondenz” gazetesinden  naklen, 

FZ/Abendblatt 5.4.1877 
32 FZ/Morgenblatt 21.5.1877 
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Müslümanları Türkiye’nin savaşa girmesi halinde yardıma hazır olduklarını 

bildirmişlerdi33. 

İstanbul’a ulaşan çok sayıda Polonyalı da ortak düşmana karşı 

Osmanlı hizmetine girmeyi teklif ettiler. Hükümetin ‘‘Polonya Lejyonu” na 

müsâade vermesini müteakip, Polonyalılar Lejon’a dâhil olmak için tümenler 

halinde Beyoğlu’ndaki irtibat bürolarına başvurmaktaydılar34. 

Bir süredir İstanbulda ikamet etmekte olan meşhûr Çerkez lider Şeyh 

Şâmil’in torunu Gazi Şâmil Bey, kendisine verilen Kafkasya’yı ayaklandırma 

vazifesi için hummalı bir çalışma içindedir. Kafkasyadaki yaklaşık 40 ila 

60.000 Çerkez kısmen yerleşik, kısmen de dağlarda dağınık bulunmakta ve 

kendi baş düşmanları Ruslara karşı savaş için hazır beklemektedirler. 

Anadolu’daki Çerkezler’e ise valiler aracılığı ile, gerektiğinde Gazi’nin 

önderliğinde Kafkasya’ya hareket etmek için daima hazır bulunmaları 

bildirildi35. 

Afganistan Emiri İskender Bey’in gönüllü olarak Türk Ordusuna 

katılma arzusu ile, Hindistan Müslümanlarının 10.000 Liralık bağışı Sultan 

tarafından kabul edildi36 . Mısır Hidivi de Sultanın emrine 20.000 kişilik bir 

kuvvet daha göndermeyi taahhüt etti37.  

Macaristan’dan satın alınan ancak Avusturya Hükümeti’nce bloke 

edilen 700 ata olan ihtiyacı gidermek amacıyla Nâzırlar, ulemâ ve yüksek 

bürokratlar kendi hizmetlerindeki binek atlarını Harbiye Nezareti’nin 

hizmetine sunmayı tasarlamaktadırlar38. 

Hahambaşı da Sinagoglara gönderdiği genelgede fişek fabrikalarında 

çalışan Yahûdilerin cumartesi günleri de çalışabileceklerini belirtiyordu39. 

Ökümenik Patriği de yayınladığı bildiri ile Rusya’nın savaşa Şark 

Hıristiyanlığı için değil; bilakis kendi amaçları için başladığını belirterek 

Türkiye’deki Ortodoksların Osmanlı Hükümetini desteklemelerini istedi40.  

                                                 
33 FZ/Abendblatt 23.4.1877 
34 FZ/Morgenblatt 7. ve FZ/Abendblatt 12.5.1877 
35 FZ/Beilage zur Abendblatt 12.5.1877 
36 FZ/Morgenblatt 24.5.1877 
37 FZ/ 13.7.1877 
38 FZ/Abendblatt 12.5.1877 
39 FZ/Morgenblatt 24.5.1877 
40 FZ/Morgenblatt 26.6.1877 
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Osmanlı Hükümetininin savunma tedbirleri çerçevesinde Şeyhü-l 

İslam’ın mevcut Türk-Rus savaşını cihad olarak ilanı da önemle vurgulanması 

gereken bir husustur41.  

Herkesin kendisini kandırdığına inanan Sultan, Nâzırlar Heyeti’nce 

karara bağlanan âcil savunma tedbirlerini uygulamaya koydu. Öncelikle 

Edirne’nin tahkiminin kısa zamanda yapılmasını emretti.  Bundan başka acil 

savunma tedbiri olarak İstanbul’daki Müslüman ve Hıristiyanlardan42 

müteşekkil masrafları Hükümetçe karşılanmak üzere Sultâniye nâmında Altı 

Gönüllü Taburunun kurulmasını emretti. Gönüllülerin  kaydı İstanbul’daki altı 

kabul bürosunda başladı ve Sultaniye Taburları Edirne’nin savunması için 

belirlendi43.  

Frankfurter Zeitung’un 15 Ağustostaki haberine göre; Hükümetin 

gönüllü asker taleplerine, imamların camilerde vaazlarına rağmen Altı 

Gönüllü Tabur’u hâlâ toplanamıyordu. Buradaki Hıristiyanlar ise, kendi 

emniyetleri için büyük bir kaygı içindeydiler. Bâb-ı Âli’nin başkentin 

bekçiliği için sadece Ermenilerden müteşekkil bir Hıristiyan Milis Teşkilat’ı 

kurma düşüncesi büyük engellerle karşılaşacaktır. Bu konuda Rûmlar 

Ermeniler’e öncelik verilmesini kabul etmeyeceklerini belirtirlerken, ayrıca 

bu girişimin müslümanlar’ın taasubunu körükleyeceğini tahmin 

etmektedirler. Rûmlar arasında ajitasyon da giderek büyük boyutlara 

                                                 
41 FZ/Morgenblatt 24.5.1877 Aynı Gazete müslümanlar için cihad ilanının anlamı ve 

sonuçlarını şöylece açıklamaktadır: 1) Hükümdar orduların başına geçip orduyu 

sevk ve idare eder. 2) 13 yaşından gün almış tüm inananların silaha sarılma 

yükümlülüğü vardır.  3) Silah altına alınamayacak olanların milletin tüm mallarını 

savaş hizmetine sunmaları gerekir. 4) Savaşın gerektirdiği bazı durumlarda zaman 

zaman Kuran‘ın emirleri yürürlükten kaldırılabilir. 
42 1876 tarihli ilk Osmanlı Anayasası tebaânın din ayrımı 

gözetmeksizin hukukî eşitliğini, böylece de eşit hak ve 

yükümlülüklerini öngörmekteydi. Osmanlı Devleti’nde genel askerlik 

yükümlülüğünün getirilmesi bu çerçevede siyasî  bir husûsiyet 

kazanmaktaydı. Ancak bu zor problem Osmanlı reform tarihi bounca 

çözümsüz kalacaktır. Bu konuda bk.: Adanır, Fikret: ‘‘Christliche 

Rekruten unter dem Halbmond: Zum Problem der 

Militaerdienstpflicht für Nichtmuslime im spaetosmanischen 

Reich[Ayyıldız altındaki Hristiyan erler. Osmanlı Devleti’nin son  

döneminde Gayr-i Müslimlerin askerî hizmet yükümlülükleri sorunu]” 

Gerhard Grimm (Hg.), Von der Pruth-Ebene bis zum Gipfel des Ida. 

Festschrift zum 70. Geburtstag von Emmanuel Turczynski, München 

1989, S. 153-164, 153.    
43 FZ/Morgenblatt 20.7.1877 
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ulaşmaktadır. İstanbul’da kurdukları gizli komitelerle Rûmlar, Yunanistan’ın 

silahlanması ve Atina’ya gönüllü gönderilmesine hazırlık yapmaktadırlar44. 

Ağustos ayı ortalarında çoğunluğu 50 veya üzeri yaşında olanlardan 

oluşan ikinci sınıf Mustahfız celbine başlandı. Büyük kısmının Anadolu’dan 

gelmesi beklenen bu grup 10 ile 140 bin er’den oluşacaktır. Rûmeli’den 

gelecekler ise daha çok üç bölgede yoğunlaşmaktaydı: Edirne, Sofya ve 

Selanik. Bu Mustahfızlar Osmanlı Devleti’nin son savunma kaynağını teşkil 

etmekteydi45.  

Anadolu’nun komşu bölgelerinden İstanbul’a gelen yaşça zayıf, fakat 

kuvvetce güçlü insanlardan müteşekkil İkinci Sınıf Mustahfızlarda kutsal 

savaşa gitmeğe karşı belirli bir bıkkınlık gözlemlenmektedir. Gerçekte birçok 

köyde geride sadece tarımsal faaliyetlerde kadınların yardımlarına muhtaç 

oldukları yaşlı ve çocuklar kaldı46.  

30 Ağustos tarihli habere göre Anadolu’dan gelen Mustahfız ve 

Gönüllüler birkaç günlük silah tâliminden sonra İstanbul’dan Edirne ve 

Varna’ya gönderiliyorlardı. Gemilerle İstanbul’a gelmeye devam eden 

kalabalığa bakılacak olursa Anadolu’nun adeta boşaldığına hükmedilebilir. 

Anadolu’daki müslüman halkın bu derece yoğun olmasına Sultan ve Nâzırlar 

dahi şaşırmaktadırlar47. 

Mustahfızlar dışında ülke savunması maksadıyla tasarlanan Altı 

Gönüllü Tümeninin İstanbulluların katılımsızlığı nedeniyle başarısızlıkla 

sonuçlanmasını müteakip, Hıristiyan ve Müslümanlardan oluşacak olan genel 

bir ‘‘Millî Milis Teşkilatı (Nationalmiliz)” kurulması gündeme geldi. Ermeni 

ve Rûm Partikliğinin kaçamak ve gönülsüz cevapları yüzünden İstanbul için 

özel ‘‘Hassa-i Hümayun Ordusu (Bürgergarde/ kaiserliche Legion)” 

kurulması tasarlandı. İlgili Kanûnnâme ile Başkent ve çevresini gözetmek ve 

savunmak amacıyla Başkentin 20 ile 24 yaşlarındaki tüm erkek  meskunları 

arasından bir birlik teşkil edilip, bunun ‘‘Hassa-i Hümayun Ordusu” nâmıyla 

doğrudan Padişah’a bağlanması kararlaştırıldı. Kanûnnâmede İstanbul 

Hıristiyanları’nın da birliğe katılmaları konusu kasten açık bırakılmış48 ise de, 

sonradan Hıristiyan ve Yahûdiler bayrağında ‘Kelime-i Şehadet’ yazılı olan 

bu ordudan tamamen hariç tutuldular49.  

                                                 
44 FZ/Morgenblatt 15.8.1877 
45 FZ/Morgenblatt 18.8.1877 
46 FZ/Morgenblatt 19.8.1877 
47 FZ/Beilage 30.8.1877 
48 FZ/Morgenblatt 18.8.1877 
49 FZ/Morgenblatt 14.11.1877 
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İstanbul dışındaki taşra vilâyetleri için ise; Millî Milis Teşkilatı’nın 

kurulmasına karar verildi. Frankfurter Zeitung’un topyekün bir seferberlik 

olarak nitelediği Millî Milis Teşkilatı silah taşıyabilen herkesi iki kategoriye 

ayırıyordu:  

a) Savaş meydanına gönderilecek yardımcı Milis,  

b) Cephe gerisindeki Vatanı gözetleme ve savunma amaçlı yerel 

Milis.  

İkinci kategoriye muhtemelen Hıristiyanların da alınacağı bu tedbirin 

amacı, ülkenin silahlı kuvvetlerini üç katına çıkarmaktı50.  

Millî Milis Teşkilatı’nın oluşturulması için yoğun çaba gösteren Bâb-

ı Âli, bu konuda komisyonlar teşkil etti. Çalışmalarına başlayan 

komisyonların yalnızca müslümanlardan müteşekkil olması İstanbul’un 

Hıristiyan nüfusunun sözkonusu ‘‘Hassa-i Hümayûn Ordusu”na dâhil 

edilmeyeceği izlenimini uyandırmaktadır. Müslümanlar için ise, bu hizmet 

zarûridir51 

Hazırlanan Osmanlı Devleti’nin Millî Milis Teşkilatı 

Nizamnâmesi’ne göre; 17 ile 45 yaş arasındaki aktif orduya ait olmayanlar, 

yedekler ve akıncılar haricindeki tüm müslümanların hizmeti mecburi; 45 

yaşının üstündekilerin katılımı ise, ihtiyâridir. Üç ila beş alay bir tugayı; her 

alay üç ila dört tümenden; her tümen dört ila 10 bölükten ve her bölük te 60 

ila 100 er’den oluşmaktadır. Bunlar savaş meydanına gönderilmeyecek, 

yalnızca acil durumda kendi şehirlerini ve bölgelerini savunacak veya 

sükûneti muhafaza edeceklerdir. Millî Milis Teşkilatı’nın iaşesi silah altında 

oldukları sürece Hükümetçe sağlanacaktır. Silahlar bu iş için oluşturulmuş 

komisyonlarca dağıtılacak ve barış zamanında  yedeklerin silah depolarında 

muhafaza edileceklerdir52.  

Aralık 1877’ye gelindiğinde ise; o ana kadar kurulan Milli Milis 

Kuvveti’nin her halde yeterli olamayacağının kısa zamanda anlaşılması 

üzerine ülkenin gayr-i müslim teb‘a’sından ‘‘Millî Milis Teşkilatı 

Nizamnâmesi”ndeki şartlar çerçevesinde 150.000 kişilik ‘‘İhtiyat Ordusu 

(Reserve-Armee)” kurulması kararlaştırıldı.  

Kararnâme, ilgili patrikliklere ve cemaât yöneticilerine bildirildi ve 

kısa zamanda kararın uygulanması emredildi. Gayr-i Müslim cemaât 

temsilcileri hükümetin bu talebini hoşnutsuzlukla karşıladılar ve Türkiye 

Hıristiyanları’nın Nizâmiye hayatına alışık olmadıklarını ve bugünkü şartların 

                                                 
50 FZ/Morgenblatt 26.8.1877 
51 FZ/Beilage 30.8.1877 
52 FZ/Morgenblatt 8.12.1877 
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da alışmalarına müsâit olmadığını, ancak savaştan sonra hizmete hazır 

olacaklarını beyan ettiler. Bu red gerekçeleri, devletin kendi yurttaşlarının her 

türlü yardımına muhtaç olduğu bir zamanda geçersiz olmakla birlikte, 

hükümete alacağı tedbirler konusunda zaman kazandırdı. Hıristiyanlar aslında 

sivil elbiseleri askerî kıyafetlerle değiştirmeye hiç de istekli görünmüyorlar ve 

Bâb-ı Âli’nin zorlayıcı tedbir uygulayıp uygulamayacağını bekliyorlardı. 

Çünkü herhangi bir müeyyide olmaksızın bu İhtiyat Ordusu’nun kurulması 

mümkün görünmemekteydi. Bu arada bu yeni ordunun başına Şıpka 

Geçidi’ndeki görevini Ahmet Eyüp Paşa’ya devreden Rauf Paşa kumandan 

olarak tayin edildi53. 

Bu konudaki tartışmalar sürerken İstanbul’daki yabancı 

konsoloslukları birkaç gündür yurtdışına gitmek ve bu şekilde İhtiyat 

Ordusu’na katılmaktan kurtulmak için pasaport talep eden Rûm ve Ermeniler 

ile dolup taşmaktaydı. Bu şekilde davranan Rûmlar, tavırlarını ‘‘şayet 

savaşmamız gerekirse Türkiye için değil, bilakis Türkiye’ye karşı savaşırız” 

şeklinde ortaya koymaktadırlar54. Reâya’dan bu konuda sessiz kalan tek kesim 

Bâb-ı Âli’deki Hıristiyan memurlardır55. 

Gayr-i Müslimlerden İhtiyat Ordusu kurma denemesi Türkler’in 

yararına kendi hayatlarını tehlikeye atamayacakları şeklindeki basit bir 

gerekçe ile tamamen başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Çeşitli Dinî Cemaât 

yöneticilerinin, dinî liderlerin başkanlığında yaptıkları sayısız toplantılarda 

aldıkları kararlar, şüpheye mahal bırakmayacak kadar açıktır. Rûm Cemaâti, 

Bâb-ı Âli’ye cevabında bu tedbirin mevcut şartlarda uygun olmadığını ve bu 

karardan ruhâni şahısların, tüm profesör ve öğrencilerin, sanatçıların 

vesâirenin hâriç tutulmasını istemektedir56. 

İstanbul’dan ‘‘Bohemia” gazetesinin yazdığına göre; Yahûdi 

Cemaâti, Padişah fermanını kabul etmekle birlikte evli erkeklerin bu 

yükümlülükten muaf tutulmasını talep etmektedir. Bilindiği üzre buradaki 

Yahûdiler arasındaki teâmüle göre; 15 yaşında evlenilmektedir. 14 yaşındaki 

çocuklardan İhtiyat Ordusu kurulamayacağına göre Yahûdilerin teklifleri de 

çok zayıf kalmaktadır57. 

Sayıları çok olan Ermeni Milleti ise, Hükümetin talebini toptan 

reddetmektedir. Kararın sebepleri şunlardır: “Ermeniler Müslümanlarla eşit 

haklara sahip olmadıkça eşit yükümlülüklere de sahip olamazlar. En azından 

gayr-i menkûl edinme hakkı konusunda Ermeniler ile Müslümanlar arasında 

                                                 
53 FZ/Morgenblatt 8.12.1877 
54 FZ/Beilage 20.12.1877 
55 FZ/Morgenblatt 23.12.1877 
56 FZ/Morgenblatt 30.12.1877 
57 FZ/Morgenblatt 30.12.1877 
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eşitlik yoktur ve hatta birçok durumda taşınmazın Ermenilerce alımı 

imkânsızdır. Bu şekilde biz Türkiye’yi vatanımız olarak algılayamayız ve onu 

savunma yükümlülüğünden kendimizi muaf sayarız”58.  

Memleket savunmasına katılmama talepleri reddedilen Gayr-ı 

Müslimler, hükümetten en azından bu kararın şimdilik ertelenmesi için 

çalışmaktaydılar. İsteklerini gerçekleştirmek amacıyla Rûm Patriği önce 

Hükümeti kendi istifası ile tehdit etti ve ardından görevinden istifasını istedi. 

Türk Hükümeti ise, reâyanın problem yaratmaksızın yeni oluşturulan İhtiyat 

Ordusuna katılmalarını talep etti. Hükümetin kararlı tutumu karşısında ilk 

önce Rûm Patriği Narses istifa talebini geri aldı ve Bâb-ı Âli’ye başkent ve 

vilâyetlerdeki Rûm Cemiyetlerine Padişah buyuruldusu doğrultusunda 

hazırlıklara başladığını bildirdi. Ermeni Patriği ve Yahûdi Cemaâti Lideri de 

aynı şekilde davranacaklardır. Diğer milletlerin tavrına göre tutumunu 

belirlemeyi tasarlayan Bulgar Eksarhlığı da ister istemez benzer şekilde 

hareket edecektir59.     

Osmanlı yönetiminin gayr-i müslimleri yurt savunması için seferber 

olmaya çağırması birçok bakımdan ilginçtir. Nitekim Fikret Adanır, ilgili 

makalesinde Gayr-i Müslim teba’a’nın askerlik hizmetine tabi oluşunda din’in 

herşeyi belirleyici faktör olmadığını ispatlamaktadır. Genel Askerlik 

yükümlülüğü –genel okul mecburiyeti yanında- osmanlıcılık fikri’nin 

sekülerleşmesinde önemli bir noktayı teşkil etmektedir. Bu ideolojinin 

başarısı, Osmanlı Devleti’nin yeniden güçlenmesi ve dolayısıyla ayrılıkçı- 

milliyetçi hareketler için korkulu rüya anlamına geliyordu. Gayr-i Müslim 

teba’a’ kendi milli gayelerine ulaşmak için millet sistemi çerçevesindeki 

ortaçağdan kalma “imtiyazları”na sarılmaktaydı. Devrin siyasi şartları içinde 

böyle bir strateji rasyonel görülmekle birlikte bugünkü açıdan bakıldığında 

Bâb-ı Âli’nin Gayr-i Müslim teba’a’nın sadakati konusundaki endişesi de 

anlaşılır bir tavır olarak karşımıza çıkmaktadır60. 

