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Takdim 

Tokat’ta 2017 yılı 5-7 Nisan 2017 tarihinde Gazi-
osmanpaşa Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenle-
nen İkinci Uluslararası Gazi Osman Paşa ve Dönemi 
Sempozyumu’nun sekreterliği bana verildiğinde ben 
aynı zamanda o büyük komutanın adını taşıyan üni-
versitede çalışan bir tarihçi olarak nasıl bir bildiri 
hazırlayabilirim diye düşünürken birden Paşa ile ilgili 
Türkçe yayınların bir bibliyografyasının hazırlanma-
dığını fark ettim. Sempozyum süreci yoğundu ve böy-
le geniş bir taramayı tek başıma yapmam zor görü-
nüyordu. Doktora öğrencimiz Metin Aydar’a birlikte 
bu çalışmayı yapmayı önerdim. O da kabul etti ve 
ortaya Gazi Osman Paşa ve Plevne konulu Türkçe 
yayınların bir listesini çıkardık. 

Bibliyografya çalışmasını yaparken Erzurum Ata-
türk Üniversitesi Kitaplığı’nda bir kitap dikkatimizi 
çekti. Kitap adeta Paşa’nın biyografisi gibi duruyordu. 
Ancak Paşa ile ilgili Osmanlı harfleriyle yazılan eser-
ler gibi değildi ve dilinin Arapça olduğunu fark ettik. 
Sempozyum bittikten sonra bu kitabın dijital görün-
tüsünü temin edip Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi 
öğretim üyelerinden yakın dostum Ahmet İnanır’a 
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götürdüm. Ahmet Bey de beni kırmadı. Uzun bir 
emek sarf edip kitabı önce Arapçadan Türkçeye ter-
cüme etti. Ardından kitabın orijinalini de Arap harfle-
riyle yazdı. 

Tokat’ta yine Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafın-
dan 18-20 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen Geçmiş-
ten Günümüze Tokat’ta İlmi ve Kültürel Hayat Ulusla-
rarası Sempozyumu’nun bu defa düzenleme kuru-
lunda Ahmet İnanır vardı. Bana hazırladığımız bu 
çevriden yola çıkıp bir bildiri sunmamızı önerdi. Bir-
likte kitap üzerinde son incelemelerimizi yapıp de-
ğerlendirmelerimizi de içeren bir bildiri sunduk. Ne 
var ki bildiriye sadece tercüme ve değerlendirmeyi 
koyabildik. Bunun üzerine bu kitabı hazırlama gerek-
sinimi doğdu. 

Kitabı beş bölüm olarak tasarladık. İlk bölüme bu 
kitabı bulmamıza vesile olan 2017’deki bildiriyi koy-
duk. Böylece ilk bölümde Gazi Osman Paşa hakkında 
yazılanlarla ilgili bir bibliyografya güncellenmek su-
retiyle yerini aldı. İkinci bölümde ise bu kitaba vesile 
olan Cemil Bey el-Azm’in hayatı, eserinin kısa bir de-
ğerlendirmesini yerleştirdik. Üçüncü bölümde ise 
Cemil Bey el-Azm’in “Tercümetü’l-Merhum Osman 
Paşa El-Gâzî” isimli kitabının Arapça’dan Türkçe’ye 
çevirisine yer verdik. Dördüncü bölümü eserin Arap-
ça metni, beşinci bölümü kitabın orijinal görüntüleri-
ne ayırdık. 
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Çalışmaya konu olan kitap toplam 24 sayfadan 
oluşmaktadır. Kitapta sırasıyla Gazi Osman Paşa’nın 
cenaze merasimi, kısa biyografisi ve Plevne hâdisele-
rine yer verilmiştir. Dolayısıyla elinizdeki kitapta ay-
rıca Paşa’nın biyografisine yer vermeyi gerekli gör-
medik. Anlaşıldığı kadarıyla Cemil Bey, hem II. Ab-
dülhamid’e hem de Gazi Osman Paşa’ya çok yakın 
birisidir. Bu açıdan eserinde, başka kaynaklarda bu-
lunmayan detay sayılabilecek bilgiler de vardır. Ken-
disi Paşa’nın vefatından dolayı derin üzüntü duymuş-
tur. Bu üzüntüsünü duygu dolu cümlelerle kitabında 
ifade etmiştir. Bu ifadelerin Türkçe’ye aktarılmasında 
bazı güçlüklerle karşılaşılmış fakat ifadelerin lafzına 
bağlı kalınmaya çalışılarak aynı duygu tercümeye de 
yansıtılmaya çalışılmıştır. Tabii yine de bazı eksiklik-
ler olacaktır. Tercümede anlaşılmayan bazı kelimele-
rin tercümesinde emeği geçen Süleyman Kayagil’e 
Şehmus Ünverdi’ye, Enes el-Cahd’e ve Süleyman 
Taan’a teşekkür ederim. Okuyucuların fark etikleri 
eksiklikleri tarafımıza bildirmeleri sonraki baskılarda 
söz konusu hataların düzeltilmesine yardımcı olacak-
tır. Bu çalışmanın Tokat’ın yetiştirdiği ve dünyanın 
tanıdığı bu büyük komutanın daha iyi anlaşılmasına 
katkı sunması ümidiyle… 
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GİRİŞ 
Gazi Osman Paşa ve Plevne Konulu  

Türkçe Çalışmalar Üzerine 
Bir Bibliyografya Denemesi 

 

 
 

Araştırmacılar; üretken, verimli ve sıhhatli çalış-
malarda bulunabilmeleri için güvenilir ve güncelliğini 
koruyan çalışmalara ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ba-
kımdan belirli bir dönem, konu ya da şahıslar üzerine 
hazırlanmış olan bibliyografya çalışmaları büyük 
önem arz etmektedir. Nitekim hazırlanmış bir bibli-
yografya çalışması, güncelliğini korumakla birlikte, 
çalışma sahasına dair kaleme alınmış türlü yazılı 
eserleri ihtiva etmekte ve araştırmacılara kolaylık 
sağlamaktadır. 

Bilindiği üzere, Gazi Osman Paşa, Türk tarihinde 
ön plana çıkmış olan önemli komutanlardan birisidir. 
Bununla birlikte, Osman Paşa’yı tarih sahnesinde 
etkin kılan olayların başında şüphesiz Plevne Savun-
ması gelmektedir. Osmanlı ile Rusya devletleri ara-
sında meydana gelen Plevne Savaşı’nda, Osman Pa-
şa’nın üstün askeri yetenekleri onu döneminde tanı-
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nır kılan özellikleri olmuştur. Gazi Osman Paşa ve 
Plevne Savaşı, yerli ve yabancı araştırmacılarca kale-
me alınan önemli bir konu olmuştur. Bu bağlamda, 
1877-78 Osmanlı-Rus Harbi sırasında Garp Ordusu 
Kumandanı Gazi Osman Paşa ve Plevne Savunması 
hakkında yapılmış farklı çalışmaların bir araya getiri-
lerek bir bibliyografya çalışmasının hazırlanması bu 
bölümün başlıca amacını teşkil etmektedir. 

Plevne Savunması, Türk tarihinde 93 Harbi olarak 
adlandırılan 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nda büyük 
çekişmelere sahne olması nedeniyle bu savaşın 
önemli çatışma arenalarından birisi olmuştur. Bu 
savaşta gösterdiği üstün başarılarıyla takdir edilen 
Gazi Osman Paşa (1833-1900) 93 Harbi’nin önemli ve 
meşhur kahramanlarından birisi olarak tarihe geç-
miştir. Paşa’nın tam adı Osman Nuri’dir. Tokat’ta 
doğmuştur. Küçük yaşta İstanbul’a babasının yanına 
gitmiş; önce Beşiktaş Askeri Rüşdiyesi’ne, bundan son-
ra 1844’te dayısının ders nâzırı bulunduğu Askeri 
İdâdi’ye kayıt olmuştur. Buradaki beş yıllık eğitimini 
tamamlayan Osman Nuri, Mekteb-i Harbiye’ye girmiş 
ve 1853 yılında Mülâzım-ı Sânî rütbesiyle mezun ol-
muştur1. Onun ilk harp deneyimleri Kutsal Yerler So-
runu’nun sebep olduğu Kırım Harbi esnasında şekil-
lenmiştir. Osman Nuri, bu süreçteki başarılarından 
ötürü Yüzbaşı; 1856 Paris Antlaşması ile sonuçlanan 

                                                            
1 Metin Hülagü, “Gazi Osman Paşa”, TDVİA, C. 13, Ankara, s. 464. 
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bu harpten sonra da, İstanbul’da Erkân-ı Harbiye Dai-
resi’ndeki özverili çalışmaları sayesinde 1857’de Ko-
lağalığı rütbesine terfi etmiştir2.  

Osmanlı İmparatorluğu’nun çok farklı bölgelerin-
de görev yapan Osman Nuri, sırasıyla 1864’te Suri-
ye’de ortaya çıkan Cebel-i Lübnan İsyanı, Girit İhtilali 
ve 1868’de Yemen İhtilali esnasında önemli faaliyet-
lerde bulunmuş; rütbesi Tuğgeneralliğe yükseltilmiş-
tir. 1876 Osmanlı-Sırp Savaşı’nda üstün başarılar ser-
gilemiştir. Ortaya koyduğu başarılarla dikkatleri üze-
rine çeken Osman Paşa, 93 Harbi’nde de Plevne’yi 
müdafaa etmekle görevlendirilmiştir3. Onun Plevne 
Savunması’nda gösterdiği askeri başarılar, sonucu 
olumsuz olmasına rağmen, onu haklı bir şöhrete ka-
vuşturmuştur. Bu bağlamda Gazi Osman Paşa ve 
Plevne Savunması, Osmanlı ve Dünya tarihinde yerini 
alan önemli hadiselerden biridir. 

Bu bölümde, Gazi Osman Paşa hakkında Türkçe li-
teratürde mevcut olan çalışmaların bir bibliyografya-
sı oluşturulmuş ve bu çalışmalar hakkında bir değer-
lendirme yapılmıştır. Bibliyografya için bir zaman 
aralığı sınır olarak konulmamış, Osmanlı Devleti dö-

                                                            
2 Bahaeddin Yediyıldız, “Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa”, 

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1/1, Ankara, 
1983, s. 54. 

3 Besim Özcan, “Ölümünün 102. Yıl Dönümünde Gazi Osman 
Paşa ve Plevne’den Manzaralar”, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü Dergisi, S. 19, (Erzurum 2012), s. 239-240. 
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neminden bu eserin hazırlandığı 2018 yılına kadar 
yayımlanan çalışmalar dikkate alınmıştır. Bölüm, Gazi 
Osman Paşa hakkında hazırlanan Türkçe çalışmalar 
kadar, farklı dillerde kaleme alınıp çeviri yoluyla 
Türkçeye kazandırılan yazıları da içermektedir. Şüp-
hesiz Gazi Osman Paşa ve özellikle onun Plevne’de 
yaptığı üstün savunma birçok eser içerisine az ya da 
çok girmiştir. Ayrıca Paşa’nın farklı yönlerini kaleme 
alan yazıların da kendi içlerinde kaynak listeleri bu-
lunmaktadır. Bununla birlikte, bu çalışma için tarama 
yapılırken öncelikli olarak Gazi Osman Paşa ve onun 
faaliyetlerini doğrudan içeren yayınların listeye 
alınmasına gayret edilmiştir. Bibliyografyayı oluştu-
ran yayınlar kitaplar, tezler, süreli yayımlar, ansiklo-
pedi maddeleri ve sempozyum bildirileri başlıkların-
da ayrı ayrı tasnif edilmiştir. 

Bibliyografya çalışmaları araştırmacıların üst dü-
zeyde istifade edebilecekleri önemli kaynaklar ara-
sındadır. Zira yeni bir konuya yönelen araştırmacılar, 
ilk iş olarak literatür taraması gerçekleştirerek çalış-
ma alanına ilişkin bilgilere ulaşırlar; böylelikle tekra-
ra düşebilecek çalışmalardan kaçınarak hem özgün 
hem de kapsayıcı bir çalışma ortaya koyabilirler. Bu 
bakımdan basılmış ve çoğaltılmış metinler bilgisi an-
lamına gelen bibliyografya, fikir faaliyetlerini kolay-
laştırmak amacıyla dokümanların araştırılması, kay-
dı, tanımı ve tertibi gibi prensipler üzerine kurulu-
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dur4. Bu bibliyografya, Gazi Osman Paşa ve Plevne 
Savunması’na dair yapılan çalışmaların incelenmesi 
kadar bunların derlenmesinin ve tasnif edilmesinin 
ayrı bir öneme sahip olduğu düşünülerek hazırlan-
mıştır. Bu yönüyle buradaki geniş liste, bu konuda 
araştırma yapmak isteyenlere kaynak olmak üzere 
tertip edilmiştir. 
  