4. Sonuç 

Sultan II. Abdülhamid’in tahta geçer geçmez patlak veren 8. Osmanlı-

Rus Savaşı, Osmanlı Devleti’nin Anayasal monarşi’ye geçişini güçleştirmiş, 

Sultan’ın yönetimi kendi eline alma ve halkın güvenini temin etmesi 

noktasında sıkıntıya sokmuştur. Savaşın Osmanlı Devleti’ne büyük kayıplar 

verdirmesi Abdülhamid’in halk arasında prestijini sarsmış, tahttan indirilerek 

yerine kardeşi Mehmed Reşad’ın getirilmesi tartışmalarına sebebiyet 

vermiştir. 

                                                 
58 FZ/Morgenblatt 30.12.1877 
59 FZ/Morgenblatt 13.12.1877 
60 Adanır, a.g.m., S. 364. 
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II. Abdülhamid’in Osmanlı-Rus Savaşı’nı bahâne ederek Meclis-i 

Mebûsan’ı Şubat 1878’de feshetmesinin nedenleri arasında daha çok 

kendisinin ‘halkın demokratik rejime daha hazır olmadığı’ fikrinin yanısıra, 

savaşın neticesinin netleşmeye başlaması, daha da önemlisi Meclis-i 

Mebûsan’ın faaliyette olduğu dönemde ele aldığı konuların II. 

Abdülhamid’in ileride uygulamayı tasarladığı iç ve dış politikaya engel 

teşkîl etmesi şeklinde gösterilebilir. 

Nitekim Meclis-i Mebûsan’ın faaliyette olduğu Mart 1877-Şubat 

1878 döneminde ele aldığı konuların bir çoğu Gayr-i Müslim teba’a’nın siyâsi 

ve idâri konularda daha etkin olmalarına zemin hazırlamaktaydı. Yapılan 

tartışmalar vilâyet kanûnu, din ve millîyet’in yanında dil eşitliğinin temini, 

Millî Milis Teşkilatı kurulması ve Gayr-i Müslim Osmanlı teba’a’sının ülke 

savunmasına katılımındaki gönülsüzlüğü vs. konularında yoğunlaşmıştı61. 

Gerek Gayr-i Müslim teba’a’sı oldukları Osmanlı ülkesini savunma 

noktasındaki tavırları ve gerekse savaşın neticesindeki toprak ve prestij kaybı, 

Osmanlı Devleti’nin bundan sonraki iç ve dış siyâsetine tesir etmiştir. İç 

siyâsette II. Abdülhamid merkezi otoriteyi temin etmiş; dış siyâsetine dahil 

ettiği ‘Alman Faktörü’ ile Osmanlı Devleti’nin bekâsını kendine mahsus 

‘denge siyâseti’ sâyesinde sağlamayı başarmıştır.  

Nitekim 1871’de birliğini tamamlayan ve Avrupa’daki konumunu 

ittifaklar sistemiyle barışı temin ederek sağlamlaştırmaya çalışan Almanya 

1877/78 Balkan Krizi sonrası, Balkanlar ve Orta Doğu ile daha fazla 

ilgilenmeye başlamıştır. Savaş meydanları ve İstanbul’daki gerek özel 

muhâbirlerin ve gerekse diğer milletlerin gazete ve gazetecilerinin 

değerlendirmeleri, incelenen Frankfurt Gazetesine oldukça ayrıntılı bir 

şekilde yansımıştır. Kuşkusuz bu yayın politikası Alman kamuoyu ve 

siyâsetine tesir etmiştir. 

Bundan başka gerek Osmanlı Ordusu’ndaki Alman reform subayları, 

hemşireler, Almanya’nın yaralılar için “Sahra Hastanesi” kurma 

teşebbüsleri ve İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ni himaye siyâsetinden 

uzaklaşması, Osmanlı kamuoyu ve yönetiminde Almanya’ya karşı bir 

sempatinin doğmasını sağlamış ve 1890’lı yıllardaki Osmanlı-Alman 

yakınlaşmasının temelleri yine bu savaş yılları ve neticesinde atılmıştır. 

Öte yandan İngiltere’nin 1881 sonrası Ortadoğu’daki menfaat 

çizgisini İstanbul’dan Kahire’ye nakletmesi ve Bismarck Almanya’sının 

Osmanlı Hükümeti’nin talep ettiği yeni bir Alman reform subayları kafilesini 

1882’de İstanbul’a göndermeyi kabul etmesi ile başlayan ‘‘Şarka doğru” 

                                                 
61 Bu konuda daha geniş bilgi için bkz: Frankfurter Zeitung 5.4.1877, 

10.4.1877, 7.5.1877. 
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yayılma  politikası bu yeni oluşumun ilk belirtileridir. 1835 ten bu yana devam 

edegelen Alman Askerî Misyonlarının, Osmanlı Askerî Teşkilatı’nın ıslahına 

katkıları kuşkusuz incelemeye değer bir konudur.   

Ayrıca bu makalede değinilen Osmanlı topraklarının savunmasına 

yönelik tedbirlerden olan Milli Milis Teşkilatı’nın teşekkülü ile 1919-1922 

yıllarındaki Milli Mücadele’nin organizasyonu ve halkın katılımı 

konularındaki paralellik ve farklılıklar araştırmaya değer faydalı bir girişim 

olacaktır. 

1878 Mağlubiyetinden 10 yıl sonra 1889’da Askerî Tıbbiye-i 

Şahâne’nin vilâyetlerden gelen 5 talebesi sonraki Jön Türk hareketinin 

çekirdeğini teşkil eden siyâsi bir cemiyet kurmuşlardır. 1908’deki başarılı 

darbeden sonra Sultanın gücünü kıran Jön Türk hareketi, Osmanlı Devletini 

modern siyâset çağına taşıdı ve neticede onun dağılmasını bir çok yönden 

hızlandırdı. Jön Türk hareketinin Makedonya’da ortaya çıkışı ve bir ‘Millî 

İdeoloji’ çerçevesinde Balkan Devletlerinde görülen devlet ve toplum 

kavramını geliştirmiş olması hatırlanmaya değer bir durumdur62.  

1912-13 Balkan Savaşı, Balkanlarda birbirleriyle çatışan Millî 

ideolojilerin ve taleplerin bir neticesidir. Osmanlı Devleti’nin 1918’de 

dağılmasına sebep olan 1. Dünya Savaşı ve Türk Millî Devleti’nin bir 

Cumhuriyet rejimiyle ortaya çıkışı, 1877-78 Savaşı ve Berlin Konferansı ile 

neticelenen olaylar zincirinin sonucudur63.  

5. Kaynakça  

Adanır, Fikret: “Christliche Rekruten unter dem Halbmond: Zum 

Problem der Militaerdienstpflicht für Nichtmuslime im spaetosmanischen 
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62 Karpat, Kemal H.: ‘‘The Social and Political Foundations of 
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VII. OTURUM (7 Nisan 2000) 

 

“GAZİ OSMAN PAŞA HAZRETLERİ NEZDİNDE YÜZ GÜN” ADLI 

ESERİN ASKERÎ, SOSYAL AÇIDAN İNCELENMESİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Nuran ALTUNER* 

 

Plevne savaşı esnasında bütün dünya gazetelerinin harb muhabirleri, 

Plevne’de bulundukları sırada günlük durumu bildiren tafsilâtlı haberleri, 

aylarca bütün dünya basınına dağıtmışlardır. 

Elimizdeki eser, altı makale hâlinde toplanan yazışmaları ihtiva eden 

ve “Gazi Osman Paşa Hazretleri Nezdinde Yüz Gün” adını taşıyan küçük bir 

eser olup 1295 yılında, İstanbul’da Mihran matbaasında basılmıştır. Eser, 

İstanbul kütüphanelerinde mevcuttur.1 Kimin tarafından yazıldığı belli 

değildir.  

Eser, Plevne savaşı, Osmanlı ve Rusların durumu, tabyaların ve 

savaşa katılan paşaların isimleri, halkın ve askerin çektiği sıkıntılar ve nasıl 

bir halet’-i ruhiyye içinde bulundukları, Osman Paşa’nın vakûr, olgun, 

dirâyetli karakteri, altı makale şeklinde Türkçeye tercüme edilerek meydana 

getirilmiştir. Her makalenin ihtivâ ettiği konuları muhabir şöyle dile 

getirmektedir: 

BİRİNCİ MAKALEde muhabir, Plevne’de bulunan padişahın 

ordusunun çok şiddetli bir muharebe ile karşı karşıya bulunduğunu, Ruslar 

tarafından Teliş, Gorni ve Dubnik mevkilerinin zabt edilmiş olduğunu, 

Osmanlı askerlerinin esir edilmiş ve ellerinde az bir miktar zahire kaldığını 

anlatarak; Plevne mevki’i Eylül içinde ilk defa olarak yirmi sekiz gün kadar 

mahsûr kalarak ve eldeki zahirelerin de tükenmeye başladığını Ahmed Hıfzı 

Paşa, Şevket Paşa ve gönüllü taburunun kumandanı Güstav Efendi vasıtasıyla 

Plevne’ye üç ay yetecek kadar zahire getirildiğini, Osmanlı askerinin Gazi 

Osman Paşa nezdinde düşmanla kahramanca üç ay boyunca göğüs vererek 

Bulgaristan’ın Garp tarafını tamamen müdafaa ettiğini ifade etmektedir. 

Rusya’nın erkān-ı harbiye ( genel kurmay ) heyeti GRİVİCE 

tabyasından Gazi Osman Paşa’ya “Times Gazetesi”nin dört nüshasıyla “Daily 

                                                 
* Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
1 Eser Süleymaniye Kütüphanesi İzmirli İsmail Hakkı 3711/1; Atıf Efendi 

Kütüphanesi, Zeki Pakalın Koleksiyonu 345/5 ve Atatürk Kitaplığında ( Belediye 

Kitaplığı ) görülmüştür. 
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News” gazetesinin ilk nüshasını göndererek ve bu gazetelerin kenarına mavi 

kalemle yazılan “Muhtar Paşa’nın mağlûbiyet-i ‘azîmesi” cümlesi yazılmış, 

içlerinde de Kars’ın Şimal tarafında Muhtar Paşa’nın bir büyük mağlûbiyet 

gördüğünü ve yirmi bin kadar esir ve otuz top verdiğine dair bir takım 

telgraflar ve mektupları ihtiva eden cümlelerden bahsedilmektedir. Ayrıca 

Tuna tarafında Süleyman Paşa’nın ilerlemediğine ve Rauf Paşa’nın Şıpka’dan 

makam-ı Ser-askeriyeyi men eylediğine dair haberlerin olduğu da 

yazılmaktadır. 

Havanın soğumasıyla asker ısınmak istediği için ve etraftaki 

bağlardan asma kütüklerini kazma ile çıkararak tabyalara taşındığı... 

Askerin ekmeği yarısı buğday, yarısı kokoroz2 unundan yapılarak 

oluşturulmuş ve et ihtiyacı ise Plevne’ye erzak götüren arabaların öküzleri 

boğazlanarak sağlanmıştır. Askerlerin hizmet için öteye beriye gönderilmeleri 

nedeniyle çorbalarını sabahleyin yine kendilerinin pişirdiği, çorba ise henüz 

miktarı tükenmemiş olan kokoroz tânelerinden birazının bir büyük taş 

üzerinde ezilerek ufalandıktan sonra kaynayan su içine avuç ile atmaktan 

ibaret olduğu da muhabir tarafından anlatılmaktadır. 

Çay ve kahvenin ise tamamen yok olduğu da belirtilmektedir. 

Askerlerin elbiselerinin mükemmel olmadığı, kışlık elbise olarak 

Sofya civarından koyun ve kuzu postlarının Plevne’ye ithal edilemeyişinden 

dolayı elbiselerinin noksan olduğu ifade edilmektedir.  

“Hîn-i hücûmda ( Hücûm esnâsında ) müşîr Gazi Hazretlerinin kendi 

ma’iyetinde bulunan ihtiyat kuvvetleri ittihâd-ı Osmânî adıyla dört yüz 

neferden ibaret bulunan bir tabur gönüllü askeri Plevne’deki kuşatma 

esnasında bu tabur müşîrin ma’iyetinden asla ayrılmamış, taburun yarısı 

Müslüman ve yarısı Hristiyan olup önce fesleri üzerinde bir hilâl işâreti var 

ise de sonradan kaldırılmış olduğu taburun içinde gayr-ı müslim olan ferdler 

kendi rıza ve ihtiyarlarıyla ihtidâya ( din değiştirmeğe ) başladıklarından bir 

ay sonra tabur içinde Hristiyan olan pek az kişi kaldığını” anlattıktan sonra 

kendi fikirlerini şöyle ifade eder: “Osmanlıların neşr-i din etmek gibi bir 

davranışları yoktur. Taburdaki Hristiyanlar kendi istekleriyle Müslüman 

olmuşlardır. ” 

Muhabir bu konuyla ilgili olarak şöyle bir olay nakleder: 

“Bir yüzbaşı, bir kumandanın yanına üç Hristiyan askerini getirip 

“Efendim bunlar Müslüman olmak istiyorlarmış” dediğinde kumandan ise 

“tebdîl-i mezhebden maksatları nedir?” diye sormuş ve onlara nasihatta 

bulunmuş ise de mühtedîler fikirlerinde ısrar etmişler ve kendileri Müşir Paşa 

                                                 
2 Kokoroz: Koçanıyla beraber mısır buğdayı . 



267 

 

 

 

Hazretleri’nin çadırına gönderilmişlerdir. Orada Osman Paşa Hazretleri: 

“Çocuklarım Müslüman olmaktan maksadınız nedir? Mezhebiniz iyi değil 

mi? Peygamberiniz Hz. İsa aleyhisselâmı biz de tanır imân ederiz. Eğer size, 

Müslüman olursanız para verirler; diyen olmuş ise yalandır. Birkaç gün 

düşünüp fikrinizi değiştirmezseniz ancak o zaman size mezheb değişikliği için 

izin veririm.” demiş ise de askerler birkaç gün sonra dahi İslamiyeti kabul 

etmekte ısrar etmişler ve isimleri de değiştirilerek kayd olunmuşlar, bir hafta 

kadar kalmak üzere hastaneye gönderilmişlerdir.” 

Yine burada muhabir fikirlerini ifade etmekten kaçınmıyor ve şöyle 

söylüyor:  

“Tebdîl-i mezhep husûsunda Osmanlıların gösterdikleri nezâket ile 

İngiliz misyonerleri ve Fransız rahipleri tarafından neşr-î mezhep hususunda 

iltizâm olunan gayret arasında ne kadar büyük bir fark olduğu her bir insaf 

sahibi nezdinde itirafı zarûrî bir keyfiyettir. “ 

İKİNCİ MAKALEde muhabir, “Osmanlı askerinin tayın ve 

elbisesinin mükemmel olmadığı ve bazı taburların yedi aydan beri maaşlarının 

verilmediği halde Plevne müdâfîleri olan Osmanlıların neferâtına varıncaya 

kadar her birinin birer kahraman olarak görülmesinin sebebi ne idi? diye 

soruyor ve “Efkâr-ı acizâneme kalır ise bu hâl hârikulâde iki sebebe mebnî 

olup birincisi, Osmanlıların hamiyyet-i diniyye ve vataniyyeleri ; ikincisi dahi 

asâkir-i Osmaniyenin Müşîr Paşa Hazretleri hakkındaki muhabbet-i 

umûmiyyeleri idi.” diye ilâve ediyor.  

Bu makalede Osman Paşa’nın fizikî ve karakteristik özelliklerinden 

de bahsedilmektedir. “Osman Paşa kırk sekiz yaşında, sakallarına henüz ak 

düşmüş ve boyları uzundur. Hal ve hareketleriyle mutlak câlib-i nazar-ı dikkat 

ve rîâyet bir zat olduklarını herkese kabul ettirirler.” denilerek bilgi 

verilmektedir. 

“Gazi Osman Paşa kendi çadırını ordunun birinci hattı üzerine 

kurdurmuş ve muharebenin beş ay müddet zarfında pek çok defalar Rusların 

ateş tehdidi altında kalmış ise de tebdil-i mekân etmemiştir. 

Muharebenin son haftalarında Griviçe ve Radişev mevkilerinden 

humbaralar gelip çadırının önünde patladıkları zaman dahi yine oradan 

çadırını kaldırmayıp yalnız çadır önüne bir küçük seyr inşâsını emretmişti. 

Beş ay için de muharebede Osman Paşa yalnız üç defa kasabaya 

inmiştir. 

Onun emr u kumandasına asla muhâlefet olunmaz idi. 
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Bulgar ahalisi, Osman Paşa’nın hakkâniyet, adalet ve şecaatini tasdik 

etmişlerdir. Gazi Osman Paşa Plevne’de bulunduğu süre içinde hiçbir ferd 

mazlûm olmamıştır.  

Gazinin insâniyetini, nezâketini Ruslar bile itiraf ederler idi. Hükümet 

konağında misafir edilen otuz kadar Rusyalı esirlere güzel muamele edildiğini 

kendileri de tasdik etmişlerdir. 

Muhabir, ordunun miktarı hakkında da doğru bilgiler vermektedir: 

“... Halbuki askerinin en çok olduğu zaman Osman Paşa ordusunun 

miktarı kırk beş bini asla tecâvüz etmemiştir. Bütün gazeteler ise bu kuvveti 

yetmiş beşten seksen bine kadar tahmin ederler idi.” 

Ve yine devam ederek şöyle diyor: “Halbuki ancak mu‘ehhiren haber 

alınabildiğine göre Osman Paşa ma’iyyetinde süvârî dahi yoğidi. Plevne 

teslim olduktan sonra Ruslar orada topu topu iki alaycık süvârî görünce 

şaşdılar kaldılar.” 

“Gazi Osman Paşa’nın karşı tarafın askeri gücünden daha az bir askeri 

güce sahip olmasına rağmen olağanüstü askerî maharetini göstermiştir. 

Ruslar Gazi Osman Paşa’nın bu askerî maharetini alkışladılar ki bu 

takdîr hem gâlibe hem de mağlûba şeref verir. Gâzi yaralı olduğu halde 

Grandük Nikola’nın yanına götürüldüğünde, Gazi’yi selâmlamış ve elini 

sıkmıştır.” diyerek Gazi Osman Paşa’ya Ruslar tarafından duyulan saygıyı 

dile getirmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MAKALEde muhabir Ruslar’ın her gün ateş etmelerinden 

bahsetmektedir. “Ruslar mühimmat ve silâhların kasabanın içinde olduklarını 

bildiklerinden ve camilerin içinde saklı olduklarını zannettiklerinden top 

mermilerini yüksekten atıp camileri nişan almalarını” anlatan cümlelerle 

başlamıştır.  

“Rusların bu davranışları yaralıların çok olduğu, hatta kadınların 

yaralı olduğu, ev ve hastanelerde yatan yaralıların yanında dahi bu kazaya 

kurban olanlar meydana geldiği zaman herkesi bir korku istilâ etmiş, kiliselere 

kapanmağa başlamışlardır. 

Evvelâ kadınlar çocuklarını yerleştirmişler ve yataklarını, 

yorganlarını kiliselere nakletmişlerdir. Buhur yakılan yerlerde çorba 

buharının yükseldiğini yazarak halkın ibâdethaneleri bir sığınma yeri olarak 

kullandıklarını ifade etmeye çalışmıştır. 

Kiliselere yığılan halkı görmenin son derece fecî olduğunu ifade 

ederken halkın ızdırabını çok güzel bir biçimde nakletmiştir. Muhabir 

duygularını şöyle ifâde ediyor ve “Bulgarlar, Osman Paşa’nın kadrini takdir 
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ederler ve beş aydan beri Osmanlılar aleyhine şikâyet edecek bir durum 

olmamakla beraber yine de Ruslar’ın en yakın zamanda Plevne’ye girmelerini 

isterler idi. “ 

“Sırplar’ın muharebeye iştirakine dâir asla ma’lûmat yok idi.” 

“Plevne bir mezar olmuş idi ki onun içinde otuz bin asker dünyadan 

bî-haber olarak yatar idi.” diyerek farklı bir konuya geçiyor: “ 

“Bu umumî hüzn içinde insanı güldürecek tuhaflıklar dahi vardır”: 

demektedir. Meselâ: Doktor Robert’in ifrat derecesindeki korkusu şöyledir: 

“Doktor Robert İsviçre’li olup pek liyâkatli ve güzel bir adamdır... 

yedi seneden beri Plevne memleket tabîbî olup gayet güzel bir hanede oturur 

idi. Tesâdüf bu ya ilk atılan humbara bula bula doktor Robert’in matbahını 

bulup içine düştü. Doktorun telâşı hâlâ gözlerimin önünden gitmez. Saç sakala 

karışmış bir telâş ile benim oturduğum haneye gelip “Ev harâb oldı ben şimdi 

ne yapayım?” diye sordu. Nihayet Plevne’nin tâ öte ucunda vaki‘ han gibi bir 

mahalle nakl-i mekan eyledi... Rusların inşa etmiş olduğu tabyadan tesadüf bu 

ya diğer bir humbara dahi doktorun ilticâ etmiş olduğu hanı bulup oraya da 

isabet etmiş. Dâne-i kazaya hedef olduğunu görünce bütün bütün pusulayı 

şaşırdı, üçüncü defa olarak ilticâ eylediği mahal dahi uğursuz çıkmasın mı? 

Artık doktor Robert’in hikâyesi dillerde destân oldu. Fakat ondan sonra doktor 

bir tehlike görmedi....Akıbetü’l- emr doktor Robert bir bayırın üzerine bir 

çukur kazarak ta kanûn-ı evvelin onuna kadar orada barındı.” 

Muhabir, Osman Paşa’nın bir davranışını şöyle nakleder: “Poradin 

ordugâhından Osman Paşa’ya bir haber gönderip Griviçe ile birinci Osmanlı 

istihkâmı arasında birkaç haftadan beri defn edilemeyüp kalmış olan bin 

beşyüz kadar maktullerin defni içün müsâ’âde istediler. Osman Paşa 

hayvanları hazırlatıp ve en güzel üniformasını giyip beyaz eldivenlerini dahi 

takarak hazırlandı... Bir mütalaa-i mahsûsa derhal zihnini işgal eyledi. 

Atından tekrar inüp çadırına girdi ve kendi gideceği mahalle Tevfik Beğ’i 

gönderdi. Osman Paşa eğer bir Rus zâbiti ile baş başa konuşacak olur ise gerek 

Plevne’de gerek İstanbul’da kendisinin itma’3 edildiği veya edileceği 

hakkında bir sûizanna yol veririm diye mütâlâa eyler idi. İşte bu şüpheye dahi 

mahal virmemek içün hiçbir Rusya’lı ile görüşmemeği kararlaştırdı.” 

Muhabirin anlattığına göre, erzaklar azalıp fiyatlar yükselmekte imiş. 

Sabahları on kuruşa satın alınan mal akşamları yirmi kuruşa alınırmış. Şeker 

ve et konusunda da azalma baş göstermiş.  

                                                 
3 İtma’: Tamaa düşme. 
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Yahûdî tüccarları da bin bir naz ile şekerin kilosunu on iki franktan 

vererek ve ayrıca da ıslatarak satmaları, ellerine geçen bu fırsatı 

değerlendirmekten geri durmamışlardır. 

Yine bu esnada çorbacılar yani Bulgar ileri gelenlerinin evlerinde her 

türlü erzak olup ... bunlar mallarının zabt olunacağından korkarak mallarını 

toprağın altına gömmüşler. 

Muhabirin de, memleketde yabancı olması nedeniyle erzak ve tayın 

ihtiyacı bâb-ı âlı tarafından ordûy-ı hûmâyun eliyle, tayın sağlanmıştır. Osman 

Paşa’ya durum iletildiğinde ise bunu derhal tasdik etmiştir.  

Muhasara esnasında bir Amerikalı’nın mektubu oldukça ilgi çekicidir. 

Elinova’lı bir zengin tüccar Osman Paşa’ya hitaben yazdığı mektubunda 

“Efendim Hazretleri ! Amerika gazetelerinin ekserisi Plevne Kumandanının 

Marşal-i bâ-zen4 olduğunu ilan ettiler. Fakat ettiğim tahkîkat üzerine bu 

rivâyetin sihhati yoktur. Amerika’da gazetelerin kâffesi sizden bahsediyorlar. 

Birinci sahifelerinde birinci bend-i mahsûsalarında Osman Paşa bahsinden 

başka bir şey yoktur. Yaşasın yaşasın Osman Paşa !” 

Daha sonra muhabir, mektubun imzâsının R. Raymine ait olduğunu 

söylüyor ve Elinova’nın, Amerika’da yer alan cumhuriyetlerden biri olduğunu 

ve iki milyon ahalisinin olduğundan bahsediyor. 

Osman Paşa, Mösyo Raymin’e verdiği cevapta “Mareşal-i bâ-zen” 

olmadığını, yalnız bir Osmanlı müşiri olup, aslının ve neslinin iyi olduğunu 

ve Elinova halkının bu konudaki yanlışlıklarının düzeltilmesini rica etmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MAKALEde ise Plevne kasabası tanıtılmıştır. 

Kasabanın küçük bir yer olduğu on, on beş parça binasının bulunduğunu ve 

kasabanın bir vadi üzerine bina olduğunu, etrafının yüksek tepelerle çevrili 

olduğunu ve bu yüzden Ruslar tarafından görülemediği için bir zarar 

görmediği nakledilmektedir. 

Muhasara esnasında kasabada bulunan tüm dükkân ve mağazaların 

kapalı ve sahipleri olan Yahudilerin hepsinin birer köşeye gizlenmiş 

olduğunu, muharebenin sonlarına doğru ahalinin çoğunun kasabayı 

terkederek sadece hükümet konağında biraz kalabalığın bulunması gerektiğini 

naklediyor. Ayrıca askerlerden ibaret bir küçük pazar kurulup orada zavallı 

askerler her şeyi kuruşa çevirmeğe çalışırlar imiş. Meselâ muharebe sırasında 

Ruslar’dan bir kılınç veya bir tüfenk aldı mı derhal ahaliye satıp ele geçirdiği 

akçe ile dahi öte tarafta yiyecek satılan adamların yanına koşarlarmış. 

                                                 
4 1870 – 71 savaşında Metz Kalesini teslim eden, Fransız mareşalı, 
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Muhabir kasabayı tanıtmaya şöyle devam ediyor: Plevne’de küçük ve 

dar sokakların olduğunu ve devamlı yağan yağmurlar sırasında atsız 

geçilemesinin mümkün olmadığını, sokaklara açılan yüzlerce evlerin 

kapısında nöbetçilerin görüldüğünü ve bu evlerin hastahane olarak 

kullanıldığını anlatıyor. 

Muhabir “Todleben”in sözünü şöyle naklediyor: “Plevne kasabasının 

etrafında bulunan tepeler  o mevkii ikinci bir Sivastopol haline koymaktadır 

ki, zabtı iki seneden ziyade tazyîke mütevakkıfdır.”  

Osman Paşa’nın başarısına ortak olan zâbitanın isimlerini de veriyor: 

Ferîk Âdil Paşa, Hüseyin Paşa,  Tevfik Paşa,  Tahir Paşa, Topçu Mirlivası 

Ahmet Paşa, Piyāde mirlivası Sadık Paşa, Edhem Paşa, Hafız Paşa’lardır. 

Muhabir makalede bu Paşaları tek tek tanıtmıştır. 

Tabyaların isimleri ise şöyle verilmiştir: Veli Bey, Osman Bey, Saîd 

Bey, Tirebolu ve Peter Bey ile Hamli Bey tabyalarıdır. Ayrıca Milās ve Nîş 

tabyaları da vardır. 

BEŞİNCİ MAKALEde de muhabir şöyle bir olay nakleder: 

“Temmuzun nısf-ı evvelinde kırk kazak ile bir zabit gelerek Plevne’ye 

girdiler. Hükümet konağına vardılar, hatta kaymakam bile oradan çekildi... 

Rus zabiti attan inip hükümet konağının yukarısına çıktı. Yerli şarabından bir 

şişe şarap getirilmesini ve Bulgarlara emir ile kadehini yarıya kadar doldurdu. 

Bundan bir miktarını tahta döşemenin üzerine HAÇVÂRÎ olarak serpip 

bakiyyesini imparatorun ve Grandük Nikola’nın aşkına içdi, bâdehü tekrar 

avluya inip hayvanına binerek bölüğüyle beraber çekilip gitti.  

Teşrîn-i evvelin yirmi birinci günü Grandük Nikola baş tabyadaki 

Miralay Müşîr Paşa Hazretleri’ne bir tezkire göndererek Rus ordusunun hazır 

olduğunu bildirdi. Biraz sonra GRİVİÇE tarafından Rusların hurrā âvâzeleri 

işitildi. Muhabir,  

“Rusların böyle bağırmalarının sebebi ne idi?” diye sormakta ve şöyle 

cevap vermektedir: “Bunun sebebi meçhûl bulunmakla beraber tarih-i 

mezkûrun bir Rusya yortu gününe tesadüf olabileceği hesabıyla nidâlar dahi 

ona haml edip, o akşam Plevne’de “Aya Nikola” Yortusu olması 

münasebetiyle o gün Grandük Nikola’nın yevm-i mahsŭsu olacağından işbu 

âvâzeler dahi ona haml edildi. Bütün takvîmlere müracaatla ben de itiraf 

ederim ki teveccühlerin ihtimālāta yakınlığından ve uzaklığından kat-ı nazar 

ve teşrîn-i sāninin yirmi birinci günü “Aya Nikola Yortusu” olup 

olmadığından sarf-ı nazar fakat verilen mânâlar şâyânı kabul görülebiliyor. 

Ertesi günü Tahir Paşa tarafından verilen raporda Yunus Bey tabyası 

mukabilinde şeffāf ve ziyādar bir perde üzerine Türkçe yazı ile Kars’ın zabt 

olunduğu ibaresi yazılıp ordûy-ı hümâyûna gösterilmiş olduğu müşîr Paşa 
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Hazretlerine arz olunmuş idi. Müehhiren dahî denildiği vechile bu yazıyı 

yazdıran General SKOBELEF olup Müşir Paşa Hazretleri Tahir Paşa’ya 

verdiği cevapta “Ruslar eğlenmek istiyorlar bırakınız eğlensinler.” demiş idi.” 

Muhabir yine devam ederek “Osman Paşa işbu felaket haberine 

inanmış mıdır?” diye soruyor ve cevap veriyor: “Fakat ale’l-umûm 

etrafında bulunan zâbıtan bu haberin sıhhatine asla ihtimal veremediler. 

Buna da şaşmamalıdır. Zira Türklerin mâlum ve muhrib olan hâl ve 

tabiatları iktizāsınca böyle felāket haberlerine sahihan inansalar bile 

Ruslar’ın ümidi vechile bu haberler üzerine kendi cesâretlerini asla ye’se 

tahvil etmezler.” 

“Teliç ve Dubinik’in Ruslar tarafından zabt olunduğunu haber 

aldıkları zaman bu mağlûbiyetler Plevne’yi bi’l-ihâta doğrudan doğruya 

kendilerini tehdît eyledikleri hâlde bile yine evvelki gibi kemal-i itmînān 

ile muharebe etmekten ümîd ve intizarlarını kesmediler. Osman Paşa’nın 

maiyyetinde bulunan asâkir-i mümtāze her işâret ettiği mahalle şevk ile 

sıçrayarak koşar idi.”  

Osmanlıların savaşın sonlarına doğru atların arpası ve samanı 

kalmadığından elde bulunan bir miktar ot ve samanı da top beygirlerine 

vermeği tercih ettiklerini, son saatlerin çok şiddetli saatler olduğunu, 

doktorların ilaçsızlıktan hastaları tedavi edemediklerini, cenaze nakline 

memur olan askerlerin, acıklı yükleriyle sık sık sokaklardan perişan bir halde 

geçtiklerini de nakletmektedir. 

“Eğer muhasara ahvalinden olarak cevaz verileceği vechile, 

Bulgarların kendi haneleri içinde saklamış oldukları erzak ve eşya zabt edilmiş 

olsaydı bir onbeş gün daha idareye kifāyet edebilir idi” diye de hüküm 

yürütmektedir. 

Plevne Kaymakamı çağırılıp ne kadar zahire varsa öğütülerek askerin 

ekmek ihtiyacının giderilmesi amacıyla değirmen aramışlar. General 

“Todleben”, Bulgarlardan değirmenlerin yerlerini öğrenerek nehirin (Nice) 

mecrasını çevirip o iki değirmeni kupkuru bırakmalarını anlatması ile Rusların 

ne kadar acımasız olduklarını gözler önüne sermektedir. 

Muhabir, her iki tarafın karakolları, ateş kesildiğinde birbirleriyle 

konuşmalarını da naklediyor ve devam ederek şöyle anlatıyor: 

“Eylül muhāberatından GRİVİÇE’de üç hafta müddet açıkta 

kalmışlardır. Ben dahi birkaç defa o meşhur baş tabyada geceyi geçirdim. 

Tüfenk āteşi bütün gece devam edip bir saniye arası kesilmez idi. Neferler 

ekser ya bir hedef görmediği halde âteş ederler idi. Fakat bir hedefe kasd ile 

attıkları zaman dahi nasıl attıklarını tarif edeyim: 
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Evvelā bir nefer rastgele bir tüfenk atar, diğer birkaç nefer ise 

parmakları tetikte gözleri nişangâhda olarak GRİVİÇE istihkâmından bir 

düşman karakolunun şu atılan tüfenke diğer bir ateş ile cevap vermesini bekler 

idi. 

Karanlık münasebetiyle düşman istihkāmının bir noktasından 

cevāben atılacak tüfenkin ateşi görülür görülmez muntazır olan Osmanlılar 

oraya ateş ederler ve muvaffak dahi olurlar idi... GRİVİÇE’de dahi bu sûretle 

mecrûh ve maktûl edilen düşman neferātının mikdarı az değildir... Yunus Bey 

ve İbrahim Bey ve cenub tarafında vaki‘ Arap tabyası Plevne’nin düşman 

ateşine en ziyāde dûçar olan nukāt-ı mütekaddimesi olduğunu itiraf 

etmelidir.” 

“Teşrîn-i evvel içinde birkaç nefer birden şehîd düştüler. Bu bîçâreler 

Araplar idi. Arkadaşları mu’tad olduğu vechile bunları siperden dışarıya 

getirip ve bir mezār kazıp defnedeceklerine siperin iç tarafına ufkî olarak raf 

gibi bir şeyi açıp bî-çâre Mısrîleri üniformaları dahi üzerlerinde olduğu halde 

oralara sokuşturuvermişler, bunların yüzleri dahi görülüyor idi. Fakat burûdet-

i hevā çürüyüp mahv olmalarını men eder idi” diyerek savaşta bütün askerlerin 

çektiği sıkıntı ve eziyetler son derece anlamlı bir şekilde ifâde edilmiştir.  

SON MAKALE OLAN ALTINCI MAKALEDE Gazi Osman 

Paşa’nın yerleştiği mekândan, çadırından, karakol neferlerinden şöyle 

bahsediliyor: 

“Şimal tarafında vâki‘ tepelerin teşkil eylediği hat ile cenûb tarafında 

vâki tepelerin teşkîl eylediği silsile arasında bir küçük irtifa vâki olup anın 

eteğinde dahi Plevne’nin ilk hânesi mebnî idi. Vādinin ortasına doğru uzanmış 

olan bu tümsek bütün Osmanlı istihkāmātının merkezinde vaki‘ en muvāfık 

bir nokta olduğu için Osman Paşa Hazretleri çadırını oraya kurmuşlar ve 

erkân-ı harbiyesi dahi orada yerleşmişler idi. Müşîr Paşa Hazretlerinin çadırı 

diğerlerinden yalnız yeşil rengiyle tefrîk olunur ve diğerlerinin sol cihetinde 

ayrıca mesāfede bulunur idi. Sağ tarafında Hüseyin Paşa ve Tevfik Paşa ve 

yâver miralay Mehmed Bey’in çadırları rükn edilmiş ve telgrafhane ve 

memurlarının çadırları dahi oraya kurulmuş idi. 

Müşir Paşa’nın kapısında İttihad-ı Osman’î taburundan yeşil sarıklı 

iki nefer karakol bekleyip çadırın derûnî ise gāyet sâde idi. İçinde âdî bir ordu 

yatağı ve ortasında Müşir Paşa’nın ameliyāt-ı harbiyesine hidmet ider bir masa 

ile dört küçük sandalye gibi şeyler Müşîr’in tekmil döşemesini teşkîl ederler 

idi.” 

Makale Müşîr Paşa’yı tanıtan cümlelerle devam eder: 

“... Plevne zābitānı içinde en ziyāde kana’atkâr olan Müşîr Paşa idi. 

Her ne kadar hidmet-i zātiyesine dikkat eder ise de giyinip tuvaletini icra 
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etmek için pek az zaman sarf eder ve eşyası pek az ve ........ asıl eşyasını 

Vidin’de terk etmiş idi........ 

Akşam üzeri parola ve dîvan almak için gelen zâbitler Müşîr Paşa’nın 

çadırı önüne dizilüp müşarü’n-ileyh Hazretleri dahi vereceği emri serîan 

verirler ve zabitān ise bunları kemāl-i ta’zim ile kabul ederler idi. Acele işi 

olmayan zâbitân ile Müşîr Paşa birkaç dakika mükâleme edebilir idi. Nihâyet 

dürbin ile Griviçe, Vardişova taraflarını bir kere daha gözden geçirdikten 

sonra çadırına girerler idi.” 

Muhabir, bunca felâket içinde zevk ve safânın da yaşandığını ifâde 

eden şu cümleleri aktarmaktadır: 

“Şimâl tarafında Osmanlı ve Rus tabyaları beyninde bir bağ var idi ki 

üzüm salkımları cālib-i iştiha olacak bir sûretde sarkmakta idiyse de İslâm’dan 

olsun Hristiyan’dan olsun her kim bu bağa takarrub ider ise üzüme bedel 

kurşunu yer idi. Üç mahdan ziyade bir müddet gerek Ruslar ve gerek 

Osmanlılar işbu salkımları nazar-ı tahassürle uzakdan temâşâ eyledikten sonra 

nihāyet bir gün ne sûretle olduğunu bilemem ta’til-i muhâsıma edildiğinden 

Osmanlı istihkāmında bulunan asker bağa hücûm ederek bir anda üzümleri 

düşürüp kaldırdılar, hatta bir küfe üzüm dahi zābitlere takdîm olunmuş idi. Bu 

bir safâ değil midir?”  