                                                            
4 Türker Acaroğlu, “<<Bibliyografya>> Nedir?”, Türk Kütüpha-

neciliği, C. 10, S. 3-4, s. 138. 
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1. Gazi Osman Paşa’ya ve Plevne Savun-
ması’na Yer Veren Kitaplar 

Gazi Osman Paşa’ya ilişkin Türkçe yayınların 
önemli bir çoğunluğunu onun hakkında yazılmış ki-
taplar oluşturmuştur. Bu kitapların türü çok farklı 
olmakla beraber önemli bir kısmını Tarih kitapları 
oluşturmaktadır. Bu kitaplardan bir kısmı Paşa ile bir 
arada bulunmuş kişilerin anılarıdır. Yine onun hak-
kında yazılmış çeşitli romanlar da bulunmaktadır. 
Kitaplar arasında Plevne Savunması üzerine beste-
lenmiş müziklerin içerisinde yer aldığı eserler dahi 
yer alabilmektedir. Bu kitapların listesi aşağıda çıka-
rılmıştır: 
1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi Harp Tarihi Broşürü, 

Genelkurmay Basımevi, Ankara 2000. 
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Zaman Dizini, Genel-

kurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı 
Yayını, Ankara 2004. 

ACAR, Kezban. Resimlerle Rusya, Savaşlar ve Türkler, 
Nobel Yayınları, Ankara 2004. 

Ahmed Cemal, Mefâhir-i Milliye-i Osmaniyemizden 
Plevne Müdafaası, Kostantiniye: A. Asaduryan Şir-
ket-i Mürettebiye Matbaası, İstanbul 1316. 

Ahmed Cemal, Plevne Müdafaası, İstanbul 1295. 
Ahmed Midhat, Plevne Müdafaası, İstanbul 1326. 
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Ahmed Muhtar, Anılar, Cilt 2, Hazırlayan: Nuri Akba-
yar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1996. 

Ahmed Saib, Son Osmanlı-Rus Muhârebesi, Hindiyye 
Matbaası, Mısır 1327. 

AKIN, Mehmet Hilmi, Plevne Savunması ve Gazi Os-
man Paşa, Ege Matbaası, Ankara 1962. 

Albay Talat, Plevne Savunması, Talat Yalazan (Çev.), 
Genel Kurmay Basımevi, Ankara 1997. 

Ali Fuad, Osmanlı-Rus Seferi, Üçüncü Plevne, Plev-
ne’nin Sükutu, C.III, Kitabhane-i İslâm ve Askeri, 
Dersaadet 1326. 

Anonim (Plevne’de Bulunan Ecnebi Gazeteleri Muha-
birleriden Biri Tarafından Tarih Yollu Yazılmıştır.), 
Gazi Osman Paşa Hazretleri Nezdinde Yüz Gün, 
Mihran Matbaası, İstanbul 1295. 

ATAK, Sadık, Rusya Siyaseti ve (Rusların Yayılma Siya-
seti), Ankara 1964. 

ATALAR, Mehmet Münir, Gazi Osman Paşa (1833-
1900), Tokat Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, 
Tokat 2000. 

BAHTİYAR, Niyazi Hüseyin, Plevne Mektubu: Esaret-
ten Özgürlüğe, Yaylacık Matbaası, İstanbul 1990. 

BALKAN, A.Kadri, Plevne Müdafaası ve Gazi Osman 
Paşa, Balıkesir 1952. 

BANOĞLU, Niyazi Ahmet, Türk Kahramanları, Gazi 
Osman Paşa, İstanbul 1943. 
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BAŞKÂTİB HİKMET, Plevne Kahramanı Gâzi Osman 
Paşa Şânındadır, İstanbul 1294. 

Cemil, Tercümetü’l Merhum Osman Paşa el-Gazi, Tahir 
Bey Matbaası, İstanbul 1900. 

ÇAĞATAY, M., Gazi Osman Paşa, İstanbul 1957. 
DANİŞMEND, İsmail Hami, İzahlı Osmanlı Tarihi Kro-

nolojisi, C.IV, İstanbul 1955. 
DELİCE, Halil, Görmedin mi Aliş’imi Tuna Boyunda, 

BKY Yayınları, İstanbul 2008. 
DOSTOYEVSKI, Fyodor Mihayloviç, Bir Yazarın Gün-

lüğü I, Kayhan Yükseler (Çev.), Yapı Kredi Yayınla-
rı, İstanbul 2012. 

DOSTOYEVSKİ, Bir Yazarın Günlüğü II, Kayhan Yükse-
ler (Çev.), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2012. 

DÜNDAR, Orhan-Erhan Dündar, Plevne Kahramanı 
Gazi Osman Paşa, T.C. Tokat Valiliği, 2013. 

ERDEMGİL, Osman Senai, Plevne Kahramanı Gazi Os-
man Paşa, İstanbul 1317. 

ERDEN, A. Fuad, Musavver 1293 - 1294 Osmanlı - Rus 
Seferi, Kitaphane-yi İslâm ve Askeriye, İbrahim 
Hilmi, Dersaadet 1326. 

ERDEN, Osmanlı-Rus Seferi Şıbka ve Plevne Muhareba-
tı, Matbaa-i Osmaniye, Dersaadet 1327. 

ERDEN, Osmanlı-Rus Seferi, Üçüncü Plevne, Plevne’nin 
Sükutu, C.III, Kitabhane-i İslâm ve Askeri, Der-
saâdet 1326. 
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ERTUNA, Hamdi, Gazi Osman Paşa ve Plevne Savaşı 
(Türk Asker Büyükleri ve Türk Zaferleri Seri No. 6), 
Ankara 1982. 

Fotoğraf ve Gravürlerle 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı 
Plevne’den Erzurum’a 93 Harbi, Atlas Tarih Eki, İs-
tanbul 2004. 

FURNEAUX, Rupert, Plevne Savunması Tanıklarının 
Kaleminden: Tuna Nehri Akmam Diyor, Şeniz-Derin 
Türkömer (Çev.), İş Bankası Kültür Yayınları, İs-
tanbul 2012. 

FURNEAUX, Tuna Nehri Akmam Diyor, Plevne Müda-
faası, Şeniz-Derin Türkömer (Çev.), Milliyet Yayın-
ları, İstanbul 1971. 

Gazi Osman Paşa, Bizim Kahramanlar, İstanbul, 1961. 
Gazi Osman Paşa, Resimli Gazete, İstanbul, 1948. 
Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlı-

ğı, Gazi Osman Paşa ve Plevne Savunması, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1986. 

GOLTZ, Colmar von der, Plevne Müdafaası, Ali Kur-
doğlu (Çev.), Gündoğan Yayınları, İstanbul 2013. 

GOLTZ, Plevne Müdafaası, Nurettin Artam (Çev.), 
Yüksel Yayınevi, İstanbul 1954. 

GOLTZ, Plevne: Tarih-i Harbden Asâkir-i Redife Kısmı-
na Dair Tedkikat, Miralay Mehmet Tahir (Çev.), 
Mahmut Bey Matbaası, Dersaadet 1316. 
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GÖKŞEN, Enver Naci, Plevne Siperlerinde, İstanbul 
1961. 

GÖVSA, İbrahim Alaaddin, Meşhur Adamlar Hayatlar 
Eserleri, İstanbul 1933-36. 

GÖZTEPE, Faruk M., Gazi Osman Paşa İstanbul’un Kol-
larında, İstanbul 1946. 

HERBERT, F. William von, Plevne Müdafaasında Bir 
İngiliz Zabitinin Hatıraları, Çev.Nurettin Artam, 
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ya da kaynakların tanınmasına önemli katkılar sağ-
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rafya çalışması listeye dahil edilmemiştir. Aşağıda 
Paşa hakkında adı geçen sempozyumların bir listesi 
bulunmaktadır: 
ACAR KAPLAN, Keziban, “Rus Popüler Kültüründe 

Plevne Muharebesi ve Gazi Osman Paşa İmgesi”, II. 
Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve 
Dönemi Sempozyumu (5-7 Nisan 2017) Bildiriler, 
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5. Gazi Osman Paşa ile İlgili Ansiklopedi 
Maddeleri 

Türkiye’de yayınlanan çok sayıda alfabetik genel 
kültür ansiklopedisi Gazi Osman Paşa gibi önemli bir 
tarihi şahsiyet hakkında maddelere yer vermiştir. 
Bununla birlikte, bu çalışma daha çok bilimsel yayın-
ları içerdiğinden bu maddeler çalışmaya dâhil edil-
miştir. Ülkemizde bilimsel anlamda yayımlanmış an-
siklopedilerde doğrudan Gazi Osman Paşa ve hayatını 
konu olan başlıca madde Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi’nde Metin Hülagü’ye ait olanıdır. Bu-
nun dışında Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde 
Mahir Aydın’ın Doksanüç Harbi, Ali İhsan Gencer’in 
Ayastefanos Antlaşması, Nedim İpek’in Plevne Muha-
rebelerinde Gazi Osman Paşa’nın 93 Harbi’ndeki ro-
lüne ilişkin bazı bilgiler bulmak mümkündür. Türkler 
Ansiklopedisinde Nedim İpek’in 1877-1878 Osmanlı-
Rus Savaşı da Gazi Osman Paşa’nın bu savaştaki faali-
yetlerine dair bazı bilgiler vermektedir. Şerafettin 
Turan’ın İslam Ansiklopedisi için kaleme aldığı Plev-
ne maddesi de Gazi Osman Paşa’nın Plevne’de verdiği 
savunma üzerinedir. Araştırmacıların Gazi Osman 
Paşa ve Plevne hakkında yararlanabilecekleri altı 
madde aşağıda sıralanmıştır. 
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6. Gazi Osman Paşa ve Plevne Savunma-
sı Konulu Yayınlar Üzerine Bir Değerlen-
dirme 

Bu bölümde Gazi Osman Paşa hakkında Türkçe li-
teratürde yer alan toplam 194 yayın ele alınmıştır. Bu 
yayınlardan 102 tanesi kitaplardan oluşmaktadır. Bu 
da gözden geçirilen bütün çalışmaların % 52,57’sine 
karşılık gelmektedir. Sempozyum bildirilerinin sayısı 
45 adet olup bu da bakılan eserlerin % 23,19’una 
denktir. 

Yayın Türü Yayın 
Adedi 

Oran (%) 

Kitap 102 52,57 
Süreli Yayın 33 17,01 
Sempozyum 

Bildirisi 
45 23,19 

Tez 8 4,12 
Ansiklopedi 

Maddesi 
6 3,09 

Toplam 194 100 
Bibliyografyaya konu olan eserler tür yönünden 

incelendiğinde önemli bir çoğunluğu tarih ve edebi-
yat türündekilerin kapsadığı belirlenmiştir. 194 
eserden 185’i bu alana aittir. Bu da tüm eserlerin % 
95,36’sına karşılık gelmektedir. 
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Yayın Türü Adet Oran (%) 
Tarih-

Edebiyat 
185 95,36 

Sanat (Resim, 
Müzik vd.) 

8 4,12 

Din 1 0,51 
Toplam 194 100 
Paşa hakkındaki Türkçe eserlerin 168’i Latince 

olup bu da incelenen eserlerin % 86,59’luk dilimini 
oluşturmaktadır. 

Yayın Türü Yayın 
Adedi 

Oran (%) 

Arap Harfleri 26 13,4 
Latin Harfleri 168 86,59 
Toplam 194 100 
Bu bibliyografya çalışması bizi Gazi Osman Paşa 

hakkında yapılan çalışmalar konusunda bazı sonuçla-
ra ulaştırmıştır. Bunlardan ilki Paşa ile ilgili döne-
minde ve dönemine yakın tarihlerde Arap harfleriyle 
yazılmış bazı eserlerin varlığıdır. Bu eserlerden bir 
kısmı transkribe edilmiş ve Latin harflerine dönüştü-
rülmüştür. Bununla birlikte bazıları sempozyumlarda 
özet olarak sunulmuş, bazılarının tanıtımı yapılmış; 
ancak henüz Latinize edilmemiştir. Gazi Osman Paşa 
Üniversitesi’nin öncülük edeceği bir çalışma ile bütün 
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bu eserler bir seri halinde ve belirli bir metodolojik 
çizgide yayımlanabilir. 

Gazi Osman Paşa ile ilgili çalışmalarda dikkat çe-
ken ikinci bir husus Paşa ile ilgili çalışmaların daha 
çok onun Plevne’deki rolüne yoğunlaşmasıdır. Pa-
şa’nın çocukluk evresi, ilk askerlik yılları ve Plevne 
sonrası siyasi yaşamı şiddetle araştırılmaya ve yeni-
den yazılmaya muhtaçtır. Türk araştırmacıların Paşa 
ile ilgili başta Rusya olmak üzere, Avusturya’dan 
ABD’ye gerek müzelerde ve gerek arşivlerde, ayrıca 
süreli yayınlarda bulacağı bolca malzeme kendilerini 
beklemektedir. Öte yanda Mısır’da basıldığını tespit 
ettiğimiz Paşanın Arapça Hal Tercümesinin en kısa 
zamanda dilimize kazandırılması oldukça önem arz 
etmektedir. 

Gazi Osman Paşa’nın yukarıdaki paragrafta andı-
ğımız yönlerinde başka Sultan İkinci Abdülhamid’le 
kurduğu akrabalık bağları, Paşanın çocuklarının yurt 
dışındaki serüvenleri de üzerine düşülmesi gereken 
konuların başında gelmektedir. Zira, bu tür çalışma 
sonucunda Gazi Osman Paşa’nın aile bağları ortaya 
konulmakla kalmayacak aynı zamanda ailenin elinde 
bulunan birtakım belge veya eşyalarla Paşa hakkında 
yeni bulgular sergilenebilecektir. 