Ve makale şu cümlelerle devam ediyor: 

“Kanûn-i evvelin sekizinci günü için mukarrer idiyse de yaralılar 

hakkında alınacak tedbirler üzerine hücûmun üç gün kadar ertelenmesine 

lüzum görüldü. Bîçâre yaralıları Plevne’de bırakmak uygun düşmezdi.  

Osmanlılar kasabadan çıkıp da Ruslar gelinceye kadar Bulgarların 

zulmünden korkarlardı.  Çabucak Fransızca ve Türkçe levhalar tanzim 

olunarak hastahanelere asıldı ve kapıları üzerine dahi “Hilâl-i Ahmer” işâreti 

olan beyaz sancaklar asıldı. 

Daha Kanûn-ı evvelin yedisinde vakt-ı zuhûrda, Hüseyin Paşa derûn-

ı kasabadan inüp hayvanlarıyla eşya ve uşakları bulunan hanesine gitmiş ve 

bana dahi bir yaver gönderip derhal “Peter Tabyası”na gideceğini bildirmiştir. 

Ben de hemen müşâru’n-ileyhin nezdine koşdum. “Mademki siz dahi askerin 

ikbal ve idbârına iştirak etmek istiyorsunuz, eşyanızı toplayınız ve bu akşam 

Plevne’den harekātla benimle beraber VÎD tarafına geliniz.” dedi. Ben dahi 

bu teklifi kabul ile haneme geldim ve hazırlandım. Misafir bulunduğum 

Bulgar hanesinden eslāf-ı müteessif ve müteessir olmayarak vedā edip çıkacak 

idim. Hāne sâhibi olan Bulgarların zevcesi ve beş çocuğu var idi.... Cüce ve 

sarhoş ve ters tabiatlı diğer bir adamları daha olup arada bir haftalarca 

kaybolur ve zuhur ettiği zaman dahi “körkandil” sarhoş olarak gelip yatardı. 

Bu herif bir terzi yanında kalfa imiş, Hane sahibi dahi terzi olduğundan bir 
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zaman onun yanında işleyip tersliğinden dolayı kendisini defaatle tard etmiş 

ise de iyi dikiş diktiğinden yine yanına almış. İstanbul’dan Plevne’ye 

vardığımda bu hanede misafir kalmış idiysem de bu misāfirliğin belāsına sabr 

ve tahammül içün haylice metānet göstermek lâzım gelmiş idi. Efendim bir 

hırsız saksağan yuvası tasavvur ediniz de içine bir de gazete muhbiri koyunuz 

hem saksağan hem de yavruları biçâre muhbiri soyanlar idi. İşte o muhbir ben 

idim ki beş ay bu hale tahammül ettim.”  

“Peter tabyasına gitmezden evvel ordûy-ı hümāyunu son defa olmak 

üzere bir ziyaret daha etdim. Erkân-ı harbiye çadırları bulunan mahal tahliye 

olunup yalnız Müşir Paşa Hazretlerinin yeşil çadırı durmakta idi. Bu çadır 

Tuşniçe ve Griviçe ve Radişev’e nâzır idi.” 

“Kanûn-ı evvelin sekizinde Rusya’lılar Vîd tarafından bir nümâyış 

icra ettiler. Bizim hücûm dahi o gün icra olunacak idi. Vakt-i zuhurdan dört 

saat sonra General Ganetsky icabına göre Gırnadiye askerinin ne kadar süratle 

hazırlanabileceklerini tecrübe için hareket ve hücum borularını çaldırmış. 

Rusya taburları serîan bi’l-ictima hareket ettiler ve tüfenk menziline kadar 

geldiler. Hüseyin Paşa kumandasında bulunan asakir-i Osmaniye dahi ateşe 

başladılar. General Ganetsyki tecrübesinden hoşnûd olup askerine avdet 

işāretini vermiş. Osmanlı zabitleri bu manevranın ne için olduğunu 

bilmediklerinden düşmanın sâir bir cihete hücûm-ı efkārında bulunduğu 

zannıyla muntazır oldılar.” 

“Kanûn-ı evvelin dokuzuncu günü akşamı yani onuncu gecesi 

Hüseyin Paşa ile birlikte taam etdiğimiz halde hücûmun ferdâsı günü icrâ 

olunacağını haber verdi.(General Ganetsky) Tevfik ve Tahir Paşalar Müşir 

Paşa’nın bizzat maiyetinde bulunan birinci livaya kumanda ediyorlardı. Evvel 

emirde nehri geçip Ruslara hareket edecek asker otuz tabur olup mevcudu on 

iki bin nefere varan yirmi dört tabur dahi asl-ı muhabere edecek asker ad 

olunur. Ve mühimmatı ve muhacirîni muhafazaya memur altı tabur dahi bu 

hesabın haricinde kalır idi.” 

Muhabir savaşın durumu hakkında şöyle bilgiler veriyor: ”Havanın 

çok şiddetli soğuk olduğu, çaresiz askerlerin yarı donmuş bir hâlde ısınıp 

tekrar nöbeti diğerlerine bırakmalarını anlatarak artık son dakikalarda 

durumun çok ağır olduğunu belirtiyor. 

Osmanlıları birkaç dakika binbeşyüzden binsekizyüz metreye kadar 

mesāfe kat etmelerinden sonra tüfenk patlayarak Rusya istihkamları 

cephesinde büyük bir telaş görülmüş ve o anda toplar gümlemeye başlamış. 

“Osmanlı askeri daima ileriye hareketle devam eder idi. Rusların 

birinci hattını galibiyetle geçtiler. 
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Onbir kıta toplarının beygirleri telef edildiğinden Osmanlılar eline 

düştü. İşbu birinci muvaffakiyet asākir-i Osmaniye tarafından zemzeme-i ah 

ah ile ilân olunmuştu, fakat harp gittikçe şiddetini arttırdı. 

Ruslar havāi fişenkler endahtıyla bu nokta üzerinde muhabere 

vukûunu her tarafa ilân etmişler idi. 

Netice-i hâl artık görüldü, Plevne ile muhafızlarının mukavemet için 

hiçbir mecâli kalmayıp her şeyi kaybettiler. Biliniz namuslarını kaybetmeyip 

kazandılar ve ibkâ ettiler. 

Teslim işareti olan beyaz bayrakları da çekildi.” 

Sonuç olarak makalelerde yer alan konuları şöyle özetleyebiliriz: 

1- Gazi Osman Paşa’nın fizikî yapısı ve karakteri, askere olan 

davranışı, savaş esnasındaki yaşantısı,  

2- Asker-i hümâyunun savaşın sonuna kadar çektiği maddî ve 

manevî sıkıntılar, 

3- Plevne halkının çektiği sıkıntılar, 

4- Plevne kasabasının tanıtılması ile ilgili bilgiler, 

5- Rusların savaşta Osmanlılara karşı davranışları, 

6- Savaş sırasında Bulgarların durumu, 

7- Yahûdilerin yiyecek maddelerini stoklayıp karaborsa 

satmaları, 

8- Savaş sırasında yaşanan tuhaflıklar, 

9- Muhabirin kişisel görüşleri, 

10- Savaşın gerçekleştirdiği cepheler ve zâbitanların isimleri, 

11- Ve savaşın sonucu hakkında bilgi verilerek, belge durumunda 

olan eser Gazi Osman Paşa ve Plevne Savaşı hakkında bizi aydınlatmıştır. 

Makaleye göre Gazi Osman Paşa’nın son derece hoşgörülü5, adaletli, 

kahraman oluşu, kanaatkar ve düşman askerinden daha az askere sahip 

olmasına rağmen kararlı tavrı ile askerî alandaki maharetini göstermesi, 

korkusuzca vatan uğrunda seve seve kanını dökeceğini Grandük’e bildirmesi, 

tabyalar içinde bizzat bulunarak herşeye kendinin nezâret etmesi, beş ay 

içinde kasabaya üç defa inmesi onun gerçekten dünya askerlik tarihinde 

                                                 
5 Makalede, askerlerin mezhep değişiminde Gazi Osman Paşa’nın takındığı tavır bir 

Türk askerine yakışacak derecede gurur verici bir davranıştır. 
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savunma savaşına yeni prensipler getiren gerçek dehâ sahibi tek asker 

sayılabileceğini göstermektedir. 

Askerin çektiği sıkıntılar, soğuk kış mevsiminde yakacak odunun 

azaldığını ve civarda asma kütüklerinin getirilerek ısınma ihtiyaçlarının 

karşılandığını, ekmek yapımı için mısırı koçanıyla öğüterek un elde edildiğini, 

et ihtiyaçlarını arabalarının öküzlerini boğazlayarak sağlandığını, çay ve 

kahveden tamamen mahrum kaldıklarını, elbiselerinin son derece kötü 

olduğunu, ayaklarındaki ayakkabılarının uygun olmadığını öğrenmekteyiz. 

Plevne halkının çektiği sıkıntıları da muhabir tek tek anlatmaktadır. 

Bunlar arasında en önemlisi kadınların ve çocukların kiliseye sığınmalarıdır. 

Yiyeceklerini orada pişirerek kendilerini düşmandan korumuşlardır. 

İbadethaneleri bir sığınma yeri olarak kullanmaları makalede genişçe 

anlatılmaktadır. 

Rusların, Osmanlılara yaptığı eziyetlere de yer verilmiş, en önemlisi 

değirmenlere el konularak asker-i hümâyunun un öğütmelerine engel 

olunmuştur.  

Yine dikkat çeken önemli hususlardan biri de Yahûdîlerin şekeri 

ıslatarak karaborsa satmalarıdır. 

Savaş esnâsında Bulgarların, Osmanlılardan memnûn olmalarına 

rağmen, yine de Rusların kasabaya girmelerini istemeleri çok dikkat çekicidir. 

Bulgarlar, Osmanlı askerini sıkıntıya sokmak için ellerinden geleni 

yapmışlardır. Muhabir, yazışmalarda gördüklerini objektif olarak aktarmıştır. 

Belki çok fazla bazı gerçekleri ortaya çıkarmamış, ama yine de Avrupalıların 

ön yargılı düşüncelerinden uzak durmuştur. Osmanlılar hakkındaki 

düşüncelerini tarafsız olarak yazmıştır. 

Altıncı makalede, Plevne kasabası hakkında bilgi verilerek, Gazi 

Osman Paşa ve arkadaşlarının çadırları hakkında açıklamalarda 

bulunulmuştur. 

Gazete muhabiri, yazışmalarında kendi fikirlerini de ortaya 

koymuştur. Meselâ, bütün zâbitânın Osman Paşa’nın emirlerini harfiyyen 

yerine getirdiklerini ve ona büyük bir saygı gösterdiklerini muhabir kendi 

gözleriyle gördüğünü ifâde ediyor. Yine bir başka düşüncesi de şöyledir:” 

Plevne’nin İslâm ve Bulgar ahalisine sorulduğunda, hepsi Osman Paşa’nın 

hakkaniyet adalet ve şecaatini tasdik ederler. Gazi Plevne’de bulundukça 

hiçbir ferd mazlum olmamıştır. “ 

Makalenin sonunda muhabir Osmanlıların, fedâkarca döğüşmelerini 

gözardı etmeden yenilgiye uğramaları karşısında, “Ben dahi gözlerimin yaşını 
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bir türlü men edemeyib ağladım ve o anın etkisinden kurtulamadım.” 

demektedir. 

Sonuç olarak Osmanlıların namuslarını kaybetmeden teslim işâreti 

olan beyaz bayraklarını çekmelerini büyük bir üzüntü ile anlatmaktadır. 

İsmini çözemediğimiz ecnebî savaş muhabiri objektif olarak 

görüşlerini bir belge niteliğinde olan altı mektupta, yani altı makalede bize 

aktarmayı başarmıştır. 

Tarihi açıdan incelendiğinde Plevne Savaşının bütün yönlerini ve 

Gazi Osman Paşa’nın kişiliği ve askeri başarılarını açıkça ortaya koyan bu 

eserin tarafsız olarak bir yabancı muhabir tarafından duygularını gizlemeden 

ortaya koyması önemlidir. Tarihçilerin daha geniş bir araştırma ve tahlil 

yapmaları dileğiyle...  
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İVAN TURGANYEV’İN “FIRTINA ÖNCESİ” ADLI ROMANI VE 

BULGAR MİLLİYETÇİLİĞİNİN TEZAHÜRÜ, 1877-1878 OSMANLI 

RUS SAVAŞININ ÇIKARILMASI VE GAZİ OSMAN PAŞA’NIN 

TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI 

 

Bünyamin Nami TONKA 

 

Bersyenev : 

- Fakat, doğrusunu söylemek gerekirse... – diye sürdürdü 

sözlerini – benim sınıfta olamakla birlikte, tanıdıklarım arasında 

gerçekten de ilgi çekici biri var.  

Yelena ilgiyle : 

- Adı nedir ? diye sordu.  

- İnsarov, Dimitri Nikanoroviç İnsarov, kendisi Bulgar’dır. 

- Demek Rus değil ? 

- Evet, Rus değil. 

- Niçin Moskova’da yaşıyor öyleyse ? 

- Öğrenim yapıyor, Hemde hangi amaçla, biliyor musunuz ? 

Tek bir düşüncesi var. Ülkesinin bağımsızlığa kavuşması. Olağanüstü 

bir alın yazısına sahip. Babası Tırnova tüccarlarından, oldukça varlıklı bir 

adammış. Tırnova Küçük bir Bulgar kentidir şimdi. Ama eskiden, Bulgaristan 

bağımsız bir krallıkken, başkentmiş. İnsarov’un babası Sofya’da ticaret 

yapıyormuş. Rusya’yla da ilişkileri varmış. Kız kardeşi, yani İnsarav’un öz be 

öz halası, emekli bir lise tarih öğretmeniyle evli, Kiev’de yaşıyor şimdi. 1835 

yılında, sanırım bundan 18 yıl önce, korkunç bir cinayet işlenmiş. İnsarov’un 

annesi, hiçbir iz bırakmadan kaybolmuş. Bir hafta sonra boğazlanmış olarak 

bulmuşlar cesedini.  

Yelena titredi. Bersyenev durdu. 

Genç kız : 

- Devam edin, devam edin, dedi. 

                                                 
 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü Öğretim Görevlisi  
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- Onu bir Türk ağasının kaçırıp öldürdüğü söylentileri 

yayılmış. Kocası, İnsarov’un babası, gerçeği öğrenmiş, öç almak istemiş. 

Fakat hançeri ile ancak yaralayabilmiş ağayı... Onu da kurşun dizmişler. 
1 

.................................. 

.........Yirmi yaşına bastığında (1848 yılı başlangıcında oluyor bu), 

Anayurduna dönmek istemiş. Sofya’da, Tırnova’da kalmış. İki yıl boyunca 

baştan aşağı dolaşmış Bulgaristan’ı. Ana dilini yeniden öğrenmiş. Türk 

hükümeti ardını bırakmıyormuş. Bu iki yıl içinde büyük tehlikelerle 

karşılaşmış olduğunu sanıyorum.2 

.........Ciddi bir eğitim görmek, Ruslar’la ilişki kurmak için 1850’de 

yeniden Rusya’ya Moskova’ya geliyor... Ve sonra... Üniversiteyi 

bitirdiğinde...3 

.................................. 

Yelena : 

- Çok ilgi çekici bir şey, diye sürdürdü sözlerini. – Bu Türk 

Ağasının öcünü almış mı ? 

Bersyenev gülümsedi : 

- Öç, sadece romanlarda alınır Yelena Nikoleyevna. Zaten bu 

on iki yıl içinde ağa ölmüştür bile. 

- Peki, Sofya’ya neden gitmiş ? 

- Zamanında babası orada oturduğu için.  

- Ülkesini bağımsızlığa kavuşturmak ! İnsan söylerken bile 

ürküyor bu sözlerden... öylesine yüce şeyler ki ...4  

.................................. 

Yukarıda bölümler aldığımız eser, ünlü Rus yazarı İvan 

Sergeyeviç Turgenyev’in Fırtına Öncesi (Arife) adlı eseridir. Bu eser 

1860 yılında “Rus habercisi” dergisinde yayımlanmıştır. 

                                                 
1 TURGENYEV İvan “Fırtına Öncesi (Arife)” Yalçın Yayınları İST-1981 Sayfa 61-

62 
2 AGE Sayfa 62 
3 AGE Sayfa 62 
4 AGE Sayfa 63-64 
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Bir ülkede siyasete kim hakimse, edebiyata da o düşünce hakim 

olmaktadır. Çarlık Rusyasında Slav milliyetçiliği daima iktidardadır. Bu 

politika güçlü Çarlar başta ise büyük gelişme göstermekte, eğer güçsüz Çarlar 

başta ise bir müddet küllenmektedir.  

Ruslar üç başşehir istemektedirler. Bunlar Petersburg, Sofya ve 

Konstantinapolis adını verdikleri İstanbul’dur. Çarların en büyük ideali ise 

İstanbul-Büyükdere-Çayırbaşında bir saray yapmak ve böylece bütün 

Ortadoks alemini buradan yönetmektir.  

Rusların sıcak denizlere inmek için geliştirdikleri plânlarda; Türklerle 

her on yılda bir bir büyük savaş, her üç yılda bir küçük savaş yapmak sureti 

ile Türk Dünyasını adım adım işgal etmek yatmaktadır. Türk Dünyası köy 

köy, kasaba kasaba, ağır ağır işgal edilecek ve bütün zenginliklere el koyarak 

güçlenmek istemektedirler. Yenilselerde onlar için bu bir kayıp değildir. 

Çünkü tarih boyunca altına imza attıkları hiçbir antlaşmaya sonuna kadar 

sadık kalmamışlardır.  

1830’larda Osmanlı Coğrafyasında başlayan misyonerlik faaliyetleri 

ile azınlıklar ki bunlar; Bulgarlar, Romenler, Sırplar, Ermeniler, Rumlar 

vs.eğitim seviyelerini yükseltmişler 1789 Fransız İhtilali ile oluşan 

“Milliyetçilik” duygularını geliştirmişlerdir. Okuma yazma oranları iyi, 

entellektüler birikimleri üst seviyede olan topluluklar olarak karşımıza 

çıkmaktadırlar. 5 İşte burada Rusya devreye girerek Osmanlı Devletinin iç 

işlerine karışmayı ihtiyat haline getirdiler. Büyük elçilikleri vasıtasıyla 

“Hariciye Nazırları” değiştirecek kadar da ileriye gidebiliyorlardı.  

Ünlü Romancı İvan Turgenyev’de daha Bulgar Devleti yokken, bir 

Bulgar devleti yaratmak için “İnsarov” adı bir Bulgar Milliyetçisini romanına 

baş kahraman yapıyor ve onun Rusya’da yetiştirilişini, Trieste üzerinden 

Doğu Rumeliye gelişini ve nasıl komitecilik yaparak, çevrelerindeki Türk 

yerleşim birimlerinde katliamlara nasıl başladıklarını çok güzel ifade 

etmektedir. Yazar kurmaca bir dünyada ortaya koyduğu Bulgaristan’ın 

kuruluşunu 1860’da yazdığı romanla ortaya atıyor.  

Bu eserde; ortaya atılan tezle, Ruslar, “Balkanlarda”, Bulgarların 

koruyucusu olmuştur. Daha önce isyan eden Rum, Sırp ve Romenlere böylece 

Bulgarlarda katılmıştır. Bulgar isyanı “Otlukköy” de düzenlenen toplantıda 

alınan kararlarla bütün şehirlerde tezahür edecekti.   

İşler ters giderse Rusların müdahalesi istenecek ve hiçbir kayıpları 

olmayacaktı. Kendilerine katılmayan Bulgarlar da olursa müslümanlara 

                                                 
5 Strong E.William “The Story of the American Board” Massechausettes, Pilgrm 

Press, 1910 Sayfa 3  
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yapılan zulüm aynen onlara da uygulanacak ve böylece “Bütün Bulgarlar” bir 

ideal etrafında birleşecekti.6 

İsyan, Osmanlı yönetimince öğrenildi. Bunun üzerine daha önceden 

harekete geçildi. “Avratalan” nahiyesinde nahiye müdürü ve iki Jandarma 

erini öldürdüler. Kilise çanları büyük gürültü ile çalışıyordu. Bulgarlar 700 

köyün de isyana katılacağını hesap ediyordu. Fakat 55 köy isyana iştirak etti. 

Çevrelerindeki Türk köylerine baskınlar düzenleyen Bulgarlar; binlerce 

insanımızı kadan, erkek, çocuk ve yaşlı demeksizin öldürdüler. 7 Osmanlı 

Devleti bu zulmü önlemek için büyük tedbirler aldı. İsyancıları yakaladı ve 

cezalandırdı. Bu durum Rusları daha da kızdırdı. Bütün Avrupayı ayağa 

kaldırdılar. Büyük devletlerinde katıldığı uzun süren konferanslar yapıldı. 

Osmanlı direndi. Nihayet iş Karadağ Prensliğine, Karadağlılarca meskün bir 

kazanın bırakılması ile bitirilecekti.  Rusya’nın şerefi kurtulacak ve böylece 

büyük hesaplaşma olmayıp, Savaş da yapılmayacaktı. 8 

Mithat Paşa ve arkadaşları “Kanun-ı Esasinin” hiçbir şekilde “toprak 

terkinin caiz olmadığı” maddesi gerekçesiyle bu karar reddedildi. Halbuki bir 

kazânın verileceği Karadağ da hukuken Osmanlı’ya bağlı bir prenslikti. Fakat 

yanlış değerlerdirme sonucu savaş kararı alınmayla karşı karşıya kılındı. Halk 

da Ruslara bir ders verilmesini istiyordu. Halkın istekleri Meclis-i Mebusanda 

bulunan azınlık miletvekillerinin yaptığı “savaş yanlısı” konuşmalarla 

yönetim desteklendi. Bu konuşmayı yapan Milletvekillerinden bazıları 

şunlardır: Halep mebusu Manuk, İstanbul mebusu Sebunyan, Trablu-Şam 

mebusu Nikolaki, Beyrut mebusu Mâruni Katolik Milletinden Nakkaş Efendi, 

Erzurum mebusu Hamazaps, Konya mebusu Simonki, Edirne mebusu Ruben, 

Sofya mebusu Mico Todari Samakoflu Zahari Tulcalı İstefeniki, Dimitraki, 

Mihailoğlu Yorgi, Dimitri, Petraki, Agop Nufel vs... 9 yönetimi de etkiledi. 

II.Abdülhamit daha çok yeni Padişahtı. Nüfûzunu tam tesis edememişti. 

Liyâkatsız devlet adamları hem ekonomik hem de askeri alanda yeterince 

hazırlıklı olmayan Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesine sebep oldu. 10 9 ay 7 

gün süren savaş 31 Ocak 1877 Edirne Mütarekisine kadar devam etti Hem 

                                                 
6 SARAY Mehmet Rusya’nın Türk İllerine Yayılması Boğaziçi yayınları İST.1975 

Sayfa 136 
7 ÇAY M.Abdülhalik Ali Suavinin HİVE HANLIĞI ve Türkistan’da Rus 

Yayılması Orkun Yayınları  İstanbul 1977Sayfa 12  
8 Müftüoğlu Mustafa Yüz Küçük Adam Atık Yayınları İstanbul 1976 Sayfa 196  
9 Kapucu Adem Birinci Meşrutiyet İhaneti Milli Ölkü Yayınevi Konya-1976 Sayfa 

222  
10 Müftüoğlu Mustafa Yalan Söyleyen Tarih Utansın Çile Yayınları İstanbul 1977 

Sayfa 114  
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toprak hem de insan kaybı ile tarihimizin en kötü savaşı ve en kötü 

andlaşmalarından birisini milletimiz yaşamış oldu.  

Savaş iki cephede gelişti. Bunlardan Kafkasya cephesi, mevzi 

başarılar kazandığmız üç safhalı bir savaş oldu. Komutanımız Gazi Ahmet 

Muhtar Paşa’ydı. Paşa, Batum Komutanı Müşir Derviş Paşa ve Erzurum Vali 

ve kumandanı Müşir Kurt İsmail Paşalarla bir rekabet halindeydi. Bu iç 

çekişmelere rağmen savaş ilk dönemlerinde—Tahir ve Zivin meydan 

savaşlarında—Ruslar  yenildi. Bunun üzerine Rus komutanı General Melikov 

azledildi. Yerine Çarın Kardeşi Grandik Mihael getirildi. Fazıl Paşa Türk 

donanması ile Sohum Kale’ye çıkartma yapıldı. Bir Tümen askerle yapılan bu 

çevirme harekatı ile Ruslar neye uğradığını şaşırdı. Gedik Ali Paşa “Kızıltepe 

meydan savaş” ında Rusları yendi. Gedikler savaşında Muhtar Paşa, Rusları 

püskürttü. Yahniler meydan savaşında ise Rus ordusunu bozguna uğrattı. 

Fakat sürekli takviye alan Ruslar Grandik Mihael’in komutasında karşı 

saldıraya geçti. Muhtar Paşa, Erzurum’a çekilerek savaşı, siper savaşlarına 

döndürdü.  

Savaşın Tuna cephesinde ise Türk orduları arasında kumanda birliği 

yoktu. Serdar-ı Ekrem Müşir Abdülkerim Nadir Paşa, ihtiyar, kararsız ve eski 

görüşlü bir komutandı. Ordu komutanları üzerinde bir otoritesi yoktu. Ruslar 

ise iyi donanımlı ve  disiplinli bir orduya sahipti. Başlarında da Çarın kardeşi 

Grandük Nikolay bulunuyordu.  

Abdülkerim Paşa, Rusların hemen hiç rahatsız edilmeden Tuna’dan 

geçmelerine müsaade etti. Romenler de Rusların yanında bize karşı savaşa 

girdi. Bu basiretsiz hareketlerinden dolayı Abdülkerim Paşa azledildi. Yerine 

Müşir Mehmet Ali Paşa getirildi. Fakat Ruslar Balkan dağlarına kadar inmişti. 

Müşir Süleyman Paşa ise bir kolordu ile Adriyatikten Ege Denizine geldi. 

Dedeağaçta karaya çıktı. Demiryolu ile cepheye sevkedildi. İşte bu sırada 

Vidin’de bulunan Müşir Osman Paşa Plevne’ye hareket etti.  

Tarihin en büyük tabya savaşlarının yapılmasına sebep olan ve 

donanım olarak kendisinden kat be kat üstün düşman güçlerine karşı birinci, 

ikinci, üçüncü plevne savaşlarını kazandı. “Türk Müşürlerinin birbirleri ile 

yüz kızartıcı rekabet ve post kavgalarına girişmeleri yüzünden dışarıdan 

yardım alamadı.”11 Buna rağmen büyük başarılar kazandı. 

Savaşın bütün seyri, kahramanlık ve nezaket çerçevesinde geçmedi. 

Savaş sonucunda Balkanlarda ve bilhassa Bulgaristan toprakları üzerinde 

çoğunluk müslümanlarda olmasına rağmen Türkler bu topraklarda katliamlara 

                                                 
11 ÖZTUNA Yılmaz Resimlerle TÜRKİYE TARİHİ Hayat Yayınları İstanbul 1970 

Sayfa 244 
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maruz kaldı. Balkanlar müslümanlarca boşaltılmaya başlandı. Yaklaşık bir 

milyon insan İstanbul’a geldi.12 

Balkanları sürekli kurcalayan ajanlar gönderen ve ayaklanmalar 

çıkartarak Osmanlıyı çökertmek isteyen Rusya’nın daha başka emelleri de 

vardı. Bunlar : 

1- Savaşarak Türk Topraklarını işgal etmek; 

2- Bunu başaramıyorsa “Avrupa” devletleri ile paylaşarak yine 

toprak kazanmak;  

3- Türk toprakları üzerinde yaşayan hıristiyan unsurları muhtar 

veya yarı müstakil devletler haline getirip bunları kendi hakimiyeti altına 

almak.13 

Bu amaçlara ulaşmak için uzun bir zaman dilimi kullanılmış hiçbir 

zaman Osmanlıyı yıkmak düşüncesinden vazgeçilmemiştir. Bu düşünce 

“Edebî eserleri” de etkilemiştir. 

İvan Turganyev bir roman yazıyor; Bu roman Bulgarlara Milli bir 

şuur veriyor ve nihayet dışardan alınan desteklerle de Bulgaristan devleti 

kurulmuş oluyordu. 

Mazlum ve iyi niyetli olan Türk Milleti vatan savunmasında neler 

yapacağını Plevne’de göstermiştir. Bu savaşla birlikte büyük bir asker olan 

Gazi Osman Paşa tarih sahnesine çıkmış ve bir yıldız gibi parlamıştır. Her 

halde bu meş’ûm savaştan sonra Osmanlı üzerinde hesapları olan ülkeler Gazi 

Osman Paşa faktörünü de düşünerek Osmanlı’ya daha değişik bir gözle 

bakmak zorunda kalmıştır. Savaşın gelişmesi ve başka yönleri yine çok iyi 

incelenmeli ve gelecek nesillere öğretilmelidir. Bence Gazi Osman Paşa, 

hemen her yüzyılda çıkan deha kahramanlardan 19.asırdaki en önemli 

komutanların başında gelmektedir. Ayrıca 20.yüzyılda gelecek olan Mustafa 

Kemal Paşa’nın da bir bakıma öncülüdür.  

Türk Milleti bu değerli evlatları ile ne kadar övünse azdır.  

KAYNAKÇA 
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12 AYVERDİ Sâmiha Türk Tarihinde OSMANLI ASIRLARI 3 cilt. Damla 

Yayınevi İST. 1976 Sayfa 21  
13 SARAY Mehmet Türk Rus Münasebetlerinin bir Analizi M.E.B. yayınları 

İST.1998 S:137 
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1864-1901 YILLARI ARASINDA TOKAT 

 

Dr. Ali Açıkel 

 

Tanzimatla birlikte Osmanlı Devleti'nin siyasî, askerî, sosyal ve 

ekonomik yapısında, gelişen dahilî ve haricî siyasî olaylar (Lübnan isyanları 

ve 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı gibi) sebebiyle pek çok değişmeler meydana 

geldi. Bu değişmeler, devletin merkez organlarının ve taşra birimlerinin 

yeniden teşkilatlandırılmasına sebeb oldu. En başta göze çarpan mülkî 

taksimattaki değişmelerdir. Bilhassa 1877-78 Osmanlı-Rus savaşından sonra 

Anadolu'ya akan göçler, genelde Osmanlı Devleti'nin dar kapsamda 

vilayetlerin nüfusunun etnik ve dinî yapısını altüst etti. Bu son gelişme 

taşradaki sağlık, eğitim, bayındırlık, idarî yapılanma gibi alanlarda daha yeni 

gelişmelere ve değişmelere neden oldu. 

Biz, bu bildirimizde, Osmanlı Devleti'nin genelinde meydana gelen 

değişmeleri özele indirgeyerek Sivas vilayetinin önemli bir idarî birimini 

oluşturan Tokat kazasını ve Tokat Sancağı'nı (1881'den sonra) ele alacağız. 

Diğer bir ifade ile Tokat'ın idarî, askerî, malî ve soyal yapısını elde mevcut 

dökümanların elverdiği ölçüde tanımlamaya çalışacağız. Sahip olduğumuz 

başlıca dokümanlar: 1860 sonrası devlet ve Sivas vilayet yıllıkları, 

BA(Başbakanlık Arşivi). MAD(Maliyeden Müdevver Defterleri tasnifi) 

14250 (1297/1881 tarihli) Tokat Sancağı'nın teşkili hakkında evrak kayıt 

defteri, BA. MAD 12609 Sivas'a sevk edilen muhacirin iskanına dair kayıt 

defteri, Vital Cuinet'in La Turquie D'Asie adlı kitabının "Le Vilayet de Sivas" 

bölümü, İslam Ansiklopedisi'ndeki "Tokat" maddesi, Prof. Dr. Bayram 

Kodaman'ın Fransa'nın Sivas konsolosunun raporuna dayanarak hazırladığı 

"XX. Yüzyıl Başında Sivas Vilayeti (1901)" isimli makalesi, ve Halis 

Cinlioğlu'nun "Osmanlılar Zamanında Tokat" adlı kitabının dördüncü 

kısmından oluşmaktadır. Mütakip sayfalarda bu dökümanlar ve ikinci 

derecedeki diğer tarihî araştırmalara dayanarak 1864-1880 yılları arasında 

Tokat kazası, 1881-1901 yılları arasındaki dönemde Tokat Sancağı'nın idarî, 

malî, askerî ve sosyal durumu hakkında bilgi sunulacaktır. Aynı dönemin 

ticarî ve ekonomik durumu zaman darlığı ve malzeme eksikliği nedeniyle 

kapsam dışı bırakılmıştır. 

 

                                                 
 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü öğretim 

elamanı. 
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A- İDARÍ YAPI 

Osmanlı Devleti'nin mülkî taksimatındaki en köklü düzenleme, 1864 

yılında "Vilayet Nizamnamesi" ile gerçekleştirildi1. Devletin mülkî idaresinde 

bu tarihe kadar devam etmiş olan eyalet, sancak ve diğer mülkî birimler yerine 

yenileri kabul edildi. En büyük idarî üniteye "vilayet" adı verilerek, vilayet 

sancaklara, sancak kazalara, kaza karyelere bölündü. Vilayet amirine "vali", 

sancak amirine "mutasarrıf", kazanın yöneticisine "kaymakam" denildi. Karye 

(köy), halkın seçeceği muhtar tarafından idare edilecekti. 1871 tarihli Vilayet 

Nizamnamesi, köy ile kaza merkezi arasında en az 500 nüfusa sahip yerleşim 

birimlerini "nahiye" olarak tanımladı. Her nahiye bir müdür tarafından idare 

olunacaktı2. 

1864-1880 arasındaki dönemde Tokat, Sivas Vilayeti içinde Sivas 

Sancağını oluşturan kazalarından birini teşkil etti. Aynı dönmede, Tokat 

kazasına Kafirni ve Komanat nahiyeleri bağlı bulunuyordu3. Tokat kazası, 

Osmanlı Devleti'nin diğer kazaları gibi, bir kaymakamın başkanlığında Kaza 

İdare Meclisi tarafından idare olundu. Kaza İdare Meclisi, kaymakam, kaza 

mal müdürü, tahrirat kâtibi, kaza hakimi (naib), müfti ve gayri müslim 

cemaatin ruhanî reisi gibi tabii üyeler ile ikisi müslim, ikisi de gayri müslim 

dört seçilmiş üyeden kurulmuştu. Bu meclisin görevi, idarî davalar, kaza gelir 

ve giderlerinin gözden geçirilmesi, mirî malların idaresi ve korunması, umumî 

sağlığa ait tedbirlerin alınması, beledî tesislerin yapım ve onarımı, köy 

yollarının yapım ve bakımı gibi konuları müzakere etmek ve karara 

bağlamaktı4.  

Kafirni (bugünkü Almus ilçesi) ve Komanat (bugünkü Kılıçlı köyü) 

nahiyeleri birer müdürün başkanlığı altında nahiye meclisleri tarafından 

yönetildiler. Nahiye Meclisi, nahiyenin idarî müzakere ve karar organı 

niteliğinde idi. Her nahiyenin dairesi dahilindeki köy ihtiyar meclislerinden 

gönderilen, en çok dörder kişinin toplanması ile oluşturulmuştu. Nahiye 

meclisinin görevleri, halk tarafından yapılan nakdî ve bedenî yardım ile 

yapılacak tesisler, köyler arası yollar, otlak orman gibi mirî malların bakım ve 

ıhlahı ile tarım ve ticaretin gelişmesine ait ihtiyar meclisleri tarafından 

sunulacak meselelerin gözden geçirilip, müzakere edilmesi ve karara 

bağlanması idi5. 

                                                 
1 Vilayet sistemine geçiş hakkında geniş bilgi için bk., İlber Ortaylı, Tanzimattan 

Sonra Mahalli İdareler (1840-1878), Ankara 1974. 
2 İlber Ortaylı, a.g.e., s. 87-88. 
3 Bkz., 1864-1880 arasındaki yıllara ait devlet ve Sivas vilayet yıllıkları. 
4 İlber Ortaylı, a.g.e, s. 68-69. 
5 Aynı yazar, a.g.e., s. 88-89. 
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Kaza merkezi olarak Tokat şehri, 1864 Vilayet Nizamnamesi'nin 4. 

maddesi ve 1867'de vilayetlerde belediye meclislerinin teşkili ve 

memurlarının görevleri hakkında çıkarılan talimatlar6 neticesinde,  1870 

yılında belediye teşkilatına kavuştu. Belediye teşkilatı, şehrin ulaşım, 

temizlik, aydınlatma, ticaret, ve yangın önleme görevleri ile mükellef kılındı. 

1877'de hazırlanan Vilayet Belediye Kanunu bu görevlere ek olarak su işleri, 

emlâk yazımı, nüfus sayımı, hijyen kontrolü gibi hizmetlerin yürütülmesini 

öngördü. Belediye başkanı mutasarrıf tarafından hükümet memurları 

arasından fahrî olarak atandı. Belediye Meclisi bir reis ve 6 üyeden meydana 

geldi. 1877 Vilayet Belediye Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra Tokat 

Belediye Meclis üyelerinin sayısı 6-7 kişi arasında değişti. Katip, tabib, aşı 

memuru, sandık emini, müfettiş, mübaşir, ve çavuş ünvanlarını taşıyan 

görevliler belediye personeli içinde yer aldı7. 

1297-98 / 1880-81 yılı içerisinde Tokat kazası, Sivas Vilayeti 

dahilinde sancak (liva) statüsü elde etti8. Zile, Erbaa ve Niksar bu yeni kurulan 

sancağın kazalarını oluşturdu. Bu tarihten sonra Tokat şehri, bir mutassarıf 

tarafından idare olunan sancak merkezi oldu. Mutasarrıfın başkanlığı altında 

toplanan Tokat Sancağı İdare Meclisi, sancağın merkezi olan kazanın hakimi 

(naib), müftü, muhasebe müdürü, tahrirat müdürü, evkaf müdürü tabii üyeler 

olmak üzere, halkça seçilen iki müslim ve iki de gayri müslim üyeden oluştu9. 