Son söz olarak, başta Gazi Osman Paşa Üniversitesi 
olmak üzere Türkiye’deki üniversitelerde bulunan 
sosyal bilimciler ve dil bilimcilerin Gazi Osman Paşa 
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gibi önemli bir Türk büyüğünün yaşamına ilişkin or-
taya koyacağı daha birçok yeni çalışmaya ihtiyaç ol-
duğu muhakkaktır. 
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“Tercümetü’l-Merhum Osman Paşa El-
Gâzî” Adlı Arapça Biyografi Eserinin Ter-

cümesi Ve Tanıtımı 
 

 
 

Bu bölüm, Müslüman Arap âlemine hitap etmek 
üzere Gazi Osman Paşa’nın vefat ettiği 1317/1900 
yılında yazılmış küçük hacimli Arapça bir biyografi 
kitabını tanıtmayı ve tercüme etmeyi amaçlamakta-
dır. Tokat’ın yetiştirdiği, dünyanın tanıdığı bu büyük 
komutanın hayatını konu alan birçok çalışma yapıl-
mıştır. Bunlardan birisi de Arapça küçük hacimli bu 
eserdir. Çalışmaya konu olan kitap toplam 24 sayfa-
dan oluşmaktadır. Kitapta sırasıyla Gazi Osman Pa-
şa’nın cenaze merasimi ve biyografisine yer verilmiş-
tir. Yer yer ölümü üzerine kaleme alınan mersiyenin 
önce Türkçesi yazılmış; sonra da Arapça açıklamaları 
yapılmıştır. Son bölümde ise Plevne hâdiseleri anla-
tılmıştır. Yazar, Gazi Osman Paşa’nın vefatından do-
layı derin üzüntü duymaktadır. Bunu ifade etmek 
amacıyla eser, neredeyse baştan sona edebî ifadelerle 
doludur. İfadelerinden anlaşıldığı kadarıyla kendisi 
hem II. Abdülhamid’e hem de Gazi Osman Paşa’ya çok 
yakın birisidir. Bu açıdan eserinde, başka kaynaklar-
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da bulunmayan detaylı sayılabilecek bilgilere de yer 
vermektedir. Diğer taraftan eser, döneminin siyasi 
koşullarının izini de taşımaktadır. II. Abdülhamid’in 
İslamcılık siyasetine uygun olarak halifelik makamı 
öne çıkarılmaktadır. 

 
1.Yazarı Hakkında 
Eser5 Cemil Bey diye bilinen biri tarafından yazıl-

mıştır. Tamamı 24 sayfadır. Maârif Nezareti ruhsatıy-
la tab‘ edilmiştir. Malumat dergisi6 sahibi Tahir 
                                                            
5 Eser Atatürk Üniversitesi Kitaplığı’ndan elektronik olarak te-

min edilmiştir. Bk. Cemil Bey el-Azm, Tercümetü’l-Merhum 
Osman Paşa el-Gâzî, Malumat ve Tahir Bey Matbaası, İstan-
bul:1318. Eserin Türkçe çevirisinin tamamı bu çalışmanın 
ekinde yer almaktadır. 

6 Malumat, İkinci Abdülhamid devrinde yayımlanan ilmî, fennî 
ve edebî muhtevalı haftalık bir dergidir. 11 Mayıs 1311-7 
Ağustos 1319 (23 Mayıs 1895-20 Ağustos 1903) tarihleri ara-
sında toplam 423 sayı yayımlanmıştır. Devrin diğer mecmua-
larından farklı olarak bazı resim ve fotoğraflar ihtiva ettiğin-
den Musavver Ma‘lûmât adıyla da tanınan derginin ilk sayısın-
da çıkış amacı şu şekilde açıklanmıştır: Hukuk, iktisat, ahlâk, 
din, eğitim, pedagoji, biyoloji, ziraat, askerlik, ticaret, maarif, 
tıp, tarih, mûsiki, coğrafya, kimya, astronomi, elektrik, fotoğ-
rafçılık, dil, edebiyat, kadın, aşk, aile ve diplomasi gibi pek çok 
alanda yerli ve yabancı bütün faaliyetlerden okuyucular ha-
berdar edilecek; edebî sahada tanınmış yerli ve yabancı yazar-
ların eserleri ve şahsiyetleri tanıtılacak, ayrıca dünyada ne 
olup bittiğine dair son haberler verilecek; yeni buluşlarla 
önemli siyasî olaylar da belli bir bakış açısından değerlendiri-
lecektir. Derginin zaman zaman yayımlanan “Kısm-ı Arabî” ve 
“Kısm-ı Fârisî” nüshaları dışında “Hanımlara Mahsus 
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Bey7’in İstanbul’daki matbaasında 1318/1900 yılın-
da basılmıştır. Eserin yazarı Cemil Bey el-Azm’in adı 
bazı eserlerinde Cemil el-Azm, bazı eserlerinde de 
Cemil b. Mustafa el-Azm olarak da geçmektedir. Ce-
mil Bey, Suriyeli edip, şair ve aynı zamanda gazeteci 
bir şahsiyettir. İstanbul’da 1879’da dünyaya gelmiş-
tir. Aslen Konyalı olan ailesi IV. Murad’ın saltanatı 

                                                                                                               
Ma‘lûmât” ile notalı müzik ilâvesi ve Teselya Muharebesi dola-
yısıyla bazı ilâveleri de vardır. Dergi hakkında detaylı bilgi için 
bkz. Abdullah Uçman, “Malumat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi, c. 27, TDV Yayınları, Ankara 2003, s. 544.  

7 Malumatçı Mehmed Tahir (1864-1912) olarak da meşhurdur. 
Gazeteci, matbaacı ve yayıncıdır. Hayatının ilk yıllarına dair 
çok az bilgi vardır. Sadece annesinin Recâizâde Mahmud Ek-
rem’in oğlu Emced’e sütanneliği yaptığı ve bir kız kardeşi ol-
duğu bilinmektedir. Ma‘lûmât Dergisi’ni çıkardığı için 
Mâlûmatçı olarak şöhret bulmuştur. Baba Tâhir diye tanınması 
imzasına eklediği Babanzâde unvanından dolayıdır. Muarızları 
tarafından her ne kadar eğitimsiz ve cahil olduğu sürekli vur-
gulanmışsa da gazeteci ve matbaa sahibi olarak yaptıkları belli 
bir seviyede eğitim gördüğü izlenimini vermektedir. Mehmed 
Tâhir Bey’in kitap yayımcılığı Türk kitap ve matbaacılık tarihi 
bakımından önemlidir. M. Seyfettin Özege Kataloğu’na göre 
Matbaa-i Tâhir Bey’de 1311-1319 (1895-1903) yılları arasın-
da 95 kitap basılmış görünmektedir. Bunlar arasında Türkçe-
Arapça-Fransızca, Farsça-Türkçe-Fransızca sözlüklerle Fran-
sızca kitaplar da bulunmaktadır. Ayrıca Tâhir Bey’in, Matbaa-i 
Âmire kapatıldığında bir kısım resmî dokümanların ve gerçek-
te yapılmayan bir nüfus sayımı için birkaç milyon Tezkere-i 
Osmâniye’nin basımı imtiyazını elde ettiği bilinmektedir. 
Mehmed Tahir Bey’in hayatı ve matbaacılığı hakkında bk. Hati-
ce Aynur, “Malumatçı Mehmed Tahir”, Türkiye Diyanet Vakfı 
İslam Ansiklopedisi, c. 27, TDV Yayınları, Ankara 2003, s. 546. 



54 

zamanında (1623-1640) Suriye’ye yerleşmiştir. Aile-
nin bilinen ilk atası Kemik (Azm) Hüseyin’e nispetle 
bu aileye mensup olanlar “el-Azm” lakabını kullan-
mışlardır. Bu yönüyle aile Azmzadeler8 olarak da 

                                                            
8 Azmzadeler, 18 ve 19. yüzyılda Suriye’de önemli hizmetlerde 

bulunan bir Türk ailesidir. Aslen Konyalı olup daha sonra Suri-
ye’ye yerleşen sülâlenin bilinen ilk atası Kemik Hüseyin’dir. 
Bundan dolayı aile Suriye’ye gittikten sonra, Arapça “kemik” 
mânasına gelen azm lakabıyla anılmıştır. Hüseyin’in torunla-
rından İbrahim Bey 1638’de Bağdat Seferi’nden sonra Suriye 
bölgesine yerleşmiştir. Azmzâdelerden bazıları ceride başbuğ-
luğu, mutasarrıflık, mîrâhurluk ve valilik görevlerinde bulun-
muşlar, emîrü’l-hac olarak hizmet etmişlerdir. Vak‘anüvis Ah-
med Vâsıf Efendi, 1725’ten 1800’e kadar bu aileden otuzdan 
fazla vezir ve mîr-i mîran çıktığını kaydetmektedir. Azmzâde-
lerden ilk Şam Valisi ve emîrü’l-hac olan kişi İsmâil Paşa’dır. 
Onun babası ise “vezîr-i ekber Azm” olarak anılmaktadır. 
Azmzâdeler genellikle Suriye bölgesinde olmak üzere Şam, Ha-
lep, Bağdat, Rakka, Kudüs, Sayda, Trablusşam, Yafa, Cidde ve 
Mısır’da; Anadolu’da Karaman, Konya, Maraş, Sivas, İçel, Trab-
zon, Diyarbakır, Afyonkarahisar’da, ayrıca Rodos, Limni, İstan-
köy ve Rumeli’de görev yaptılar. Suriye bölgesinde uzun süre 
bulunmalarından dolayı arşiv vesikalarında “Arabistan 
vüzerâsı”, 1725’ten 1807’ye kadar aralıklarla emîrü’l-hac ola-
rak çalışmalarından dolayı da “ced-beced emîrü’l-hacdırlar” 
şeklinde anılmışlardır. Azmzâdeler Suriye’de görev yaptıkları 
sırada göçebe Arap kabilelerinin çıkardığı huzursuzlukları ön-
lemişler; ayrıca Lübnan’da Zâhir el-Ömer, Mısır’da Bulutkapan 
Ali Bey ve Mehmed Zeheb isyanlarına karşı mücadele etmiş-
lerdir. Bundan başka Napolyon’un Suriye harekâtı sırasında 
Azmzâde ailesinden Abdullah Paşa’nın bölgeyi savunmada 
hizmeti geçmiştir. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra ailenin 
Araplaşmaya başladığı ve Arap milliyetçilik hareketleri sıra-
sında aile mensuplarının bazı teşebbüslerde bulundukları gö-
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anılmaktadır. Cemil Bey, henüz beş yaşında babasını 
kaybetmiş; ailesiyle birlikte Şam’a taşınmak zorunda 
kalmış ve orada okumuştur. Arapçanın yanı sıra 
Türkçe ve Farsça da öğrenmiştir. Şam, Adana, İstan-
bul ve Beyrut’ta çeşitli resmî görevlerde bulunmuş-
tur. 1912’de aylık el-Besâ’ir dergisini çıkarmıştır. 
Dergi on bir sayı devam etmiştir. İstanbul’da yayım-
lanan el-Malûmâtü’l-Arabiye adlı gazetenin bir süre 
nâşirliğini yapmıştır. El-Mecmau’l-ilmiyyü’l-Arabî bi-
Dımaşk’a üye seçilmiştir. Çeşitli dergi ve gazetelerde 
makale ve şiirler yazmıştır. 15 Kasım 1933’te Şam’da 
ölmüştür. Aynı zamanda iyi bir hattat olan yazar, yaz-
                                                                                                               

rülmektedir. Bununla birlikte bu davranışı tasvip etmeyen ve 
karşı çıkan Azmzâdeler de vardır. 1915’te Osmanlı Meclis-i 
Meb‘ûsanı’nda Şam mebusu olarak bulunan Azmzâde Mehmed 
Paşa buna bir örnek teşkil eder. Onun, Arap milliyetçilik hare-
ketlerinde önemli rol oynayan Refik Bey el-Azm ve Hakkı el-
Azm’ın idamı üzerine ilâhî adaletin yerini bulduğunu söylediği 
ve aile fertlerinden böyle utanç verici davranışlarda bulunan-
ların çıkmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdiği bi-
linmektedir. Yine bu aileye mensup olup 1956’da Suriye Sa-
vunma bakanı olan Hâlid el-Azm ihtilâlden sonra Şam’daki 
Türk elçiliğine sığınmıştır. Suriyeli tanınmış edip ve şair Cemil 
el-Azm (ö. 1933) da bu aileye mensuptur. Bazı aile mensupları 
halen Suriye’de yaşamakta olan Azmzâdeler, görev yaptıkları 
yerlerde hanlar, hamamlar, çeşmeler, kuyu ve kulelerle pazar 
yerleri ve daha başka hayır eserleri meydana getirmişlerdir. 
Şam’daki Azmzâde Esad Paşa Köşkü bugün müze olarak kulla-
nılmaktadır. Aynı şehirde bulunan Türk Elçiliği binasının bir 
bölümünün mülkiyeti de daha önce Azmzâde Hâlid’e aitti. Bkz. 
Ali Karaca, “Azmzadeler”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansik-
lopedisi, c. 4,  TDV Yayınları, İstanbul 1991, s. 350. 
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ma eserlere çok meraklıydı ve bunların ticaretiyle de 
ilgileniyordu. Cemîl el-Azm’in yarım kalmış çeşitli 
edebî çalışmaları dışında önemli eserleri bulunmakta-
dır. Ukudü’l-cevher fî terâcimi men lehüm hamsûne 
tasnîfen fe-mi’e fe-ekser9 bunlardan en mühimi sayıl-
maktadır. Müslüman ve antik Yunan bilginlerinden 
kırk âlimin biyografisini ve alfabetik olarak eserlerini 
ihtiva eden iki ciltten oluşan bu kitabın birinci cildi 
Beyrut’ta yayımlanmıştır (1326). Daha hacimli olan 
                                                            