Sancak İdare Meclisi'nin görevleri, liva merkez kazasındaki devlet binalarının 

yapım ve onarımı, livadaki kazaları birbirine bağlayan yolların yapım ve 

onarımı, vergi tevzii ve tahsilinden doğan davalar, nahiye meclislerinin karar 

ve icraatlerini kontrol etme gibi işlem ve müzakerelerden ibaretti10. Sancağın 

1881-1903 yılları arasındaki dönemde diğer idarî daireleri ise şunlardı: tahrirat 

kalemi, muhasebe kalemi, meclis-i idare kalemi, defter-i hakanî dairesi, 

merkez kaza aşar ve ağnam dairesi, tahrirat ve vergi kalemi, tahrir komisyonu, 

muhacirin komisyonu, adliye dairesi, evkaf dairesi, cemaat meclisi, maarif ve 

menafi komisyonu, telgraf ve posta idaresi, nüfus dairesi, duyun-ı umumiye 

idaresi, reji idaresi, asakir-i zaptiye idaresi (sonra polis idaresi), kalhane-i 

amire idaresi, ziraat bank şube idaresi, turuk ve me‘abir idaresi. Bu dairelerin 

bir kısmı dönemin son yıllarında kurulmuştur11. 

                                                 
6 1864 Vilayet Nizamnamesi'ni mütakib belediyelerin kurulması hakkında detaylı 

bilgiler için bk., İlber Ortaylı, a.g.e., s. 166 ve devamı. 
7 Bkz., Sivas vilayet yıllıkları: 1300/1883, s. 118; 1302/1884-5, s. 409; 1304/1886-87, 

s. 115; 1308/1890, s. 139; 1321/1903, s. 139. 
8 BA. MAD 14250; Tayyib Gökbilgin, "Tokat", İA, C. !2, s. 410. 
9 Bkz., Sivas vilayet yıllıkları: 1300/1883, s. 116; 1302/1884-5, s. 407; 1304/1886-87, 

s. 114; 1308/1890, s. 136; 1321/1903, s. 134. 
10 İlber Ortaylı, a.g.e., s. 65-66. 
11 Bkz., Sivas vilayet yıllıkları: 1300/1883, s. 116-122; 1302/1884-5, s. 406-414; 
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Zile, Erbaa, ve Niksar kazaları 1864'den beri kaza statüsüne sahip 

olup sancağın merkez kazası Tokat'a benzer şekilde fakat daha küçük çapta 

örgütlenmişlerdi. Herbirinin kaza idare meclisleri, aşar (sonra mal ve vergi) 

daireleri, tahrir komisyonları, bidayet mahkemeleri, menafi komisyonları, 

cemaat meclisleri, muhacirin komisyonları, zaptiye (sonra polis) daireleri, 

maarif idareleri, ziraat komisyonları, ziraat bank şubeleri, nüfus daireleri, ve 

belediye teşkilatları mevcuttu12. Bu dairelerdeki personel sayısı, sancak 

merkezi Tokat'takilere  nisbetle daha azdı. 

 1880'li yıllarda, Tokat Sancağı'nın kazalarına göre nahiye ve köy 

dağılımı ise şu şekildeydi: Tokat merkez sancak, 16 nahiye 237 köy; Zile 

kazası, 13 nahiye 183 köy; Erbaa kazası, 7 nahiye 155 köy; Niksar kazası, 9 

nahiye, 83 köy13. Salname (yıllık) kayıtlarına göre, Tokat Sancağı'nın bu kaza, 

nahiye ve köy dağılımının 1901 yılına kadar değişmediği görülmektedir. 

B- ASKERÍ DURUM 

İnceleme altındaki dönemde, Tokat Sancağı askerî açıdan fazla 

önemli bir mevkie sahip değildi. 1900 yılına kadar Tokat Sancağı'da nizamî 

kuvvetler konuşlandırılmamıştı. Sadece Erzincan'daki IV. Ordunun 1. ve 2. 

tabur redif askerleri için 1870'de yaptırılan silah ve elbise deposu vardı14. 

Normal zamanlarda yerel zaptiye kuvvetleri güvenliği sağlamaya kafi 

geliyordu. İhtiyaç anında mutasarrıf, vilayet merkezi Sivas'dan takviye kuvvet 

istiyordu15. 1317/1899-90 yılı Sivas vilayet yıllığına göre, IV. Ordunun 16. 

Sivas Redif Fırkasına mensub 32. Tokat Livası'na bağlı 63. Alayın 1. taburu 

Tokat'ta teşkil edilmişti. Bu taburun ümera ve zabıtan sayısı toplam 11 

kadardı16. Aynı ordunun Sivas İlave Livası'na bağlı Tokat İlave Alayı da 

kurulmuştu. Tokat İlave Alayı'nın 1. ve 2. Taburları Tokat'ta teşkil edilmişti. 

Bu iki taburun toplam 10 ümera ve zabıtanı mevcuttu17. Ayrıca, 1901'de IV. 

Orduya bağlı bir piyade taburu, toplam 475 askeri ile Tokat'ta 

konuşlandırılmıştı18. 

C- ADLİYE TEŞKİLATI 

                                                 
1304/1886-87, s. 114-119; 1308/1890, s. 136-141; 1321/1903, s. 134-140. 
12 Bkz., Sivas vilayet yıllıkları: 1300/1883, s. 123-129; 1302/1884-5, s. 415-423; 

1304/1886-87, s. 119-125; 1308/1890, s. 142-148; 1321/1903, s. 140-146. 
13 Halis Cinlioğlu, Osmanlılar Zamanında Tokat, 4. Kısım, Tokat, 1973, s. 41-42; 

1312 / 1894 yılı devlet salnamesi, s. 702-705. 
14 Halis Cinlioğlu, a.g.e., s. 34. 
15 Vital Cuinet, a.g.e., s. 704. 
16 1317 senesi Sivas yıllığı, s. 77. 
17 1317 senesi Sivas yıllığı, s. 83. 
18 Bayram Kodaman, "XX. Yüzyıl Başında Sivas Vilayeti (1901)", Türk Tarihinde ve 

Kültüründe Tokat Sempozyumu, 2-6 Temmuz 1986, Ankara 1987, s. 176. 
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1868'de gerçekleştirilen adlî reformdan sonra Nizamiye mahkemeleri 

adı altında her nahiyede bir sulh mahkemesi (İhtiyar Meclisi), her bir kazada 

bir Dava Meclisi (Meclis-i Deavî), sancak merkezinde bir Hukuk ve Cinayet 

Temyiz Meclisi (Meclis-i Temyiz ve Hukuk), vilayet merkezinde büyük bir 

Hukuk ve Cinayet Temyiz Meclisi teşkili kabul edildi. Bu mahkemeler, 

muhafaza edilen Şeriat mahkemeleri, Cemaat mahkemeleri ve Ticaret 

mahkemeleri görev ve yetkileri dışında kalan davalara bakacaklardı19. 1880'de 

savcılık müessesesi getirildi. Bu değişiklikler neticesinde, 1881'de sancak 

merkezi olmasından sonraki dönemde Tokat'ta bidayet mahkemesi, ticaret 

mahkemesi, şer'iat mahkemesi ve cemaat meclisi teşkil edilmişti. Bu 

mahkemeler hükümet konağında görev yapıyorlardı20. Sancağa bağlı Zile, 

Erbaa ve Niksar kazalarında sadece bidayet mahkemeleri ve Zile kazasında 

ayrıca cemaat meclisi kurulmuştu21.  

D- EMNİYET İDARESİ 

1869'da yürürlüğe konan Zaptiye Nizamnâme ile, emniyet hizmetleri 

bir nizama bağlanarak, emniyet görevlilerinin yetki ve sorumlulukları hukukî 

bir çerçeve içine alındı. Bu nizamnâmeye göre, her vilayette bir zaptiye alayı 

kuruluyor ve alayın personeli piyade ve süvariden oluşuyordu22. Bu 

nizamnamenin, Sivas Vilayeti salnâme kayıtlarından Tokat Sancağı'nda 

uygulandığı görülmektedir. 1302/1883 yılı Sivas vilayet salnamesine göre, 

Tokat Sancağı merkezinin emniyetini sağlamak için Asakir-i Zaptiye İdaresi 

teşkil edilmişti. Bu idarenin emrinde 33 er (20'si süvari 13 'ü piyade), 8 subay 

(4'ü süvari, 4'ü piyade) görev yapmaktaydı. Aynı tarihte, Sancağı'n Erbaa 

kazası Zaptiye dairesinde 2'si erbaş 4'ü er (3'ü süvari, 1'i piyade) olmak üzere 

toplam 6 personel bulunuyordu23. 1885'de Tokat'ta Asakir-i Zaptiye 

İdaresinde süvari ve piyade bölüğünden oluşan bir tabur, tabur ağasının emri 

altında görev yapmaktaydı. Süvari bölüğü 15 subay 82 er, piyade bölüğü 10 

subay 45 erden oluşmaktaydı24. 1892'de süvari ve piyade bölüklerinin subay 

sayısında bir değişme olmazken, neferat sayısında önemli ölçüde bir azalma 

görülmektedir. Piyade erlerin sayısı 40'a, süvari erlerinki 45'e gerilemiştir25. 

1321/1903 yılı Sivas Vilayet salnamesindeki bilgilerden Tokat'ta Asakir-i 

                                                 
19 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C. VII, Ankara, 19833, s. 166-169. 
20 Vital Cuinet, La Turquie D'Asie, Paris, 1892, s. 704-705. 
21 Bkz., Sivas vilayet yıllıkları: 1300/1883, s. 119, 123, 125, 128; 1302/1884-5, s. 410-

411, 415, 417, 421; 1304/1886-87, s. 116-117, 120, 122, 124; 1308/1890, s. 137-138, 

143, 145, 148; 1321/1903, s. 137-138, 141, 143, 145. 
22 İlhan Akbulut, "150. Kuruluş Yıldönümünde Türk Polis Tarihi", Türk İdare Dergisi, 

Mart 1995, Sayı: 406, s. 86. 
23 1300/1883 yılı Sivas vilayet salnamesi, s. 121, 127. 
24 1302/1885 yılı Sivas vilayet salnamesi, s. 413. 
25 Vital Guinet, a.g.e., s. 705. 
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Zaptiye İdaresinin yerine toplam 9 personelden oluşan bir Polis Dairesi'nin 

kurulduğunu görüyoruz.  Polis İdaresi'ndeki personel sayısının azlığı, merkez 

kazadaki emniyet hizmetlerinin bir kısmının nizamî kuvvet olarak oluşturulan 

piyade taburu tarafından yürütülmüş olduğu ihtimalini akla getirmektedir. 

Aynı tarihte Tokat Sancağı'na bağlı nahiyelerde 12, Niksar, Zile ve Erbaa 

kazalarında 15 (her biri 5'şer polis memuru) olmak üzere toplam 27 polis 

memuru görev yapmaktaydı26.   

E- MALİYE İDARESİ 

Tokat Sancağı merkezinde ağnam (koyun) ve aşar (ürünün onda biri) 

vergilerinin idaresi Aşar ve Ağnam Dairesi, kazalarda Aşar Daireleri 

tarafından yürütülüyordu. Butün vergilerin yazımı, Sancak Tahrir ve Vergi 

Kalemi'nin göreviydi27. Ayrıca 1881 yılında kurulan Duyun-ı Umumiye 

İdaresi28 (başlangıçta Rüsum-ı Sitte İdaresi) ve 1883'te teşkil edilen Reji 

İdaresi'nin hem sancak merkezinde hem de kaza merkezlerinde çalışma 

büroları bulunuyordu29. Bilindiği üzere bu iki idare, devletin dış borçlarının 

tasviyesi için altı kalem verginin toplanması ve alacaklılara verilmesi 

görevlerini üstlenmişti. 

Devlet sancak ve kaza merkezlerindeki tahsildarları vasıtası ile 

toplumun her kesiminden vergi topluyordu. Aşağıdaki tablodan görüleceği 

üzere, Tokat Sancağı'nda yaşayan halk ürettiği her şeyden vergi ödemekteydi. 

1892 yılında bu vergilerin genel toplamı 9,322,650 kuruşa ulaşıyordu. 

Vital Cuinet'in nakline göre Tokat sancağı 1892 yılı ortalama 

vergi gelirleri30 

Cinsi Kuruş 

Arazi vergisi (Impôt foncier) 2,914,600   

Bedel-i Askeriye (Exonération du service militaire)    750,000   

Hububat ve meyveden öşür (Dimes des céréales, fruits) 3,000,000  

Gelir vergisi (Impôt sur le revenu) 1,457,300 

Hayvan vergisi (Impôt sur les bestiaux) 1,000,000 

Kovan vergisi (Ruches à miel)           750 

                                                 
26 1321/1903 yılı Sivas vilayet salnamesi, 137-138, 142, 144, 146. 
27 Bkz., Sivas vilayet yıllıkları: 1300/1883, s. 117-118, 120, 128; 1302/1884-5, s. 408-

409, 415; 1304/1886-87, s. 115; 1308/1890, s. 137,142, 144, 147; 1321/1903, s. 135, 

141, 143, 145. 
28 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, VIII, s. 426-28. 
29 Duyun-ı Umumiye'nin Tokat şubesi 1882 yılında açıldı (bk., Halis Cinlioğlu, a.g.e., 

s. 39). Diğer kayıtlar için bk., Sivas vilayet yıllıkları: 1300/1883, s. 121, 126; 

1304/1886-87, s. 118, 125; 1308/1890, s. 141, 143, 146, 148; 1321/1903, s. 139, 142, 

145, 146. 
30 Vital Cuinet, a.g.e., s. 723-724. 
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Hayvan kesim vergisi (Droit d'abattage)    160,000 

Deriler (Peaux)      40,000 

Toplam  9,322,650 

 

F- EĞİTİM DURUMU 

Osmanlı ülkesi genelinde, 1869 yılında hazırlanan Maarif-i Umumiye 

Nizamnâmesi ile medereseler, cemaat eğitim kurumları ve yabancı okullar 

dışındaki eğitim sistemi yeniden düzenlendi. Nizamnameye göre, Sıbyan 

okulları (ilköğretimin birinci kademesi), mahalle ve köylerde; Rüştiye okulları 

(ilköğretimin ikinci kademesi) beş yüz haneli kasabalarda; İdadiye okulları 

(orta okullar) beş yüz haneli kasabalarda; Sultaniye okulları (liseler) vilayet 

merkezlerinde açılacaktı31.   

Maarif nizamnâmesinin yayınlanmasından bir yıl sonra, Tokat'ta bir 

rüştiye okulu açıldı32. Sonraki yıllarda Tokat Sancağı dahilinde sıbyan ve 

rüştiye okularının açılmasına gayret edildi. 1883'de Tokat'ta 1 rüştiye okulu, 

16 sıbyan Müslüman okulu, 16 Hıristiyan okulu bulunuyordu33. Vital 

Cuinet'in verdiği bilgiye göre, 1892'de Tokat'ta Müslümanlar için 1 rüştiye, 

11 sıbyan okulu; Ermeniler için 5 sıbyan okulu, Cizvitler tarafından şehirdeki 

bütün Hıristiyanlar için kurulan 1 sıbyan okulu, Yahudiler için 1 sıbyan okulu, 

Rumlar için 1 sıbyan okulu; Erbaa'da 3 Müslüman, I Gregoriyan Ermenilere 

ait olmak üzere toplam 4 sıbyan okulu; Zile'de Müslümanlar için 7 mederese, 

1 rüştiye, 10 sıbyan okulu, Gregoriyan Ermeniler için 1 sıbyan okulu, 

Ortodoks Rumlar için 1 sıbyan okulu olmak üzere toplam 20 okul; Niksar'da 

Müslümanlar için 1 rüştiye, 3 sıbyan okulu, Gregoriyan Ermeniler için 1 

sıbyan okulu, Ortodoks Rumlar için 1 sıbyan okulu olmak üzere toplam 6 okul 

faal durumdaydı34.  

Tokat Sancağı'nda medrese, cemaat ve yabancı okulları dışında kalan 

eğitim kurumları, kaza merkezlerindeki Maarif İdareleri ve Maarif 

Komisyonları tarafından yönetiliyordu. Maarif idareleri genel olarak 1 

başkan, 4 aza, 1 kâtip ve yardımcı hizmetlilerden oluşmaktaydı35. 

1900'lere doğru Tokat Sancağı'nda özellikle ilkokulların sayılarında 

büyük artış görülürken rüştiyelerin sayısı pek değişmedi. 1902 yılında 

                                                 
31 Enver Ziya Karal, a.g.e., VII, s. 202. 
32 Halis Cinlioğlu, a.g.e., s. 34. 
33 Halis Cinlioğlu, a.g.e., s. 41. 
34 Vital Cuinet, a.g.e., s. 707-710, 729, 731, 734. 
35 Bkz., Sivas Vilayet yıllıkları: 1300/1883, s. 120; 1302/1884-5, s. 412, 417, 422; 

1321/1903, s. 143. 
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Tokat'ta bir İdadî okulu açıldı36. Aşağıda, 1903 yılına ait Tokat Sancağı'daki 

bütün okulların bir tablosu verilmektedir. Tablodan tüm sancak genelinde 

ilkokulların sayısının süratle artarak 529'a ulaştığı görülmektedir. 

1903 Yılında Tokat Sancağı'nda Okuların Dağılımı37 

Okullar Mekteb-i 

İdadiye 

Mekteb-i 

Rüştiye 

Mekteb-i 

İbtidaiye 

Mekteb-i 

Gayrimüslime 

Mekteb-i 

Ecnebiye Kazalar  

Tokat ve 

nahiyeleri 

1  156 17 2 

Zile  1 178 2  

Niksar  1 77 11  

Erbaa  1 118 15  

Toplam 1 3 529 45 2 

 

G- NÜFUS DURUMU 

1881'den itibaren Tokat Sancağı'nın nüfusu hakkındaki istatistiklerin 

kesin olarak doğru olmadığını, fakat gerçeğe en yakın rakamları yansıttığını 

söylemek gerekir. Nüfusla ilgili olarak elimizdeki bilgiler, Vital Cuinet'in 

1892'de yayımladığı "La Tuquie d'Asie" adlı eserinde verdiği rakamlar, Prof. 

Dr. Bayram Kodaman'ın "XX. Yüzyıl Başında Sivas Vilayeti" isimli 

makalesindeki38 istatistikler ile 1321/1903 tarihli Sivas Vilayet 

salnamesindeki nüfus tablolarına dayanmaktadır.  

Vital Cuinet'in verilerine göre hazırlanan Tablo I (aşağıda), 1892'de 

Tokat Sancağı'nın toplam nüfusunu 202,800 olarak verir. Bu toplam nüfusun 

yüzde 74.85'i Müslümanlardan (151,800 nüfus)  oluşmaktadır. Müslümanları 

18.69'luk yüzdeleri ile Ermeniler (37,919 nüfus), onları da 6.25'lik yüzdeleri 

ile Rumlar (12,681 nüfus) izlemektedir. En az nüfusa sahip olan Yahudiler'in 

(400 nüfus) toplam nüfus içindeki oranları ise sadece yüzde 0.19'dan ibarettir. 

Yine Tablo I (aşağıda)'den görüleceği üzere, Müslümanlar mezheb 

bakımından Sünnî ve Şiî olarak iki katagoriye ayrılmaktadır. Sünnîler, toplam 

Müslüman nüfus içinde yüzde 66.66'lık oranları ile çoğunluğu 

oluşturmaktadırlar. Ermeniler, Gregoriyan, Katolik ve Protestan olmak üzere 

üç ayrı mezhebe mensuptular. Gregoriyan Ermeniler, toplam Ermeni nüfusu 

içinde yüzde 84.12'lik oranları ile büyük çoğunluğu teşkil etmekteydiler. 

                                                 
36 Halis Cinlioğlu, a.g.e., s. 47. 
37 Bkz., 1321/1903 yılı Sivas vilayeti yıllığı, s. 241. 
38 Bayram Kodaman, adı geçen makalesinde Fransa'nın Sivas kosolusu tarafından 

1901'de derlenen nüfus istatistiklerini kullanmıştır. 



294 

 

 

 

Tokat Sancağı'nda yaşayan Rumların tamamı Ortodoks mezhebine mensup 

olduklarından homojen bir yapıya sahip bulunuyorlardı.  

Tablo I. 1892'de Tokat Sancağı'nın nüfüsunun dinî dağılımı39 

Dinî gruplar Nüfus % 

Sünnî Müslümanlar  101,200 49.90 

Şi'i Müslümanlar    50,600 24.95 

Gregoriyan Ermeniler   31,898 15.72 

Protestan Ermeniler     4,740 2.33 

Katolik Ermeniler     1,281 0.63 

Ortodoks Rumlar   12,681 6.25 

Yahudiler        400 0.19 

Toplam 202,800 

 

Tablo II. 1892'de Tokat Sancağı nüfusunun kazalara göre 

dağılımı40 

Dinî gruplar / 

Kazalar 

Merkez     % Erbaa        % Zile           % Niksar       % 

Sünnî 

Müslümanlar  

41,250 49.73 20,000 47.73 28,600 500.00 10,450 50.00 

Şi'i Müslümanlar  20,625 24.86 10,450 24.94 14,300 25.00   5,225 25.00 

Gregoriyan 

Ermeniler 

13,266 15.99   6,651 15.87   8,700 15.20   3,192 15.27 

Protestan 

Ermeniler 

  1,760 2.12      870 2.07   1,551 2.71      559 2.67 

Katolik Ermeniler      440 0.53      316 0.75      385 0.67      140 0.66 

Ortodoks Rumlar   5,159 6.22   2,613 6.23   3,575 6.25   1,334 6.38 

Yahudiler      400 0.48     ---     ---   ---   ---   ---   --- 

Yabancılar*        40 0.04     ---     ---   ---   ---   ---   --- 

Toplam 82,940 41,900 57,200 20,900 

* Tokat merkez kazasında "Yabancılar" olarak katagorize edilenler, Cizvit 

ve Protestan misyonerleri kapsamaktadır. 

Yukarıda Tablo II'de verilen rakamlar, Tokat Sancağı kazalarının 

nüfus dağılımlarını gösterir. Bu rakamlardan Tokat Sancağı'nın hemen her 

kazasında Müslümanların çoğunluğu teşkil ettiği görülmektedir. Merkez 

kazada, toplam nüfusun %74.60'ı (toplam 82,940 nüfusdan 61,875'i); Erbaa 

kazasında, % 72.97'si (toplam 41,900 nüfusdan 30,450'si); Zile kazasında, % 

75'i (toplam 57,200 nüfusdan 42,900'ü); Niksar kazasında, % 75'i (toplam 

20,900 nüfusdan 15,675'i) Müslümanlardan oluşmaktadır. Ermeniler, merkez 

                                                 
39 Vital Cuinet, a.g.e., s. 705. 
40 Vital Cuinet, a.g.e., s. 725, 727-728, 730, 733. 
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kazada % 18.64'lük (toplam 82,940 nüfusdan 15,466'sı); Erbaa kazasında, % 

18.70'lik (toplam 41,900 nüfusdan 7,837'si); Zile kazasında, % 18.59'luk 

(toplam 57,200 nüfusdan 10,636'sı); Niksar kazasında, % 18.61'lik (toplam 

20,900 nüfusdan 3,891'i) oranları ile Müslümanları izlediler. Ortodoks 

Rumlar, merkez kazada, % 6.22'lik; Erbaa'da, % 6.23'lük; Zile'de, % 6.25'lik; 

Niksar'da, % 6.38'lik nisbetleri ile nüfus bakımından üçüncü sırada yer aldılar. 

Sadece 400 nüfusa sahip olan Yahudiler'in tamamı Tokat Sancağı'nın merkezi 

Tokat'ta ikamet ediyorlardı. Tablo II (yukarıda)'de "Yabancılar" olarak 

katagorize edilenler de, ki bunlar toplam 40 kişilik Cizvit ve Protestan 

misyonerlerden oluşan küçük bir grubunu kapsamaktadır, Tokat şehir 

merkezinde meskun durumda idiler. 

1892'de Tokat Sancağı'nın kaza merkezlerinin nüfusları şu şekilde idi: 

Tokat 29,890; Erbaa 3,500; Zile 20,000; ve Niksar 4,000 nüfus41.  

Tablo III. 1903'de Tokat Sancağı nüfusunun kazalara göre 

dağılımı42 

Kazalar Tokat     % Erbaa        % Zile           % Niksar       % 

Dinî gruplar 

İslam  75,056 84.15 43,110 86.26 61,775 95.12 20,739 79.43 

Gregoriyan 

Ermeni 

10,338 11.59   2,117 4.23   2,711 4.17   2,420 9.26 

Protestan 

Ermeni 

       40 0.04      106 0.21        61 0.09   -- -- 

Katolik 

Ermeni 

     769 0.86     -- --    -- --   -- -- 

Ortodoks 

Rum 

  2,393 2.68   4,498 9.00      112 0.17   2,950 11.29 

Yahudiler      260 0.29          7 0.01          3     -- --    

Gayrimüsli

m Kıbti 

     331 0.37      134 0.26      277 0.42   -- -- 

Toplam 89,187 49,972 64,939 26,109 

 

Tokat Sancağı'nın 1903 yılındaki nüfus durumuna gelince, Tablo III 

(yukarıda) 1903'de Tokat Sancağı nüfusunun dinî bakımdan kazalara göre 

dağılımını gösterir. Tablodaki genel toplamlardan adı geçen tarihte sancağın 

toplam nüfusunun 230,207 olduğu görülmektedir. 1892'deki toplam nüfusla 

kıyaslandığında, yüzde 13.5'lik bir nüfus artışı (202,800'den 230,207 nüfusa) 

meydana gelmiş görünüyor. Sivas'daki Faransız kosolosu 1901'de sancağın 

toplam nüfusunu 222,000 olarak vermektedir43. Bu son rakam da dikkate 

                                                 
41 Vital Cuinet, a.g.e., s. 705. 
42 1321/1903 yılı Sivas vilayet salnamesinin 236-237. sayfalarından derlenmiştir. 
43 Bayram Kodaman, a.g.m., s. 177. 
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alındığında, nüfustaki artışın tabiî seyrinde olduğu görülür. Ayrıca, 1877-78 

Osmanlı-Rus savaşından sonra genelde Anadolu'ya özelde Sivas Vilayeti ve 

Tokat Sancağı'na ardı arkası kesilmeyen göçler vukubulmuştur44. Nitekim, 

1301/ 1883-84 yılı Sivas vilayet salnamesine göre, 1877-78 Osmnalı-Rus 

savaşından sonra toplam 20,952 göçmen nüfus (3932 hane) Tokat Sancağı'na 

yerleştirilmiştir45. Yine, 1903 yılında toplam 215 hanelik bir göçmen kafilesi 

Tokat Sancağı'nın muhtelif beldelerine iskan edilmiştir46. Bu kesif göçler 

dikkate alındığında sancağın nüfusunda görülen artışın daha fazla olması 

gerektiği düşünülebilir.  

1903 yılına ait nüfus rakamlarıdan Tokat Sancağı'nın hemen her 

kazasında 1892'de olduğu gibi Müslümanların çoğunluğu teşkil ettiği 

görülmektedir. Bu tarihte toplam nüfusun, Tokat kazasında,  % 84.15'i 

(toplam 89,187 nüfusdan 75,056'sı); Erbaa kazasında, % 86.26'si (toplam 

49,972 nüfusdan 43,110'u); Zile kazasında, % 95.12'si (toplam 64,939 

nüfusdan 61,775'i); Niksar kazasında, % 79,43'ü (toplam 26,109 nüfusdan 

20,739'u) Müslümanlardan oluşmaktadır. Ermeniler, Tokat kazasında % 

12.49'luk (toplam 89,187 nüfusdan 11,147'si); Erbaa kazasında, % 4.44'lük 

(toplam 49,972 nüfusdan 2,223'ü); Zile kazasında, % 4.26'lık (toplam 64,939 

nüfusdan 2,772'si); Niksar kazasında, % 9.26'lık (toplam 26,109 nüfusdan 

2,420'si) oranları ile en kalabalık gayrimüslim cemaati oluşturmaktadırlar. 

Ortodoks Rumlar, merkez kazada, % 2.68'lik; Erbaa'da, % 9'luk; Zile'de, % 

0.17'lik; Niksar'da, % 11.29'luk nisbetleri ile nüfus bakımından üçüncü sırada 

yer aldılar. Çok az bir nüfusa sahip olan Yahudiler'in Tokat Sancağı'ndaki 

toplam nüfusu 270 civarında idi. Diğer bir grup gayrimüslim Kıptiler 

(Çingeneler)'in de sancağın toplam nüfusu içinde çok küçük bir orana tekabül 

ettiği görülmektedir.  

Bu yüzdeler, 1892'dekilerle mukayese edildiğinde Müslüman nüfusun 

gayrimüslim nüfus aleyhine büyük ölçüde arttığı görülmemektedir. Bu şekilde 

Müslüman nüfus lehine gelişen durum, büyük bir olasılıkla 1877-78 Osmanlı-

Rus savaşıdan sonra Kafkaslar'dan genelde Anadolu'ya özelde Sivas Vilayeti 

ve Tokat Sancağı'na ardı arkası kesilmeden devam eden Müslüman Türk 

muhacirlerin göçleriyle izah edilebilir. 

SONUÇ 

1864 sonrası döneme ait kaynak ve araştırma eserlere dayanarak 

Tokat Kazası ve Tokat Sancağı üzerine yaptığımız bu kısa analizden bazı 

sonuçlar çıkarmak mümkündür. Evvela, idarî yapı bakımından Tokat, 1864'de 

Sivas Vilayeti içinde iki nahiyeli bir kaza statüsünden 1881'de dört kazadan 

                                                 
44 BA. MAD 12609 Sivas'a sevk edilen muhacirin iskanına dair kayıt defteri. 
45 Halis Cinlioğlu, a.g.e., s. 42. 
46 Halis Cinlioğlu, a.g.e., s. 48. 
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oluşan bir sancak mevkiine yükseltilmiştir. Yine bu bakımdan Tokat şehri 

1870'de belediye teşkilatına kavuşmuştur. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin idarî 

yapısında görülen değişiklikler ve düzenlemeler aynıyla Tokat Kazası ve 

Sancağı'na da uygulama alanı bulmuştur. İkinci olarak, güvenlik ve asayiş 

bakımından Tokat ve çevresi tehlikeli bir durum arzetmediğinden Zaptiye 

Nezaretine bağlı küçük bir tabur tarafından korunmuştur. Askerî açıdan talî 

bir konuma sahip olan ve 1900'e kadar nizamî askerî birlik bulunmayan 

Tokat'ta sadece redif askerleri için 1870'de malzeme, elbise ve mühimmat 

deposu inşa edilmiştir. Üçüncü olarak, 1868 tarihli adalet reformunu mütakip 

Tokat Sancağı kazalarında şeriat mahkemelerine ilaveten nizamiye 

mahkemeleri teşkil edilmiştir. Dördüncü olarak, malî açıdan Tokat Sancağı 

halkının vergilerinin bir kısmı, devletin dış borçlarına mukabil Duyun-u 

Umumiye İdaresi ve Reji İdaresi'nin sancağın kaza merkezlerinde teşkil edilen 

şubeleri vasıtasıyla toplanmıştır. Beşinci olarak, eğitim ve öğretim faaliyetleri 

bakımından Tokat Sancağı dahilinde 1880 sonrası dönemde Osmanlı Devleti 

genelinde olduğu gibi ilkokulların sayısında büyük bir patlama yaşanmıştır.  

Son olarak, inceleme altındaki dönemde Tokat Kazası ve Tokat 

Sancağı'nın nüfus yapısında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Genel 

olarak normal seviyeli bir nüfus artışı yaşanırken, Müslümanların sayısı 

gayrimüslimlerinkine nisbetle daha fazla artış göstermiştir. Bunda 1877-78 

Osmanlı-Rus savaşı sonrası bilhassa Kafkaslar'dan Sivas Vilayeti ve Tokat 

Sancağı'na  yapılan göç hareketlerinin büyük payı vardır.  
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Kültürler ve ülkeler arasında iletişim olacaktır. Bu sempozyumlarda 

amaç, kültürlerin nasıl oluştuğuna ve medeniyetler arası ilişkilere bir 

bakışdır. Kültürler kendilerine özgü değerlerdir. Her kültürün kendine 

münhasır öğeleri vardır. Dünya ve insanlık globalleşmeye giderken, 

bütün medeniyetler özgün medeniyetler değildir. Mutlaka etkileşim 

içinde olmalarıdır. İşte bu sempozyumlardan amaç değişik ülkelerdeki 

bilim adamlarını bir araya getirerek insanlar ve toplumların 

kaynaşmasını sağlamaktır. Referans dediğim kaynaklar arasında 

iletişim sağlamaktır. Bu gerçekleşti sanıyorum. Tokat’ımızda imkanlar 

ölçüsünde bir ilki gerçekleştirdik. İyi bir örnek sergilemeye çalıştık. 

Eksiklerimiz, hatalarımız, düşünemediklerimiz olabilir. Anlayış ve 

hoşgörüyle karşılanmasını diliyorum. Bilim adamlarımızdan da 

eksikliklerimizi affetmelerini istiyorum. Salonu üç gündür dolduran 

Tokatılara ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Şimdilik bu kadar söz 

almış olayım. Aslında ev sahibi olarak bu oturumda yer almamam 

gerekiyordu. Ancak bazı hocalar ayrılmak durumunda kaldılar. Aslında 

bilimsel bir kritik yapmam gerekiyordu. Ancak bu mümkün olmadı.  

Prof. Dr. Yücel ÖZKAYA (Oturum Başkanı) İkinci olarak  

Prof. Dr. Erdinç TOKGÖZ’ün Sempozyum Değerlendirme 

Konuşması 

Teşekkür ederim. Sayın konuklar, Sayın Valim, Sayın 

Rektörüm, Sevgili Öğrenciler, değerli meslektaşlarım.  

Ben birkaç noktaya parça parça hızla değinip geçeceğim. Bir 

tanesi, çok önemlisi şu. Beni bağışlasın tarihçi meslektaşlarım, ben 
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gerçekten ömrümde arşive girmedim, belge üzerinde çalışmadım. Hep 

onların çalışmalarından hareket ederek konuşuyorum, kitaplarımı da 

öyle yapıyorum. Ama şuna inanıyorum tarih yaparken herhangi bir 

ülkeyi bir dönemi değerlendirirken o günkü ulusal ve uluslararası 

koşulları dikkate alarak tarih yapmak gerekir. Siz bugünkü 21. yy.’ın 

başındaki Osmanlı Devleti’ni savunmaya kalkarsanız çok ciddi hata 

yaparsınız, yüzyıl önceki değer yargılarını savunmaya kalkarsanız çok 

ciddi hatalar yaparsınız. Tarihçinin görevi bu değildir. Tarihçinin 

görevi doğru düşünmemizi, o dönemi, o devirleri değerlendirirken 

doğru karar vermemizi, doğru düşünmemizi, doğru yargılamamızı 

sağlayacak deliller ortaya koymaktır. Osmanlı Devletini o günkü 

koşullar içinde değerlendireceğiz.  Çok çok önemli özellikle genç 

kardeşlerimize söylüyorum, Osmanlı Devleti bir din devleti idi. 

Teokratik, monarşi idi. Siyaset bilimi deyimi ile yani hem siyasi iktidarı 

hem dünya işlerini hem ahiret işlerinden sorumlu idi, halife idi, padişah 

idi. Her Osmanlı toprağı üzerinde yaşayan insan padişahın kuluydu. 

Toprakla beraber insan ikiside toprağı verende padişah kulda padişahın 

emrindedir. O halde bir tek irade vardır halifenin iradesi. Oysa biz 

bugün laik bir hukuk devletinde Cumhuriyette yaşıyoruz. Çoğulcu 

demokratik düzende yaşıyoruz. Bugün bizim dilimiz, bizim bugün 

içinde yaşadığımız ülkenin temel ilke ve kuralları geçmişte tarih olarak 

bağlantılıdır ama aynı değildir. Bunu unutmamak lazım. Bugünkü 

Türkiye Cumhuriyetinde yaşayıp bizi veya birilerini zorla yüzyıl 

öncesine götürmeye asla hiçbirimizin hakkı yoktur. Unutmayın Türkiye 

Cumhuriyeti laik, sosyal, hukuk devletidir. Çoğulculuk esastır. Her 

türlü din, dil, ırktan olan insanlar burda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 

olarak her türlü hak bakımından eşittir. Yasalar önünde eşitlik vardır, 

laik, hukuk düzeni bu demektir. Laik eğitim düzeni her türlü eğitim 

kurumları önünde eşitlik demektir. Oysa bunların hiç birisi Osmanlı 

Devletinde yok idi. Onun için bunları karıştırmamak lazım. Tarihçilik 

çok ciddi bir iştir. Tarihçinin yaptığı ile bugünü değerlendirmeye 

kalkmamalısınız. Öğrencilerime özellikle öğrenci kardeşlerime bunu 

söylüyorum. İkinci söyleyeceğim nokta çok önemli bir nokta. Tarih 

bize gösteriyorki bir ülke ekonomik olarak birlik ve beraberliğini 

sağlayamamışsa gümrük birliği yoksa ulusal ekonominin sınırları belli 

değilse, siyasi bağımsızlığınıda sürdüremez. Yani kılıçla zafer 

kazananlar, sabanla zafer kazananların önünde yenilir diyor büyük 

Atatürk, büyük zafer sabanla kazanılan zaferdir. Şimdi Osmanlı Devleti 

bir fetih devleti idi. Toprak kazanıyor, İslamiyeti yayıyor, bir taraftanda 
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kazanıyor, kazandığı topraklara insanları yerleştiriyor, topraktan aldığı 

vergi ile ayakta duruyor. Fetih dönemi bitince gerileme dönemi 

başlayınca işte bütün mesele burda. Şimdi Avrupa’da gördüğümüz olay 

sanayi devrimi ile ulusal ekonomiye geçiş sağlanmıştır. Bakın 

İngiltere’ye karşı Amerika bağımsızlık savaşını başlatmasaydı 

Jefferson gibi büyük bir seçkin milliyetçi Amerikalı çıkıp ulusal birliğin 

beyannamesini yayınlamasaydı; Versay anlaşmasıyla Amerikalılar 

bağımsızlığını kazanmasaydı; Amerika, İngilterenin sömürgesi olmaya 

devam edecekti. Amerika bu mücadeleyi verdi, hangi mücadeleyi, 

kültürel olarak bir, din olarak bir, hiçbir problemi yok. Ekonomik 

bağımsızlık savaşını verdi Amerika. Ondan sonra Amerika bunu 

fevkalade iyi kullanarak bugün dünyanın en güçlü devletidir. Aynı 

şekilde Alman prensleri birbirleriyle kavga halinde idi. Tıpkı Sivas 

vilayeti, Tokat vilayeti, Amasya vilayeti gibi vilayetler arası mal geçişi 

gümrüğe tabi idi. Almanya’da. İngiliz malları gümrüksüz geliyor 

Alman vilayetlerine, ama Alman malları bir vilayetten bir vilayete 

giderken gümrük ödüyor, tıpkı Osmanlı gibi. İthalattan yüzde 5 alıyor 

iç ticaretten yüzde 12 alıyor Osmanlılar. Ne oldu bir milliyetçi çıktı, 

Frederick List Almanyayı sarstı, Alman prenslerine ey ahaliler 

kendinize gelin dedi, ne yapıyorsunuz. Siz İngilizlerin uşağısınız, 

sömürgesiniz dedi. Alman prenslerini ikna etti. Solveven anlaşması 

imzalandı. Alman birliğine giden ilk adım atıldı. Gümrük birliği 

oluşturuldu. Alman sanayi kuruldu. Alman yönetici, yerli üreticisi 

sevindi. Piyasa buldu, daha çok üretmeye başladı. Ve Alman 

İmparatorluğuna geçiş süreci tamamlandı. Daha fazla örnek vermek 

istemiyorum. Israrla şunu söylüyorum, Osmanlının en büyük açmazı 

eksikliği, yanlışı, iktisadi durumu bir tarafa bırakıp sadece fetihlerle 

yaşamaya çalışmasıdır. Oysa 17. yy.’dan itibaren İmparatorluğun önce 

durgunluğa, sonra çöküş sürecine girmesinin başlıca nedenleri 

şunlardır. 17. yy. savaşlarının uzun sürmesi ve mali yükünün artması 

yanında toplumda savaşlara karşı tepki doğması, illallah diyor insanlar. 