9 Bu eserde Tokatlı İbn-i Kemal’den de bahsetmekte ve onun 

biyografisine yer vermektedir. Bkz. s. 217-226. Azmzâde, ese-
rinde kırk müellifi iki bölümde ele almıştır. İlk bölümde (kitap-
taki sırasıyla); Gazâlî, Şeyhü’l-Ekber İbn Arabî, Ebü’l-Ferec İb-
nü’l-Cevzî, Abdülganî en-Nâblûsî, Seyyid Mustafa el-Bekrî, 
Aristo, Calinus, Huneyn b. İshak, el-Kindî, el-Müsennâ, Sâbit b. 
Kurrâ, Fârâbî, İbn-i Sînâ, Abdüllatif el-Bağdadî, Fahreddin-i 
Râzî, İbnü’l-Heysem, Ali b. Rızvan, İbn-i Teymiyye, es-Sübkî, 
İbn-i Hacer, Süyûtî, İbn Kemâl Paşa, İbn-i Tolun, Abdurrauf el-
Menâvî, Molla Aliyyü’l-Kârî, Nuh Efendi, Ahmed Midhat Efendi 
yer alıyor. İkinci bölümde ise İbokrat [Hipokrat], Efesli Rufu-
su’l-Kebîr [doktor], Zemahşerî, İbn-i Ebî Tâlib-i Mekkî, 
Fîrûzâbâdî, Yusuf b. Abdülhâdî, Ebu’l-Alâ el-Maarrî, Şa’rânî, 
İbn-i Rüşd, İskenderü’l-Afrodisî, Lisanüddin ibnü’l-Hatîb, 
Vecîhüddîn el-Ayderus yer alıyor. Kitap nereden baksanız 
sürprizlerle doludur. Ahmed Midhat Efendi’nin Arapça bir bi-
yografisini ihtiva ediyor oluşu, en ünlü Yunan filozoflarını 
İslâm uleması içinde ele alışı, bazı az tanınmış müelliflere yer 
verişi gibi hususlar nereden bakılsa ilgi çekicidir. Biyografile-
rin kronolojik bir sıralama takip etmediği hemen anlaşılıyor ki 
bu durum müellife göre önem sırasını gösteriyor olabilir. Eser 
hakkında Yusuf Turan Günaydın’ın kaleme aldığı yazı için bk. 
https://www.dunyabizim.com/portre/azmzade-cemilden-
nasil-haberdar-oldum-h13421.html (15.10.2018: 01.31). 
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ikinci cildi ise basılmamıştır. Tercemet-ü Osmân Pâşâ 
el-Gazi (İstanbul 1315) bu çalışmada Türkçeye çevi-
risi yapılan kitap olup Gazi Osman Paşa hakkında bir 
monografidir. Müellifin Es-Sırrü’l-masûn zeylü Keşfi’z-
zunûn eseri de önemlidir. El-İsfâr ‘ani’l-‘ulûm ve’l-
esfâr adıyla bu esere yazdığı 1000 sayfalık mukaddi-
mede muhtelif ilimler, ünlü yazarlar ve eserleri hak-
kında bilgi vermiştir. Mukaddimeyi el-Besâ’ir’in yedi 
ve sekizinci sayılarında yayımlamaya başlamış; fakat 
derginin kapanması üzerine devamını getirememiş-
tir. Tefrîcü’ş-şidde fî taştîri’l-Bürde (İstanbul 1313) 
isimli eseriyse  Bûsîrî’nin tanınmış Kasîdetü’l-bürde 
adlı eserine yazdığı bir şerhtir. El-Mâzî ve’l-hâl başlı-
ğını taşıyan kitabı Kanun-ı Esâsî’nin ilânından sonra 
Osmanlı idaresindeki halkların durumuna dair yazdı-
ğı bir risâledir (1326). Cemîl el-Azm’in yayına hazır-
ladığı eserler de vardır. Bunlar arasında Tahbîrü’l-
muvaşşîn fi’t-ta’bîr bi’s-sîn ve’ş-şîn dikkat çekicidir. 
Fîrûzâbâdî’nin dil ile ilgili bu eserinin bir kısmını el-
Besâ’ir’de yayımlamış, daha sonra tamamını kitap 
halinde neşretmiştir. Ebü’l-Hasan Saîd b. Hibetul-
lah’ın (ö. 495/1101) tıbba dair Halku’l-insân eserinin 
bir kısmını el-Besâ’ir’de yayımladıktan sonra tama-
mını kitap halinde yayımlamıştır10. Ayrıca Sadık el-
                                                            
10 Cemil Bey el-Azm hakkında Türkçe literatürde pek bilgi bu-

lunmamaktadır. Yazar ve hayatı hakkında bilgi için bk. Azmi 
Yüksel, “Cemil el-Azm”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklo-
pedisi, c. 7, TDV Yayınları, İstanbul 1993, s. 325-326. 
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Müeyyed Paşa’nın Türkçe iki kitabını Arapçaya ter-
cüme etmiştir. Sâdık el-Müeyyed’in 1897 yılında Bir 
Osmanlı Zâbitinin Afrika Sahrâ-yı Kebîrinde Seyahati 
ve Şeyh Senûsî ile Mülâkatı adıyla kaleme aldığı eseri 
Cemîl el-Azm tarafından Arapçaya tercüme edilerek 
İstanbul’da el-Ma’lûmâtü’l-Arabiye gazetesinde ya-
yımlanmıştır. Sâdık el-Müeyyed’in Habeş Seya-
hatnâmesi (Dersaâdet 1322) eseri de Cemîl el-Azm 
tarafından tercüme edilerek Beyrut’ta çıkan el-İķbâl 
gazetesinde kendisine yer bulmuştur11. 

 
1. Eser Hakkında 
Osman Paşa hakkında gerek döneminde ve gerek 

ölümünden sonra çok sayıda yerli ve yabancı eser 
yazılmıştır. Bu eserlerin önemli bir çoğunluğu onun 
Plevne’de yaptığı savunma muharebeleri üzerinedir. 
Ancak bazı kitaplar onun başarısı kadar örnek kişili-
ğini halka duyurmak, geçmişten ders çıkarmak düs-
turuyla kaleme alınmıştır12. Çevirisini yaptığımız ese-
                                                            
11 İdris Bostan, “Sadık el-Müeyyed Paşa”, Türkiye Diyanet Vakfı 

İslam Ansiklopedisi, c. 35, TDV Yayınları, İstanbul 2008, s. 400. 
12 Gerçekten de Gazi Osman Paşa Dağılma sürecindeki Osmanlı 

Devleti’nde ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde halka 
tarih bilinci vermek için kullanılan önemli bir tarihi aktör ol-
muştur. “Anadolu Yavrusu” adı ile Mekteb-i İbtidaiye’de okutu-
lan ders kitabında önemli aktörlerden birisinin Gazi Osman 
Paşa olması buna bir örnektir. Bu kitapta, yeni nesiller için ör-
nek insan temasında Gazi Osman Paşa’nın yer alması dikkate 
şayandır. Bk. Mehmed Asım [Us]-Ahmed Cevad [Emre], Anado-
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rin diğer eserlerden farkı verdiği bilgilerden ziyade 
yazılış amacına dayalıdır. Çünkü bu eser Paşa’nın 
ölümü üzerine sıcağı sıcağına kaleme alınmış olup, 
hem onun ölümünü anmak hem de bu ölümden yola 
çıkarak Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan Arap 
topluluklar üzerinde ümmet olgusunu Paşa üzerin-
den güçlendirmek gibi bir amacı beraberinde taşı-
maktadır. Yazarın hem biyografi konusundaki ustalığı 
hem de Suriye ve Arabistan üzerindeki ailevi geçmişi 
bu kitabın kısmen de olsa propagandaya yönelik izler 
taşıdığını düşündürtmektedir. Eserin sade oluşu, kısa 
tutulması ve detaylardan kaçınmasıysa halkın ve en 
azından okuma-yazma bilen kesimlerin sıkılmadan 
sonuna kadar okuyabileceği bir eser ortaya koyma 
çabasının ürünüdür. Eserde Paşa’nın mümkün mer-
tebe siyasi yaşamının verilmemesi ve sıklıkla Hilafet 
makamına göndermeler yapılması da bu tespitlerimi-
zi doğrular türdendir. Kitabın kapağında bile basıldığı 
yerin İstanbul değil de Hilafet merkezi olarak anılma-
sı, muhtelif sayfalarda Hilafet’in devreye konulması 
kitabın Araplar üzerinde tesirli olması ve Abdülha-
mid’in ümmetçi siyasetine hizmet etme amacında 
olması düşünceleriyle açıklanabilir. 

Eser, Mukaddime (s. 3-4) dışında beş başlıktan 
oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla: Gazi Osman Paşa’nın 

                                                                                                               
lu Yavrusunun Kitabı; Devre-i Mutavassıta, Birinci Sene , Üçün-
cü Kitap, Sarf-ı Osmani, Matbaa-i Amire, İstanbul 1914, s. 263. 
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Cenaze ve Defin Merasimi (s. 5-11), Fiziki Görünümü 
(s. 11-12), Hayat Hikâyesi (s. 12-19), Sırplarla Harbi 
(s. 19-21) ve Plevne Vakası (s. 22-24) başlıklarıdır. 

Mukaddime, Gazi Osman Paşa’nın ölümü hakkında 
bir giriş niteliğindedir. Yazar bu bölümde önce Al-
lah’a hamd eder ve hemen sözü ölüm konusuna geti-
rir. Ölümün Allah’ın bir takdiri olduğuna ve vakit gel-
diğinde mutlaka gerçekleşeceğine işaret eder. Al-
lah’ın baki, onun dışındaki bütün canlıların fani olu-
şuna vurgu yapar. Ömür denen şeyin kimisi için uzun, 
kimisi için kısa olduğuna değinir. Dünyayı ebediyete 
geçiş yurdu olarak tasvir eder. Ayrıca bu dünyadaki 
mevki ve makamların geçiciliğine yer verir. Zamanın 
akışına gönderme yapan yazar, yaşanılan zamanın 
kişiye kimi zaman mutluluk kimi zaman sıkıntı verdi-
ğinin altını çizer. Zamanın acımasız yönlerini sırala-
yan yazar, sözü Gazi Osman Paşa’nın ölümüne getirir. 
Gazi Osman Paşa için yeri doldurulamayacak, yaşadı-
ğı asrın eşsiz siması, yeryüzünde nadir rastlanan ve 
tarihte kimsenin yapamayacağı bir savunma savaşı 
yapmış bir kahraman benzetmelerini yapar. Daha 
sonra sözü onun şahsi özelliklerine bağlar. Onun 
merhametli, nazik, güzel ahlaklı, temiz bir insan ol-
ması üzerinde durur. Onun ölümü sebebiyle insanla-
rın çok üzüldüğünü söyler. 

Yazarın mukaddimede bundan sonra yazdığı satır-
lar orijinal bilgiler taşımaktadır. Yazdıklarına bakılır-
sa, yazar, kendisi, Paşa’nın cenazesinde bizzat bu-
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lunmuştur. Yazarın belirttiğine göre, insanlar Pa-
şa’nın tabutunu kucaklayıp omuzlarında taşımıştı. 
Atlarına binen kalabalık cenazeye eşlik etmişti. Öte 
yandan cenaze sırasında yollar kalabalıkla dolup 
taşmıştı. Paşa’nın ölümünü müsibet olarak gören ya-
zar, bu ölümün acısının çok can yakıcı olduğunu dile 
getirmişti. 

Kitabın Arap dilinde yazılmış olması Gazi Osman 
Paşa’nın ölümünün Osmanlı İmparatorluğu’nda 
Arapların yaşadığı bölgelerde duyurulmasının amaç-
landığını düşündürtmektedir. Ayrıca, Paşa’nın İslamcı 
kimliği de dikkate alındığında, onun ölümünün üm-
met üzerinde birleştirici bir etki yaratacağı duygu-
sundan da hareket edildiğini akla getirmektedir. Şöy-
le ki, yazar, Plevne’deki direnişi ümmetin düşmanla-
rına karşı bir mücadele olarak tasvir etmiş ve Paşa’yı 
ümmetin düşmanları karşısında kale gibi duran bir 
devlet adamı olarak betimlemiştir. Böyle bir devlet 
adamının ölümünün ise müsibetlerin en büyüğü ol-
duğunu söylemiştir. Onu cihat yaparak ömrünü İs-
lam’a adayan temiz insanlarla anmış; o insanlar için 
rahmet dilemiştir. 