Sivas’tan, Tokat’tan kalkıyor ta Saraybosna’ya kadar, mezarları bile 

belli değil. Tokatlı evlatlarımızın, Sivaslı evlatlarımızın nerede olduğu 

belli değil. Devletin felsefesi bu, din için ölüme gideceksin, tartışmasız, 

padişahın fermanı bu, o kadar. Çünkü sen padişahın kulusun. Tanrı 

adına yeryüzünde tek yetkili odur. İki savaş kaçaklarının artması ve iç 

isyanlara yol açması. Üç, Batı Avrupa’da üretim ve silah sanayiinde, 

teknolojilerinde hızlı gelişmelerin ortaya çıkması, Osmanlı ordusunun 

ilkel silahlarla kalmış olması. Dört, tımarlı sipahi düzenine dayalı 
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sistem hem ekonomik anlamda hem askeri anlamda çökmüş yeniçeri 

askeri adeta maaşlı memur haline gelmiştir. İstanbul’da kışlalarda 

oturuyorlar, kafaları kızdımı isyan çıkarıyorlar, sarayı basıyorlar. Hangi 

sultandan Macar asıllı Bulgar asıllı, Sırp asıllı, Yunan asıllı, Arnavut 

asıllı hangi sultandan emir gelirse, paşayı ikna ederse onu karalayarak 

padişahın çocuklarının bir kısmını, kesiyorlar, sarayı basıyorlar, 

padişahı altediyorlar. Yeniçeriler böyle, ne yapacağı belli değil. 

Çoğunluğu ikinci maaş için ticarete başlamıştır. Emlakçiliğe 

başlamıştır. Bir yığın işlere karışmıştır. Beş, yıldan yıla yeni yeniçeri 

askeri sayısı artmış, hazineye yük öylesine çoğalmıştırki, halkın 

ekonomik gücü sınırlı olduğu için devlet maaşları bu harcamaları 

karşılayamaz hale gelmiştir. Altı, cahil yeniçeri asker ve subayların sık 

sık isyan etmesi, devlet düzenini, bugünki anlamda siyasi istikrarı 

bozmuştur. Bugün iktisat bilimi diyorki, bir ülkede siyasi istikrar yoksa, 

ekonomik istikrarı sağlayamazsınız. Ne yaparsanız yapın bugün şu 

koalisyon hükümeti tanrının bir lütfudur. 2 yıl kalsın size söylüyorum 

bir iktisat tarihçisi olarak 2 yıl bu hükümet kalsın Türkiye ekonomisi 

dört dörtlük bir sağlığa kavuşur. Çünki Türkiye’de herşey var siyasi 

istikrar yok, şeker var fıstık var helva yiyemiyor Türk halkı, neye 

ihtiyacı var, siyasi istikrara ihtiyacı var. Osmanlı hiçbir zaman bunu 

kuramamış. Mültezimlik müessesesi halka zulmeden bir kurum haline 

gelmiştir. Kim eline geçirirse yetkiyi ağa olarak ayan olarak adına ne 

derseniz deyin sadece ve sadece toprakta çalışan insanı ezen birgüç 

haline gelmiş. Öyle bir devlet olur mu. Yani topraktan vergi toplamak 

için bir aracı sınıf ihdas ediyor Osmanlı İmparatorluğu ve ihale alır gibi 

ben şu bölgedeki Tokat bölgesindeki aşarı, öşürü toplamaktan 

sorumluyum. Oda alıyor hani müteahhitler varya büyük müteahhitler 

alır taşeronlara devreder. Aynen bu sistem, büyük mültezim alıyor 

ondan sonra taşeronlara devrediyor. Amaç aracılar çoğaldıkça halktan 

ne kadar çok toplarsan bölüşme o kadar kolay oluyor. Ezilen kim oluyor 

köylü. Onun için dayanamıyor köylü bu işkenceye toprağı terkediyor. 

Tokatlılar Tokat’ı terkediyor. Eğitimsizlik devletin yeterli sayıda 

yetişmiş memurlarının olmayışı, bilinçsizliğin yağmanın kol gezmesine 

yol açıyor. Zulüm ve adaletsizlik toplumun temel yükünü üzerinde 

yaşayan köylünün adeta yaşama hakkını elinden alıyor. Terkedilen 

topraklar, ağaların şeyhlerin, şıhların, ayanların, derebeylerin eline 

geçiyor. Bu ele geçirilen topraklar devlete karşı güç olarak kullanılıyor. 

Ve devletin bir tarihçi arkadaşım güzel söyledi bir devlet adamı güzel 

söylemiş “gidemediğin topraklar senin değildir” evet... Osmanlı Devleti 
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memuruyla, maliyecisiyle, tahsildarıyla, bu topraklara giremez 

olmuştur, giremez.. Osmanlı toprakları içerisinde ama giremiyor, adeta 

kurtarılmış bölgeler haline gelmiştir. Merkezi yönetim siyasal ve mali 

açısından tam bir acz içindedir. Kurtuluş borçlanmak, Düyun-ı umumi 

idaresi ile iyi geçinmek, Osmanlı Bankası ile iyi geçinmek, reji idaresi 

ile iyi geçinmek, bütün bunlara karşı bu felaketler yanında sarayda, 

inanılmaz israf, sultanların padişah çocuklarının haremindeki inanılmaz 

israf. Saray entirikaları herkesi ümitsizliğe iten en büyük olgudur. Daha 

sayabilirim. İşte 20. yy.’lın başında Osmanlı Devleti böylesine sosyal, 

siyasal, ekonomik kültürel açıdan tam bir parçalanmışlık içerisindedir. 

Biz buna iktisat tarihçileri yarı sömürge bir ülke diyoruz. Yani 

yabancılar emperyalist güçler, dünya ekonomisini elinde tutan güçler, 

işgal etmiyorlar, gelip Osmanlı tahtına oturmuyorlar. Ekonomik olarak 

geliyor İngiliz eğitimcisi Tokat’a geliyor, güneyin en güzel yerlerinde 

İngilizler çiftlik kurmuş. İngiliz çiftliği, Fethiyede bir vesile ile 

öğrendim, adamlar gelmişler bağ bahçe yapmışlar, sebze bahçeleri 

yapmışlar. İngiliz gemileri gelip, bölgenin hammaddelerini cevheri ile 

beraber alıp gidiyorlar. Yaptıkları her demiryolu hammaddeleri 

kadardır. İzmir – Aydın demiryolu. Niçin yapılmıştır. Bandırma 

bilmem ne demiryolu. Hem sanayi yollarını getirip Anadoluyu ... 

hemde o bölgenin hammaddelerini alıp götürmek. Liberalizm bu. 

Merkantilizmden farkı şu, çok önemli İngiliz liberalizmin dünyaya 

getirdiği yeni iktisadi görüşünün temeli liberalizmdir. Yani hem 

ithalatta hemde ihracatta serbestlik. Sınır ithalatçı içinde, ihracatçı 

içinde tanınmaz. Oysa merkantilizmde çok ihraç edeceksin ithalatı 

asgaride tutacaksın, döviz birikecek, altın ve gümüş birikecek, İngiltere 

hayır diyor ben sınır tanımam. Ürettiğim kadar satabilmeliyim. Sattığım 

kadar yeniden üretmeliyim. Daha çok üretmeliyim. Bunun en güzel 

örneğini İngilizler Osmanlı İmparatorluğu üzerinde tesis etmiştir. 

Ürettiğini sınır tanımaksızın Osmanlı İmparatorluğu toprakları üzerinde 

satmıştır. İstediği hammaddeyide alıp gitmiştir. Konuşmamı, genç bir 

tarih öğrencisi koridorda bana şunu sordu. Hocam dedi lütfen bana şunu 

söyleyin, burda ise lütfen elimi kaldırsın, evet burda. Teşekkür ederim, 

çok naziksin. Hocam nasıl oluyorda I. Dünya Savaşında Almanya yerle 

bir oldu. II. Dünya savaşında Almanya yerle bir oldu, sonra birdenbire 

baktıkki dünyanın en güçlü devleti. Evet çünkü Almanya’da 

düşmanlarının yok edemediği güçlü bir sermaye faktörü var. Binayı 

yıkarsınız, fabrikayı yıkarsınız. Eğer Osmanlı imparatorluğunda olduğu 

gibi bunları gelip düşman yapmışsa bir daha yapamazsınız, yeniden 
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ihale açacaksınız, bunları gelip yapsınlar, ama Alman mühendisinin, 

Alman işçisinin, işadamının kafası dolu sermaye bu, en büyük sermaye 

bu. İşte bu nedenledirki Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki yapılan 

hatayı yapmamak için M. Kemal Atatürk 1924 anayasasıyla beraber 

Tevhid-i Tedrisat kanunu çıkartmıştır. O kanunla biz çağdaşlaştık o 

kanunla biz matematik öğrendik. Fabrika kurmayı öğrendik, bina 

kurmayı öğrendik, demiryolu yapmayı öğrendik. 15 yıl gece gündüz 

Türk işçisi, mühendisi demiryolu yapmayı öğrendi. Kimseye muhtaç 

olmadan. 30’lu yıllarda dünyanın sefalet, yoksullukla boğuştuğu 

dönemde 20 tane fabrika kurduk, bugün dünya çapında işadamlarımız 

var, övünüyoruz onlarla. Almanya’da 60 bin, dünyada 130 bin 

işadamımız var, bunlar modern çağdaş eğitimle olmuştur. Ama burda 

haykırıyorum. Türkiye’nin hala en büyük eksikliği eğitim ve sağlık 

yatırımlarıdır. Ayrılan görevi biten Sayın Süleyman Demirel’in 

eksikliği mühendisliğini daima önde tutmuş olmasıdır. Bir çok 

toplantıda bunu önünde söyleme cesareti göstermiş bir bilim adamıyım 

ben. Eğer Sayın Süleyman Demirel, Sayın Özal eğitimi ve sağlığı ihmal 

etmeselerdi bugün biz, Türkiye dünyanın başta bir ülkesi olurduk. 

Eğitimi ihmal eden ülkeler güçsüz ülkelerdir. Onun için biz veliler 

olarak bugün çırpınıyoruz yemiyoruz, içmiyoruz, çocuklarımızı daha 

iyi bir okula gönderebilmek için, işte Türkiyenin kurtuluşu burda. 

Saygılar sunuyorum. 

 

Prof. Dr. Yücel ÖZKAYA (Oturum Başkanı), Konuşma sırası 

Sayın Doç. Dr. Metin HÜLAGU’da. Yalnız lütfen değerlendirme dışına 

çıkmayınız. Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasına geçerseniz bir 

hafta sürer. 

Doç. Dr. Metin HÜLAGU’nun Sempozyum Değerlendirme 

Konuşması 

Teşekkür ediyorum, benim zaten öyle bir niyetim yok ben 

sempozyum çerçevesinde konuşma yapmak istiyorum. Yapmak zordur 

da, yıkmak kolaydır. Ben konuşmamı dört maddede koplayacağım, 

dediğim gibi sempozyum çerçevesinde konuşacağım. Öncelikle Sayın 

Valime, Sayın Komutanıma, Sayın Rektörüme, Belediye Başkanıma ve 

bu sempozyuma katkıda bulunanlara içtenlikle teşekkür ediyorum. 

Neden teşekkür ediyorum, çünki güzel bir söz var, unutmak tükenmek 

demektir diye, öyle geçmişi unutmuşsanız, tükenmeye bir noktada 
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mahkumsunuz, bizi geçmişe götürdüler, geçmişi bize hatırlattılar, dün 

akşam bir arkadaşımız, değerli bir arkadaşımız güzel bir sılayt 

gösterisinde bulundu, bu vatanı bize kimlerin hangi şartlar altında, 

nelerini feda ederek bize teslim etmiş olduklarını güzel bir şekilde 

anlattılar, onları hatırlamamız gerekiyor. Bu sempozyumda bize Gazi 

Osman Paşa’yı onun gibi komutanları, bu vatanı bize nelerini feda 

ederek hediye ettiklerini, dolayısı ile hatırladık, kadırşinaslıkta 

bulunduk daha doğrusu tertip heyeti böyle bir kadirşinaslık gösterdiler. 

Kendilerine içtenlikle teşekkür ediyorum katkılarından dolayı ve böyle 

bir hatırlatmanın Türkiye’nin bütünlüğü, bütünleşmesi açısındanda 

faydalı olduğuna inanıyorum. Bundan sonra şu noktayı vurgulamak 

istiyorum. Sempozyum üzerinde bana göre tebliğ konuları biraz daha 

güzel olabilirdi. En azından kronolojik olarak daha iyi tertip edilebilir, 

daha iyi seçilebilirdi. Yani biraz karışık her ne kadar isimler o dönemi 

aksettiriyorsada, muhteva biraz farklı oldu gibime geliyor. O yüzden bir 

birini silsile halinde takip edecek, birbirini tamamlayacak arada boşluk 

bırakmayacak düzen içerisinde gitse idi konu itibariyle zannediyorm 

daha faydalı olurdu. Sempozyumda bunlara dikkat edilir, merdivenin 

basamakları gibi yükselse idi daha iyi olurdu diye düşünüyorum.  

Prof. Dr. Münir ATALAR,  

- İnsicam diyoruz ona fikir akışı bütünlüğü, bunu sağlamıştık 

fakat kongre üyelerimiz şu gün öğleden önceye şu gün öğleden sonraya 

diye kayıtlandırdılar onun için fikri akımı sağlayamadık. Özür dilerim, 

belirtmek istedim sadece. Teşekkür ederim tesbitinize. 

Bir diğer konu bana göre sempozyumun eksik olan yönü eksik 

bulmak için konuşmuyorum, daha mükemmele ulaşalım diye 

konuşuyorum. Herkesin eksiği olacaktır mutlakada. Eksik yön 

sempozyum oturumları sonrasında tartışma ortamı olmadı. Ya 5 dakika 

ayrıldı veya hiç ayrılmadı. Yine bir güzel sözümüz var bir 

büyüğümüzün sözü, “müsademe-i efkârdan bârika-i hakikat çıkar” 

diye. Yani fikirlerin çatışmasından, çarpışmasından, tartışmasından 

gerçekler ortaya çıkar, gerçeklerin ışığı ortaya çıkar. Oysaki tartışma 

kısmı gerçeklerin ortaya çıkarılması gereken kısmıydı mutlaka 

konuşmalarımız eksiktir mutlaka yanlışlarımız vardır. Tamamlayıcı 

bilgilere sahip arkadaşlarımız aramızdadır. Tartışma kısmı bence daha 

geniş tutulsa idi, sempozyuma daha büyük katkı olacaktı diye 

düşünüyorum. Son temas etmek istediğim nokta, bizde nedense biraz 
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hamaset fazla, hamaseti seviyoruz, meth ü senada bulunmayı seviyoruz. 

Oysaki biraz daha gerçekçi olmamız gerekiyor. Yine dünki arkadaşımın 

bir sözünü hatırlatarak konuya devam etmek istiyorum. Atalarımızın 

yarım bıraktığı işler var. O işleri devam ettirmemiz gerekiyor bizim o 

işlerden bir taneside 93 harbinin değerlendirilmesi konusudur. Yani 

savaşı onlar yapmışlar, savaşmışlar, ama biz savaşın vesikalarını 

derleyip üzerinde çalışmamışız. Yapmamız gereken kısacası Gazi 

Osman Paşa’yı iyi değerlendirebilmek için Gazi Osman Paşa dönemini 

iyi anlayabilmek için Gazi Osman Paşa’nın katıldığı bu 93 harbini veya 

1877 – 1878 Osmanlı – Rus harbinin nereden idare edildiği, saraydan 

mı değilmi, kimler tarafından idare edildiği, komutanla arasında 

çekişme varmıydı, savaş niye mağlubiyetle neticelendi. Doğu cephesi, 

Rumeli cephesi arasındaki ilişki neydi. Osmanlının durum neydi, 

vesâir. Bütün bunların ilmi manada ortaya çıkabimesi için. İşte 

atalarımızın yarım bıraktığı 93 harbinin değerlendirilmesini yapmamız 

gerekiyor. Müsadenizle Sayın Rektörüme bir teklifte bulunmak 

istiyorum. ATASE’deki 93 harbiyle ilgili bu arşiv vesikaları zaten 

tasnif edildi. Kataloglarınıda çıkardılar. Yapılması gereken bir 

komisyon oluşturup, 93 harbinin değerlendirilmesi dolayısıyla bir 93 

harbi dönemi Osmanlı tarihinin yazılması. Bu sempozyum burda 

biterken, böyle bir adımda atılırsa zannediyorum hem Tokat 

Üniversitesinin övüneceği bir çalışma olmuş olur, hem ilim dünyasına 

katkıda bulunulmuş olur. Hem Gazi Osman Paşa’ya hem Osmanlı 

tarihine faydalı bir bakış açısı ortaya çıkarılmış olur diye düşünüyorum 

ve hepinize teşekkür ediyorum.  
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