Kitabın Cenaze ve Defin Merasimi başlığını taşıyan 
ilk bölümü Paşa’nın ölüm haberinin Saray’a ulaştırıl-
masıyla başlamaktadır. Yazarın belirttiğine göre, Pa-
şa’nın ölüm haberini İkinci Abdülhamid’e Darüssade 
Ağası Hacı Ali Bey ulaştırmıştır. Yazar, padişahtan 
bahsettiği bölümlerde mümkün mertebe kendisinden 
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Büyük Halife olarak bahsetmiştir. Bu durum, yazarın 
Halifelik kurumunu öne çıkarmak ve ümmet olgusu-
nu zinde tutmak çabasıyla hareket ettiğini bir kez 
daha ortaya koymaktadır. 

Kitapta aktarıldığına göre, Gazi Osman Paşa’nın 
ölümü sarayda duyulduğunda Saray merasim sorum-
lusu Ragıp Bey ve yine devlet görevlilerinden Hacı 
Hasan Paşa ve Beşiktaş Muhafızı evine giderek tazi-
yelerini iletmiştir. Bu arada merhum Paşa’nın vasiye-
ti gereği Fatih Sultan Mehmed’in gömülü olduğu hazi-
reye defnedilmesi konusunda ferman yayımlanmıştır 
Zilhicce’nin beşinci gününe denk gelen Perşembe 
sabah saat 4’te naaşı evinden alınmıştır. Naaşın 
önünde Mevlevi tarikatı mensubu müritler ve müez-
zinler kelime-i tehvid getirerek ve tesbih duaları ede-
rek ilerlemiştir. Askeri bando subayları, sultanın ya-
veri, jandarma ve zabıta cenazeyle birlikte yürümüş-
lerdir. Cenazenin her iki yanında Birinci ve İkinci Or-
du’ya mensup askerler bulunmuştur. Cenaze alayı 
ilerlerken harem hizmetçileri de buhurdanlıkla cena-
zeye gelenlere güzel koku takdim etmişlerdir. Naaşın 
önü ve yanı böyleyken arkasında ise vekiller, büyük 
vezirler, Mabeyn’deki devlet memurları, ulema, ileri 
gelen diğer devlet erkânı ve payitahtın her semtinden 
gelen ve sayılamayacak kadar çok kalabalık yer al-
mıştır. Kalabalık sonunda naaşın nakli için hazırlan-
mış Beşiktaş İskelesi’ne ulaşmıştır. Naaş burada, ce-
naze için hazırlanmış ve iskelede bekleyen bir istim-
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bota konulmuştur. İnsanlar da Unkapanı’na gitmek 
üzere buharlı vapurlara doluşmuşlardır. Daha sonra 
Şehzadebaşı’na geçmişlerdir. Cenaze alayı saat 
7.20’de Fatih Türbesi’ne varmıştır. 

Yazar, cenazenin bu şekilde Fatih Türbesi’ne geti-
rilmesini aktardıktan sonra kalabalığın duygularını 
dile getirerek onların ağlamalarını ve dua etmelerini 
canlı ve lirik bir anlatımla sunma gayretinde olmuş-
tur. Mukaddimede Paşa hakkında sıraladığı övgüleri 
ve onun ümmet için göstermiş olduğu kahramanlığın 
altını bir kez daha çizen yazar; onun Sırbistan, Plevne 
ve Girit’teki başarılarına gönderme yapmış; Allah’ın 
onu en güzel şekilde mükâfatlandırmasını dilemiştir. 

Kitap, kalabalığın içinde bulunduğu acı ve yazarın 
Osman Paşa hakkındaki düşüncelerinden sonra yeni-
den cenaze merasiminin anlatımına geçmektedir. 
İlerleyen satırlarda anlatıldığına göre, cenaze alayı 
Fatih’e ulaştığında cenaze mescite götürülmüştür. 
Cenaze namazı burada kılınmıştır. Cenaze namazını 
Beşiktaş’ta bulunan Yahya Efendi Tekkesi’nden Şeyh 
Abdullah Efendi kıldırmıştır. Ardından cenaze defne-
dilmiştir. 

Paşa’nın cenaze masraflarının Sultan’ın özel hazi-
nesinden karşılandığını vurgulayan yazar, cenaze ile 
ilgili işlemleri Saray teşrifat görevlilerinden Ferik 
Çerkez Mehmed Paşa’nın yaptığını belirtir. Yazarın 
belirttiğine göre, Paşa’nın hatıratını yaşatmak üzere 
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güzel bir türbe inşa edilmesi için bir ferman da ya-
yımlanmıştır. Anlaşılan o ki Mülkiye Şurası Dairesi 
üyelerinden Akif Paşazade Ahmed Reşid Bey, Paşa 
hakkında Türkçe bir kaside yazmıştır. Yazar, cena-
zeyle ilgili anlatımlarını bitirdikten sonra, kendileri-
nin Malumat Dergisi’nin 185. sayısında Arapça ter-
cümesini yayımladıkları ve bir de zeyl ekledikleri bu 
kasideye kitabında yer vermiştir. Dokuz beyitten olu-
şan bu kasideyi ilk kez bu kitapta gördüğümüzü itiraf 
etmek zorundayız. Yazar, kitabında önce beyitleri 
Türkçe olarak yazmış; ardından tek tek ilgili beyitleri 
Arapçaya tercüme etmiştir. Kasidede özetle Müslü-
manlar ve Osmanlılardan Osman Paşa için yas tutma-
ları, onun Plevne’deki başarısı ve padişahla dünür 
olması, kahramanlığı, gaziliği ve müşirliği, düşmanlar 
karşısında korku verici oldması, ümmetin geleceğinin 
yardım kaynağı sayılması, İslam toplumunun övgüyü 
hak eden özü olması ifade edilip kendisi dövüşen bir 
aslana benzetilmiştir. Bu kaside adeta İslam olanlara 
biraz da acıyla beraber gurur vermek hissiyle kaleme 
alınmış; dönemin ruhunu karşılayan bir amaca sahip 
olmuştur. 

Kitabın ikinci bölümü Osman Paşa’nın fiziki görü-
nümü ve biyografisini içermektedir. Bu bölümde ilk 
olarak onun görünümü ve insani özellikleri detaylı 
bir biçimde sunulmuştur. Paşa’nın çeşitli fotoğrafları 
bir yana bakılırsa bu kitaptaki benzetmeler farklı ve 
diğer kaynaklarda pek de yer almayan niteliktedir. 
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Örneğin, yazar, Paşa’nın ahlakı için kuzey rüzgârı ile 
karışmış saba esintisinden daha yumuşaktı demekte-
dir. Bununla birlikte, Paşa’nın yaşadığı dönemin de 
bu kısımda övülmesi Abdülhamid dönemine önemli 
bir göndermedir.  

Paşa’nın kişisel özelliklerini verdikten sonra Bu 
Hareketli Kahramanın Hayat Hikayesi başlığını taşı-
yan üçüncü bölümde kitap, Paşa’nın özgeçmişini 
vermeye başlar. Paşa’nın doğum yeri olarak Sivas 
Sancağı’na bağlı Tokat kazası gösterilir. Doğum tarihi 
olarak 1248/1833 senesi not düşülür. Paşa’nın aile 
bireyleri hakkında bilgi verilmez. Bununla birlikte, 
babasının İstanbul’da ikamet etmesinden dolayı diğer 
aile fertleriyle İstanbul’a geldiği; ilk olarak Beşik-
taş’taki Askeri Rüştiye’ye kaydedildiği üzerinde duru-
lur. 1258/1844’te dayısının hocalık yaptığı Askeri 
İdadi’de eğitime devam ettiği belirtilir. Beş sene son-
ra Harp Okulu’na kayıt yaptırdığı bilgisi verilir. 
1265/1853’te mülazim-i sani/teğmen rütbesiyle bu 
okuldan mezun olduğu kaydedilir. Kırım Harbi 
(1853-1856) çıktığında Erkan-ı Harbiye’de görev 
aldığı, cesaret ve yiğitliğinin bu sırada fark edildiği 
dile getirilir. Harbin sona ermesinden sonra yüzbaşı 
rütbesine terfi ettirildiği yazılır. 

Yazar, Paşa’nın, Kırım Savaşı sonrasındaki süreçte 
bir müddet daha İstanbul’da görev yaptıktan sonra 
Halife tarafından 1274/1859 senesinde Anadolu’nun 
kadastro haritalarını çizmekle görevlendirilen heyet-
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te askeri temsilci olarak görevlendirildiğini bildirir. 
1276/1861 yılında Yenişehir’deki orduda Erkan-ı 
Harbiye Başkanlığı, 1278/1863 yılında 4. Alay 2. Tü-
men Komutanlığı görevlerine işaret eden yazar; daha 
sonra Paşa’nın Eşkıya Yusuf Kerem’i yakalamak üze-
re Cebelilübnan’da görev almasına değinir. Girit’teki 
görevinden sonra Miralaylığa terfisini ve üçüncü de-
rece Mecidî Nişanı almasını da sözlerine ekler. 
1268/1868’de Yemen’de ihtiyat birliklerinin başın-
daki görevine de işaret eder. Yemen’in havasına alı-
şamadığı için hasta olup 1287/1871’de İstanbul’a 
döndüğünü anlatır. Birkaç ay hava değişiminden son-
ra Manastır’da Redif Livalığı’na tayin edildiğini belir-
tir. 1288/1873’te Yenipazar Tümen Komutanlığı gö-
revini de anlatır ve bu görev esnasında Ferik rütbesi 
aldığını yazar. Yazara göre, Ferik Rütbeliğine yüksel-
tilmesinin bildirildiği emir aynı zamanda onun İstan-
bul Merkez Kumandanlığı’na tayinini de müjdele-
mektedir. 

Kitap Paşa’nın askeri yaşamından ilerleyen sayfa-
larda, kısa kesitler sunmaya devam eder. İstan-
bul’daki Merkez Komutanlığı görevinden sonra Os-
man Paşa’nın Arnavutluk’taki İşkodra Komutanlığı’na 
atanmasını, ardından Bosna’ya gönderilmesini anla-
tır. 1289/1874 Ağustos ayında geldiği Bosna’da Vali 
Derviş Paşa’yla yaşadığı anlaşmazlıktan dolayı ancak 
altı ay kalabildiğinin altını çizer. Buradan 1290/ 
1875’te gelen bir emirle, Erzurum’daki Dördüncü 
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Ordu Erkan-ı Harp Başkanlığı’na atandığı üzerinde 
durur. Burada Paşa’nın fazla kalmadığını belirttikten 
başka, o sıralarda Balkanların karışıklık içerisinde 
olduğuna vurgu yaparak Paşa’nın Birinci Ordu Komu-
tanı olarak Sırbistan’da Niş şehrine gönderildiğini 
aktarır. Daha sonra, Vidin Komutanlığı’na getirilen 
Merhum Osman Paşa’nın Sırp Prensi Milan’ın Tem-
muz 1876’da Osmanlılara harp ilan etmesi üzerine 
ona karşı koyduğunu ve önemli başarılar elde ettiği-
ni; başarılarından dolayı kendisine ikinci dereceden 
Mecidi Nişanı verildiğini anlatır. 

Kitap buradan sonra, Osman Paşa’nın 1877-78 Sa-
vaşı’ndaki Plevne Savunması’nı bir tarafa bırakarak, 
onun esareti sırasındaki gelişmeleri ve sonrasını an-
latmaya koyulur. Osman Paşa’nın Rus Savaşı’ndan 
başka büyük olaylara da şahit olduğuna değinen ki-
tap, padişahın kendisine armağan ettiği altın kaplama 
kılıç ve tüfek ile madalyadan söz eder. Rus esareti 
sırasında ise kendisine büyük bir saygı gösterildiğini 
vurgular. Rus Çarı’nın Paşa’nın Plevne’deki başarısına 
gösterdiği saygı üzerinde durur. Çarın konuşmasında 
Paşa’ya “Burada ben seni sıradan bir esir olarak de-
ğil; bilakis kıskanılacak kadar cesur bir kahraman 
olarak görüyorum.” şeklindeki ifadelerine yer verir. 

Kitabın ilerleyen kısımlarında Paşa’nın esaret son-
rası İstanbul’a dönüşü tasvir edilir. İnsanların Bo-
ğaz’ın Karadeniz girişinin başında onu heyecanla 
beklemesi, Dolmabahçe yönünden karaya çıkışında 
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kalabalık bir kitlenin onu karşılaması ve Paşa’nın 
Mabeyn Köşkü’ne geçmesi anlatılır. Paşa’nın padişah 
tarafından kabul edilmesi ve onun onuruna ziyafet 
vermesi de anlatılanlar arasındadır. Bu ziyafet ve 
meclis ortamında padişahın Osmanlı nişanı takması 
ve üzerinde Gazi kelimesi nakşedilen altın kaplama 
kılıç hediye etmesi de kitabın diğer anlattıklarıdır. 

Kitap, bundan sonra Paşa’nın yaşamının geri kala-
nında Osmanlı Devleti’nde aldığı görevleri açıklama-
ya girişir. 14 Mart 1878’de Hassa Ordusu Müşiri, 5 
Kasım 1878’de bu göreve ek olarak Mabeyn Müşiri, 
aynı sene Serasker olarak atanması ve 1881 senesine 
kadar bu görevde kalması dile getirilir. 1886’da Ali 
Saib Paşa’nın vefatının ardından tekrar Seraskerliğe 
atanması da anlatılanlar arasındadır. 

Yazar, bu bölümde, Osman Paşa’nın kariyeri dışın-
da, aldığı çeşitli ödülleri de dile getirir. Hayatı boyun-
ca aldığı mefharet madalyası, imtiyaz nişanı, Osmanlı 
madalyası, altın ve gümüş liyakat nişanı, Girit nişanı 
ve ayrıca yabancı devlet nişanlarını sıralar. Ardından 
çocuklarından bahseder. Oğullarından Nureddin Pa-
şa’nın Padişahın kızlarından Zekiye Sultan; Kemalet-
tin Paşa’nın yine padişahın kızlarından Naime Sultan 
ile evliliği üzerinde durulur. Nureddin Paşa’nın eserin 
yazıldığı tarihlerde 30, Kemalettin Paşa’nın 28 yaşın-
da olduğu anlatılır. Paşa’nın üçüncü oğlu Cemal 
Bey’in 22 yaşlarında olduğu belirtilip Berlin’de eğiti-
mini sürdürdüğü dile getirilir. Anlaşılan o ki Cemal 
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Bey askeri eğitim almak üzere Almanya’ya gönderil-
miştir. Paşa’nın son oğlu Hasip Bey’in ise Padişahın 
teşrifatçıları arasında olduğunu kaydeder. 

Kitabın son iki başlığı Sırplarla Savaş ve Plevne Sa-
vunması’na ayrılmıştır. Sırplarla Harp başlığında Os-
man Paşa’nın Vidin’de görevlendirilmesi ve burada 
yaptıkları aktarıldıktan başka Sırplara karşı sürdürü-
len savaş detaylandırılmaya çalışılmıştır. Plevne Va-
kası başlığındaysa Osmanlı ile Sırbistan arasında 
ateşkes yapıldıktan sonra, Osman Paşa’nın Vidin’e 
dönmesi ve Plevne’ye geçmesi üzerinde durulmakta-
dır. Plevne ve konumu hakkında bilgi verildikten son-
ra burada yapılan üç savunma muharebesinin ayrın-
tıları aktarılmaktadır. Kitabın Paşa’nın savaşlarını 
detaylandırması; siyasi yaşamına dair konuları sade-
ce kronolojik bir anlatımla geçiştirmesi Gazi Osman 
Paşa’nın askeri başarılarının hatırlarda yer etmesi 
düşüncesinin bir ürünü olsa gerektir. 

 
  



70 

Bölüm Kaynakçası 
AYNUR, Hatice, “Malumatçı Mehmed Tahir”. Türkiye 

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 27, TDV Yayın-
ları, Ankara 2003, s. 545-546. 

BOSTAN, İdris, “Sadık el-Müeyyed Paşa”. Türkiye Di-
yanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 35, TDV Yayınla-
rı, İstanbul 2008, s. 399-400. 

Cemil Bey el-Azm, Tercümetü’l-Merhum Osman Paşa 
el-Gâzî, Malumat ve Tahir Bey Matbaası, İstanbul 
1318. 

https://www.dunyabizim.com/portre/azmzade-
cemilden-nasil-haberdar-oldum-h13421.html 
(15.10.2018: 01.31). 

KARACA, Ali, “Azmzadeler”. Türkiye Diyanet Vakfı 
İslam Ansiklopedisi, c. 4, TDV Yayınları, İstanbul 
1991, s. 350. 

Mehmed Asım [Us]-Ahmed Cevad [Emre], Anadolu 
Yavrusunun Kitabı; Devre-i Mutavassıta, Birinci Se-
ne , Üçüncü Kitap, Sarf-ı Osmani, Matbaa-i Amire, 
İstanbul 1914. 

UÇMAN, Abdullah, “Malumat”. Türkiye Diyanet Vakfı 
İslam Ansiklopedisi, c. 27, TDV Yayınları, Ankara 
2003, s. 543-545. 

YÜKSEL, Azmi, “Cemil el-Azm”. Türkiye Diyanet Vakfı 
İslam Ansiklopedisi, c. 7, TDV Yayınları, İstanbul 
1993, s. 325-326. 
 



İKİNCİ BÖLÜM 





73 

Eserin Türkçe Çevirisi 
Tercümetü’l-Merhum Osman Paşa el-Gâzî 

[Merhum Osman Paşa’nın Biyografisi] 
 

 
 

1. Mukaddime [Önsöz] 
Dilin söylediği ve kalemin yazdığı en üstün şey Al-

lah’a hamddir. O, herkese kitapta (levh-i mahfuzda) 
bir ecel takdir etmiştir; orada yazılı olan kader de 
vakti saati geldiğinde mutlaka gerçekleşir. O, Allah ki 
bâkîdir, ona yokluk ârız olmaz. Onun zâtı dışındaki 
her canlı fanidir. O, bütün canlıların hâkimidir. O, ya-
rattığı canlıların bazısına kısa, bazısına da uzun 
ömürler takdir etmiştir. Emeline ulaştıktan sonra 
günü vakti geldiğinde ebediyete irtihal eden kimse 
aslında gideceği yere varmış olur. Dünya ebediyete 
geçiş yurdudur. Buradaki makam ve mevkiler de ge-
çicidir. Yeryüzünde yaşayan her canlı bir gün kabir 
çukuruna düşer. Nihayetinde dünyadaki herkes ebedi 
yurda göçer. Dünyadaki hayat aşama aşamadır. Bu-
radaki hayaller büsbütün ulaşılır değildir. Dünya ge-
çici bir gölge, dağılan bir bulut ve ödünç verilenin geri 
alınması gibi bir şeydir. Bilindiği gibi zaman devam 
ediyor. Tecrübeyle sabit olduğu üzere zaman, deği-
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şimi kaçınılmaz kılar, kusur ve noksanlarıyla birlikte 
akar gider. Kişiye bazen mutluluk bazen de sıkıntı 
verir. Bazen ayırır, bazen de birleştirir. Bazen de bir-
leşmenin sevincini yaşayamadan ayırır, çabalayıp 
elde ettiklerinden tam istifade edemeden elinden 
alıverir. Hem de onları önceden haber vermeden an-
sızın alıverir. Zaman bugüne dek insanların canını 
yakar, kalplerini yaralar, ağlamaktan gözlerini kan-
landırır ve insanlar onun verdiği acı ve ıstıraplardan 
dolayı iç geçirerek ağlar ve yanaklarından gözyaşları 
akıtır, ölümcül dertlere düşürür ve dertler gelince peş 
peşe gelir. Gazi Osman Paşa, yeri doldurulamayacak, 
parçalanmışlığı kendisi olmadan birleştirilemeyecek 
asrının eşsizi, yeryüzünde eşine ender rastlanan, 
kimsenin yapamayacağı savunmayı yapmış bir kah-
ramandır. Diğer taraftan da merhametli, nazik, güzel 
ahlak sahibi, herkesin hakkında hüsn-i şehadet ettiği, 
temiz kalpli birisidir. Onun ölümünden dolayı insan-
lar çok üzüldü. Yüce ahlak kendisine ağlayarak ve 
faziletler ardından taziyesini yaparak bu dünyadan 
göçtü gitti. İnsanlar onun tabutunu kucakladıktan 
sonra omuzlarına alıp taşıdılar. Atlara binildikten 
sonra atlar yola koyuldu. Cenaze ardından giderken 
yollar kalabalıktan dolup taştı. Her dostun dostuyla 
buluştuğu yere yani kabristanlığa ulaştılar. Onun 
ölümü sebebiyle oluşan musibet o kadar büyük, acısı 
da o kadar çok can yakıcıdır ki! Zira acıların derecele-
ri, musibetlerin de mertebeleri vardır. Ümmetin 
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düşmanlarının karşısında muhkem bir kale gibi du-
ran ümmetin ileri gelen devlet adamlarından birini 
kaybetmesi musibetlerin en büyüğüdür. Allah, kulları 
arasından seçtiği Allah yolunda hakkıyla cihad ede-
rek ömrünü İslam’a adayanların temiz topraklarına 
bol bol rahmet indirsin. Onlar Allah’ın doğruluk ma-
kamına ulaştırdığı kimselerdir. Bu kişiler Allah’ın 
kendilerine lütufta bulunduğu kişilerle beraber olur-
lar. Efendimiz ve velinimetimiz Mü’minlerin emirini 
Allah uzun yıllar yaşatsın, kalp gözünü açsın, canları 
uğruna feda etsin, iktidarını da kıyamete kadar yaşat-
sın. 

 
2. Cenaze ve Defin Merasimi 
Merhumun ölüm haberi efendimiz ve velinimeti-

miz Büyük Halife’ye [İkinci Abdülhamid] ulaştığında 
sorumlu devlet görevlisi Darüssaade Ağası Sayın Hacı 
Ali Bey, Saray merasim sorumlusu [Mabeynci/Saray 
Nazırı] Ragıp Bey ve yine devlet görevlisi Sayın Hacı 
Hasan Paşa ve Beşiktaş Muhafızı evlerine giderek 
merhumun değerli ailesine taziyede bulundular. Bu 
esnada merhumun vasiyeti gereği Fatih Sultan Meh-
med’in medfun olduğu hazîreye defni hususunda ira-
de-i seniyesi yayınlandı. Zilhicce ayının beşinci günü 
olan Perşembe günü sabah erkenden saat 4’te naaşı 
evinden alındı. Naaşın önü sıra Mevlevi tarikatına 
bağlı müritler ve müezzinler tehlil ve tesbihle meşgul 
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oluyorlardı. Askeri bando subayları, Sultanın özel 
yaverleri, jandarma ve zabıta görevlileri cenazeyle 
birlikte yürüyorlardı. Cenazenin her iki yanında Bi-
rinci ve İkinci Ordu’nun askerleri vardı. Sarayın ha-
rem hizmetçilerinin tamamı buhurdanlıkla güzel ko-
ku takdim ediyorlardı. 

Naaşın arkasında azametli vekiller, büyük vezirler, 
Mâbeyn’deki devlet ricali, ulemâ-i kirâm ve ileri gelen 
görevliler ile başkentin seçkin semtleri yanında her 
yerinden gelen sayılamayacak kadar çok kalabalık 
vardı. Nihayet naaşın nakli için hazırlanmış Beşiktaş 
İskelesi’ne ulaştılar. İskelede son derece süslü güzel 
bir istimbot vardı. Naaşı istimbota aktardılar. İnsan-
lar da Unkapanı’na gitmek üzere buharlı vapurlara 
doluştular. Akabinde Şehzâdebaşı’na geçtiler. Oradan 
da saat yediyi yirmi geçe Fatih’in türbesine ulaştılar. 
Yollar insanlarla hınca hınç doluydu. İnsanlar feryat 
figan ederek başları üzerinde kuşlar varmış gibi sağa 
sola koşarak hüzünle hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. Ba-
zıları da yalvarır gözlerle gökyüzüne bakıyor, sanki 
merhumun tekrar hayata dönmesi için ölümüyle uğ-
ranılan büyük bir bela ve musibetten kurtulmak için 
Allah’a niyaz ediyorlardı. O, Rabbinden, Rabbi de 
kendisinden razı olarak hakka yürüyen mükemmel 
kişiyi tanıyanların anlayacağı üzere, onun ölümü, hiç 
şüphesiz büyük bir musibettir. O güzel ahlaklı, him-
meti yüksek, çok gayretli, İslam’ı ve ümmetin duru-
munu yüceltmek için her türlü belalara göğüs geren 
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kimsedir. İsterseniz oralarda göstermiş olduğu kah-
ramanlıkları, elde edilen güzel neticeleri ve eşsiz gay-
retleri Sırbistan’a, Plevne’ye ve Girit’e sorunuz. Göz-
yaşlarının toprağı yağmur gibi ıslattığı, ölümüyle 
ümmetin gururlandığı başka kimse yoktur. Allah en 
güzel şekilde onun mükâfatını versin. Lütfuyla ebedi 
yurda yerleştirsin. 

Fatih’e ulaştıklarında cenazeyi camiye götürdüler. 
İnsanlar orada cenaze namazı kılmak için saf tuttular. 
Cemaate Beşiktaş’ta bulunan Yahya Efendi Tekke-
si’nin hâdimi, fazilet sahibi Şeyh Abdullah Efendi 
imamlık yaptı. Namazı kıldırdıktan sonra söz konusu 
Şeyh Efendi merhumun bağışlanması için dua etti. 
Sonra cenaze musalladan kaldırıldı ve kendisi için 
hazırlanan mezara konuldu. [Paşa’nın bedeni] büyük 
mezarlıkta toprağın arasında kayboldu. Allah onu 
naim cennetine yerleştirsin. 

Onun teçhiz ve defin masrafları Sultan’ın Hassa 
Hazinesi’nden karşılandı. Bu görevi de devlet adam-
larından Saray teşrifat görevlilerinden birisi olan Fe-
rik Çerkez Mehmed Paşa yürüttü.  

Daha sonra Muhterem Gazi Paşa’nın aziz hatırasını 
yaşatmak üzere güzel bir türbe yapılması konusunda 
irade-i seniye yayınlandı. 

[Şura-yı Devlet] Mülkiye Şurası Dairesi üyelerin-
den birisi olan nezaket sahibi Akif Paşazâde Ahmed 
Reşid Bey, ona Türkçe bir kasideyle ağıt yaktı. Biz de 
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Arapça Malumat Dergisi’nin 185. sayısında tercüme-
siyle birlikte [bu kasideye] zeyl yazdık. İşte kasidenin 
metni ve Arapçası aşağıdadır: 

Müslümânân ağlayın âh eyleyin Osmâniyân 
Kim bugün girdi zemine bir mukaddes kahramân 
Manası: Ey Müslümanlar ve Osmanlılar! Bugün top-

rağa giren mukaddes bir kahraman için ağlayın, yas 
tutun! 

Harb-ı sâbıkta Plevne hâmi-i gayratûrî  
Asrının Osmân-ı zi’n-Nuru yeni Haydar’ı 
Manası: [O,] geçmişte yaşanan harpte herkes tara-

fından takdir edilen Plevne müdafaasını yapandır. As-
rının Haydar’ı, şan sahibi ve Osmanlı’nın zü’n-
Nureynidir. (Burada, Gazi Osman Paşa’nın oğullarının 
Sultan İkinci Abdülhamid’in iki kızıyla evlenmesine 
telmih var.) 

Alemin îbcâlına alemce lâyık berdlîr 
Devletin en şanlı bir gazisi sâdık bir vezir 
Manası: O, dünya tarafından tebrik edilmeye layık 

bir kahraman, devletin en şanlı bir gazisi ve sadık bir 
veziridir. 

Milletin tarih-i hâlisinde nam-ı âvar müşîr 
Düşmanın dininin kalbinde batışı çâyegîr 
Manası: Milletin tarihinde meşhur ve anılan bir 

kimse, din düşmanlarının kalbinde kahredici bir yeri 
vardır. 
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Ümmetin ümid-i âtîsi medâr-ı nusreti 
Mushaf-ı milliyetin gâyet muşa’şa’ âyeti 
Manası: Ümmetin geleceğinin ümidi ve yardım kay-

nağıdır. Milliyet mushafının âyeti ve ışıldayan nurudur. 
İsmetin pâke-i ahlâkın mücessem umdesi 
Hey’et-i İslâmiyye’nin fahra şâyân zübdesi 
Manası: O, saflığın, temiz ahlakın cisimleşmiş örneği 

ve İslam toplumunun övgüyü hak eden özüdür. 
Cephesinde nur-u feth ve nasr berk endâz idi 
Sinesinde gayret-i milliyeti demsâz idi 
Manası: Kalbi millet gayretiyle atardı, cephesinde 

fethin nuru ve şimşek hızıyla kazanılan zaferleri vardı.  
Bir hez bir arsa-i hicâ idi Osmân âh 
Hâke gizlendi bugün ol kâne izz ve şân âh 
Manası: Âh, Osman Paşa dövüşen bir aslandı. Şan ve 

şeref sahibi maalesef bugün toprağa gizlendi. 
Ben bilirdim kalbini vallahi fevkü’l-hidmetin 
Mâteminde iştirâk etsin kulûb-ı Mü’minin 
Manası: Vallahi onun kalbinin çok metin olduğunu 

ben biliyorum. Mâteminde müminlerin kalplerinin de 
onun gibi metanet sahibi olması gerekir. 

 
3. Rahmetli’nin Fiziki Görünümü ve Kısa Bi-

yografisi  
İri, sağlam bünyeli, heybetli, iri gözlü, siyah gür sa-

kallı, sakalındaki beyazlık simasındaki zekâ, kahra-
manlık ve asilliği gösterirdi. Sakalındaki siyahlık be-
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yaza karışıyor ve görünür bir kızıllık veriyordu. İki 
kol boyu kadar geniş gövdeli, uzun boylu, geniş 
omuzlu, geniş alınlı, sert yüzlü, zaafa sebep olmaya-
cak kadar da yumuşak, hiddetsiz bir şiddet, yücelten 
bir tevazu, gücünü yumuşatıcı bir özelliği var. Daima 
suskun ve düşünceli, parlak zekâ sahibi, ehli olan 
onun alnına baktığında şerefli bir insan olduğunu 
anlardı. Beraber oturduğu kimseler onun sohbetiyle 
adeta sarhoş gibi kendinden geçer ve devenin şarkı 
terennümleriyle kendinden geçip uzun yolları kat 
etmesi gibi uzar giderdi. Heybetli, vakur biriydi. Onun 
başak takımyıldızını dahi geçen, en faziletli kimsenin 
de yanında fazilette geride kaldığı bir himmeti vardı. 
Onun dönemi, şeref ve haysiyetin yükseldiği, felaket-
lere karşı koyulduğu ve sıkıntılarla baş edildiği bir 
dönemdi. O yarın için hazırlık yapar; bu gününü dü-
nünden daha üstün bir gün ile karşılardı. Açık görüş-
lüydü ve etraflıca düşünürdü. Ahlakı kuzey rüzgârı ile 
karışmış saba esintisinden daha yumuşaktı. Onunla 
ilgili haberler karanfil kokusundan daha güzeldi. O 
sözünde duran, akidesi sağlam ve kalbi tam imanla 
dolu bir kimseydi. 

 
4. Bu Cevvâl Kahramanın Hayat Hikâyesi  
O (Allah rahmet eylesin), H. 1248/M. 1833 yılında 

o dönemde Sivas Sancağı’na bağlı Tokat’ta doğdu. Bu 
dönemde babası, Hilafet Merkezi [İstanbul]’nde ika-
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met ediyordu. Bu yüzden babası onu da diğer aile 
fertleriyle beraber oraya getirdi. Askerî Rüşdiye’ye 
[Beşiktaş’taki] kaydettirdi. Bir müddet orada okuduk-
tan sonra H. 1258/ M. 1844 yılında Askeri İdadi’ye 
başladı. Dayısı bu okuldaki öğretmenlerden biriydi. 
Beş yıl orada tahsil yaptıktan sonra Harbiye’ye kay-
doldu. H. 1265/M. 1853 yılında Mülazım-ı Sânî [Teğ-
men] rütbesiyle mezun oldu. Bu esnada Kırım Harbi 
çıktı. Bu harpte merhum, Erkan-ı Harbiye Heyeti’nde 
bulunuyordu. Cesareti ve yiğitliği ile burada öne çıktı. 
Harp sona erdiğinde rütbesi yüzbaşılığa yükseltildi. 
H. 1272/M. 1857 yılında ateşkes yapıldığında İstan-
bul’da görev yapmayı istedi. Bunun üzerine Erkan-ı 
Harbiye Dairesi’ndeki eski görevine iade edildi. Bir 
sene geçmeden rütbesi Kol Ağalığı’na yükseltildi. Ha-
life, H. 1274/M. 1859 yılında onu, Anadolu’nun ka-
dastro haritalarını çizmek üzere oluşturulan heyete 
askeri temsilci olarak görevlendirdi. H. 1276/M. 1861 
yılında Yenişehir’deki orduya Erkan-ı Harbiye Başka-
nı olarak atandı. 

H. 1278/M. 1863 yılında 4. Alayın 2. Tümenine 
komutan atandı. Bir yıl sonra 3. Alayın 2. Tümenine 
komutan oldu. Eşkıya başı Yusuf Kerem’i yakalaması 
için Cebel-i Lübnan’a gönderildi. Bu sırada Girit Ada-
sı’nda bir takım olaylar meydana geldi. Askerleriyle 
oraya sefere gitmesi emredildi. Arkadi ve Manastırî 
olaylarında onun kahramanlık ve yiğitliği açıkça or-
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taya çıktı. Bunun üzerine rütbesi Miraylığa yükseltildi 
ve 3. derecede Mecîdî madalyası’yla ödüllendirildi. 

H. 1283/M. 1868 yılında Yemen’de bir ihtilal ger-
çekleşti ve hükümet, ihtiyat askerleri toplamak konu-
sunda zorlandı. Osman Paşa ihtiyat birliklerinin biri-
nin başına komutan olarak atandı. Bu ihtilalde de 
aynı şekilde onun azim ve cesareti ortaya çıktı. Rüt-
besi Mirliva [Tuğgeneral]ya yükseltildi. Sonra Ye-
men’in havasına alışamadığı için hasta oldu. Bunun 
üzerine H. 1287/M. 1871’de Hilafet Merkezi [İstan-
bul]’ne geri döndü. Birkaç aylık hava değişiminden 
sonra Üçüncü Ordu’nun ordu merkezi olan Manas-
tır’da bulunan Redif Livâlığı’na tayin edildi.  

Bir süre Manastır’da kaldı. Bir müddet sonra Yeni-
pazar Tümeni Kumandanlığı’na (H. 1288/M. 1873 
yılında) getirildi ve orada [Balkanların] durumu[nu] 
yerinde inceledi. Bir süre orada kaldı ve bu esnada 
askerleri eğitip nizam verdikten sonra telgrafla ken-
disine Feriklik [Tümgeneral?] rütbesi verildiğini ve 
İstanbul Merkez Kumandanlığı’na tayin edildiğini 
müjdeleyen bir haber ulaştı. İstanbul’a döndü. Bura-
da görevde kısa bir müddet kaldıktan sonra, önce 
Arnavutluk’ta bulunan İşkodra Kumandanlığı’na ve 
orada beş ay kaldıktan sonra da Bosna Kumandanlı-
ğı’na atandı. H. 1289/M. 1874 yılının Ağustos ayında 
Bosna’ya ulaştı. Bosna’da altı ay bulunduktan sonra 
[Bosna Valisi Derviş Paşa ile aralarının açılması üze-
rine H. 1290/M. 1875’te] gelen emirle [merkezi Erzu-
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rum’da bulunan] Dördüncü Ordu Erkânıharp Başkan-
lığı’na tayin edildi. Bu vazifede birkaç ay kaldıktan 
sonra [Balkanlar’ın tam bir kargaşa içinde bulunması 
dolayısıyla] Birinci Fırka Ordu Komutanı olarak or-
dusuyla birlikte Sırbistan’a [Niş] gönderildi. İstan-
bul’a uğrayarak görev yerine gitti. Ardından da Vi-
din’deki kuvvetlerin komutanı Yaver Paşa’nın Anado-
lu’ya görevlendirilmesi üzerine boşalan Vidin Ku-
mandanlığı’na görevlendirildi. Merhum, oraya gitti-
ğinde askerleri eğitti ve istihkâmları güçlendirdi. Sırp 
[Prensi Milan’ın 2 Temmuz 1876’da] Osmanlı Devle-
ti’ne savaş ilân etmesi esnasında [Rus generallerinin 
kumanda ettiği] Sırp Ordusu’na aslanlar gibi saldırdı; 
düşmanın kalbine şiddetli korku saldı ve onlara deh-
şeti yaşattı. Harp sona erdiğinde yiğitliği ve kahra-
manlığı sebebiyle mükâfat olarak ikinci derecen 
Mecîdî Nişanı takılarak rütbesi, Müşirliğe [Mareşal] 
yükseltildi.  

Osman Paşa (r.h.), bu meşhur Osmanlı-Rus Har-
bi’nin dışında büyük olaylara [da] şahitlik etti. Bura-
larda tarihin sayfalarında adını ve namını çok güzel 
ve parlak bir şekilde geçirerek ebedileştireceği şan, 
şöhret ve güzel övgüler kazandı. Mü’minlerin emiri 
[Sultan İkinci Abdülhamid] kendisine altın kaplamalı 
kılıç ve tüfek hediye etti. Osmanlı Madalyası ihsan 
etti. Esir düştüğünde, Ruslar, kendisine büyük bir 
saygı ve ihtiramla muamele ettiler. Kayser II. İsken-
der [Rus Çarı İkinci Aleksandır], Rus Ordu Komutanı 
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Grandük [Nikola]’ün çadırının yakınında [onun için] 
bir çadır kurulmasını emretti. Grandük, her gün çadı-
rına gelerek [onu] teselli edip gönlünü hoş tutmaya 
çalışırdı. Kayser, karşılaştıklarında, kendisinin yiğitli-
ğini ve kahramanlığını överek teselli edici bir şekilde 
hitap etti. Orada Çar ile Paşa arasında şu diyalog ge-
çer:  

-“Ey Paşa teslim olmak zorunda kaldığın için 
üzülme! Harplerin çoğunda komutanların başına ge-
len senin de başına gelmiştir. Sen vatanını en güzel 
şekilde savundun. Öyle bir cesaret ve direniş ortaya 
koydun ki bundan daha ötesi olamaz. Burada ben 
seni sıradan bir esir olarak değil bilakis kıskanılacak 
kadar cesur bir kahraman olarak görüyorum. Bravo! 
Senin gibi bir komutanın kılıcı alınamaz; kılıcını sana 
iade ediyorum. Cenk meydanında senin gibi büyük 
bir kahramanla karşılaşmak bana yeter.” Ahh! 

Osman Paşa, esaretten sonra Hilafet Merkezi [İs-
tanbul]’ne dönerken insanlar onu Boğaz’ın Karadeniz 
girişinde heyecanla karşıladı. O, Dolmabahçe yönün-
den karaya ayak bastığında kalabalık insan kitlesi 
onu sevinç, neşe ve övgüyle karşıladı. Hemen saray-
daki Mabeyn Köşkü’ne geçti. O, efendimiz, mevlamız 
olan Müminlerin emirinin [Sultan II. Abdülhamid] 
huzuruna teşrif etti. [Padişah] onu sevinçle ve iltifat 
ederek karşıladı. Aynı günün akşamı onun onuruna 
ileri gelen vekiller ve büyük vezirlerin katılacağı mü-
kellef bir ziyafet hazırlattı. Efendimiz mevlamız olan 
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Yüce Halife Hazretleri yemek esnasında neşeli bir 
şekilde konuşuyordu. 

Bu mecliste kendisine Osmanlı nişanı taktı ve Sul-
tan Mahmût Hân’ın (Allah rahmet eylesin!) kuşandığı 
üzerinde “Gazi” kelimesi nakşedilmiş altın kaplamalı 
kılıcı hediye etti. 

Daha sonra [14 Mart 1878’de]) Osman Paşa, Hassa 
Ordusu Müşirliği’ne getirildi. Bir müddet sonra da, 
Hassa Müşirliği uhdesinde kalmak üzere, 5 Kasım 
1878’de Mâbeyn Müşiri oldu. R. 22 Teşrinievvel 
1294/M. 3 Kasım 1878 tarihinde Serasker atandı. Bu 
görevde R. 18 Eylül 1302/M. 30 Eylül 1886 tarihine 
kadar kaldı. Bu tarihte [Doğu Rumeli’nin istilâsı üze-
rine savaş taraftarı olmakla itham edilerek] görevden 
alındı ve üzerinde sadece Mabeyn Müşiri vazifesi kal-
dı. R. 9 Ağustos 1307/M. 21 Ağustos 1891’de Seras-
ker Ali Sâib Paşa’nın vefatının ardından Seraskerliğe 
tekrar atandı. Bir süre sonra bu görevden ayrıldı ve 
Mabeyn Müşirliği’ne döndü. 

Osman Paşa hayatı boyunca İftihar Madalyası, İm-
tiyaz Nişanı, Osmanlı Madalyası, altın ve gümüş liya-
kat madalyaları ve altın Girit Madalyası kazandı. Her 
biri birinci dereceden olmak üzere yabancı devlet 
nişanları da vardır. Nişanların en büyüğü de Hazret 
Baba’dan aldığı ledünni olanıdır. 

O, efendimiz mevlamız olan mü’minlerin emiriyle 
iki oğlu vasıtasıyla sıhriyet [akrabalık] bağı kurdu. 
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Onlardan biri saygıdeğer Nurettin Paşa on bir yıldır 
devletli ve ismetli Zekiye Sultan ile evlidir. Diğer oğlu 
ise Kemalettin Paşa olup iki yıldır devletli ve ismetli 
Naime Sultan ile evlidir. Osman Paşa’nın en büyük 
oğlu saygıdeğer Nurettin Paşa bugün 30 yaşlarında. 
Nurettin Paşa 28 yaşlarında, Cemal Bey bugünlerde 
22 yaşında olup Berlin’de tahsille meşguldür. O, Os-
manlı Devleti’nde binbaşı rütbesinde, Prusya Ordu-
su’nda mülazımdır. Son oğlu Hasip Bey ise efendimiz 
mevlamız olan mü’minlerin emiri [Allah onları baba-
larının en hayırlı halefi kılsın onlar gibi şerefli, sözü 
yerinde söyleyen, güzelce sabreden hiç kimse yoktur. 
Allah onlara söz konusu iyilik ve cömertliklerinden 
dolayı mükafatlandırsın!] teşrifatçısıdır. 

 
5. Sırplarla Harp  
Vidin’deki ordu kumandanı Yaver Paşa 1290’da 

Anadolu’ya gönderildiğinde onun yerine Osman Pa-
şa’nın ordu kumandanlığına geçmesi için Niş’ten Vi-
din’e gitmesi emredildi. Oraya gittiğinde askerlerin 
mevcut durumunu ıslah, talim ve tertibiyle ilgilendi. 
Sonra bir saat mesafede Sırp hududunun yarısında 
otağını kurdu. Düşman sınırını bir çırpıda delip geç-
mek için gerekli hazırlıkları yaptı. İlk saldırı emrine 
hazırlandı Çok geçmeden Genelkurmay Başkanı’nın 
harp ilanını tebliğ eden telgraf geldi. Bunun üzerine 
düşmana aslanlar gibi saldırdı ve düşman saflarını 
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yardı, sınırları geçildi ve bütün aslanlar onlara saldır-
dıkça saldırdılar ve daha önce yaşamadıkları yenilgiyi 
yaşattılar ve onun kesin ayrılış vakti olduğunu anla-
yacak şekilde isyancılar ölümü hissetti. Askerler cer-
rahlar gibi kan akan damarları kesti. Kan kaderde 
yazılanı yaşadı. Asilerin lideri çivi, keskin kılıç ve 
ağaçtan mızraklarla geri püskürtüldü. Aslan pençe-
sinden arta kalanlar dışında onlardan kimse kalmadı, 
onlara da bugün yarın sıra gelir. Cezadan bitkin bir 
şekilde kaçtılar. Gerisin geriye kaçtılar. Güneş batma-
dan İslam Ordusu tepeleri (İzvor) ele geçirdi. Osman 
Paşa ele geçirilen tepelere barınak yapılması talima-
tını verdi. Subaylara düşmanın seher vakti ani saldırı-
larına karşı hazırlık yapmalarını emretti. Şafak ışıkla-
rı ufukta belirdiğinde, Osmanlı askerleri İzvor köyü-
nü kuşattı. Düşmanı yenilgiye mahkûm ettiler. Yeryü-
zü onları sıktı, Geniş ovalar onlara dar oldu. Azimet-
lerini hezimete dönüştürdü. Osmanlı askerleri Timuk 
nehrini ele geçirdi. Nehir boylarında bir yerde sığına-
ğa kaçan ve Zâyıçâr bölgesinde bulunan destek kuv-
vetlerinden bir kısım düşmanı takip ettiler. Müslü-
manlardan bir bölük nehir üzerine bir köprü yapma-
ya başladı. Bir bölük de köprü yapmalarına mani ol-
maya çalışan düşmanlarla harp etmekle meşguldü. 
İki fırka arasında mütareke oluncaya kadar şiddetli 
bir şekilde iki defa harp edildi. Mızraklar süvarinin 
gölgesinden daha yakın ve kılıçlar da şah damarına 
kadar yaklaşmıştı. Allahü Teala Müslümanlara zafer 



88 

kokusunu aldırmış; düşmanları kahrı perişan etmiş; 
Müslümanların da muzaffer olacakları belirmeye baş-
lamıştı. Onların pek çoğu helak yurduna gittikten 
sonra kalanlar gerisin geriye kaçtılar. Müslümanlar 
onlardan üç top ve pek çok malzeme ve askeri teçhi-
zatı ganimet aldılar. İki ay kadar Osmanlı askerleri bu 
mevkide kaldılar. Bu esnada her yönden askeri des-
tek ulaştı. Nehrin suyu bu müddette günden güne 
azalıyordu. Yapımına başladıkları köprünün tamam-
lanması müjdesini aldılar. Düşman köprüyü gördü-
ğünde akıbetlerinin vahim olduğunu anladı. Durum 
aleyhlerineydi. Bu yüzden tepeden aşağıya süzülüp 
güneye ve Saba’ya dağıldılar. Ve Osmanlı askerleri 
savaşmadan Zayicar’a ulaştılar. Osman Paşa Osmanlı 
sancağının tepeye dikilmesini ve oraya istihkâmların 
kurulmasını emretti. Sonra askerlerin bir kısmı ora-
dan ayrıldı. Kalan askerler düşmanı takip etti. Yol 
boyunca iki defa zafer kazandılar, her ikisinde de yır-
tıcı hayvanlara ve yokluğa onları terk ettiler. Bu za-
ferlerin neticesinde mükâfat olarak Sultan, Osman 
Paşa’yı müşirliğe yükseltti ve ikinci dereceden Mecidî 
Nişanı verdi. 

 
6. Plevne Vakası [Plevne Savunması] 
Devlet-i Âliyye ile Sırbistan arasında ateşkes ya-

pıldıktan sonra, Osman Paşa Vidin’e [Bulgaristan’da 
bir şehir] döndü ve askerlerin talimine ve savaşa ha-
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zırlık çalışmalarına başladı. Ardından yaklaşık 36 
tabur ve 44 topla Plevne’ye geldiler. O sırada bu şehir 
17500 nüfusa sahipti. Vadi içindeki şehrin etrafı tepe-
lerle çevriliydi ve geçitleri vardı. Osman Paşa ilk gün-
den itibaren o geçitlerin hızlıca onarılmasına çalıştı. 
Askerlerini düzene koydu ve onları sağlam mevzilere 
yerleştirdi. Temmuz ayının 8. gününde General Şilder 
komutasındaki düşman ordusu ansızın onlara saldır-
dı. Fakat onlar, düşmanların etraflarını sararak tam 
olarak kuşattılar. Deve kuşu gibi onları ürküttüler. 
Onların çoğunu güvercin gibi avladılar. İşte bu ilk 
muharebeydi. İlk muharebe bittikten sonra Ruslar 
yığınak yapmaya, toplanmaya, birleşmeye ve araziye 
yayılmaya başladı. Askeri kuvvetlerini artırıp çoğalt-
tılar. Ardından Temmuz ayının 18. gününde selden 
elde ettikleri çerçöp ve geceleyin hazırladıkları şey-
lerle [yazar onların mühimmatlarının işe yaramadı-
ğını ima ediyor.] Müslümanların üzerine yürüdüler. 
Onların gecesi dün gibi oldu. Alçaltıcı bir yenilgi ile 
karargâhlarına ve mevzilerine geri döndüler. Ülkele-
rinin ve insanlarının gururlarını yerle bir ettiler. Bu-
nun üzerine tekrar kuvvetlerini takviye ettiler. Yanla-
rında 250 topla birlikte 80.000 bin Romen asker de 
onların imdadına yetişti. Ardından bu çok büyük or-
duyla Osmanlı askerine saldırdılar. Harp iyice kızıştı. 
Mızraklar birbirinin içine geçti, taşlar havada uçuşu-
yordu. Bu çarpışma 30 Ağustos’tan 10 Eylül’e kadar 
devam etti. Sonunda İslam Ordusu düşmanlarını püs-
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kürttü ve üzerlerine sel gibi aktı. Düşmanları, gündü-
zün geceyi yok ettiği gibi yok ettiler. Bu zaferden on 
gün sonra yani 20 Eylül’de Osman Paşa’ya, Gazi un-
vanı verildi. 

Ruslar bu üçüncü muharebede de aynı şekilde he-
zimete uğradı. Ruslar bunun üzerine askeri kuvvetle-
ri fennî kuvvetlerle desteklemek için harp meydanla-
rındaki planlamasıyla ünlü mühendis Totleben’i ge-
tirmek lüzumu gördüler. Üçüncü muharebeden he-
men sonra eylül ayının ortalarında Totleben harp 
alanına ulaştı. Rus ordusunun bulunduğu mevzileri 
tek tek gözden geçirdi. Sonra askerleri yeni bir düze-
ne koydu ve istihkâmlar inşa ettirdi ve etrafını sağ-
lamlaştırdı.  Ardından Plevne kalesi kuşatmasını art-
tırdı. Güzel bir tertip ile topları yerleştirdi. Komutan-
lara çeşitli görevler verdi ve onlara bunların dışına 
çıkmamalarını emretti. Sonra her yönden kuşatılan 
Osmanlı askerleri üzerine kuşatmayı artırdı. Bir 
müddet sonra Osmanlı askerlerinin cephaneleri azal-
dı, yardım ümidi kesildi. Hastalık tehlikesi baş gös-
terdi. Bununla birlikte, Allah yolunda kendilerine 
isabet eden şeylerden yılmadılar, boyun eğmediler, 
cihat ettiler, bu yolda kaderlerinde yazılı en büyük 
belalarla karşılaştılar, bütün bu sıkıntılara rağmen 
kuvvetleri ve cephaneleri bitene, yiyecekleri bir lok-
ma ve düşmana atacak bir mermi kalmayıncaya ka-
dar sabrettiler. Merhum geride kalan askerlerle Vid 
Vadisi’nden ümitlerle ya da aksi ne olursa olsun ku-
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şatmayı yarmaya karar verdi. Üzerlerine askerlerle 
hücum etti ve düşmanın ilk saflarını akla hayale gel-
meyecek müthiş bir hücumla yardı. İşte bu son hamle 
belirleyici oldu ve muharebelerin sonu oldu (Allah 
kendisini rahmetiyle muamele etsin cennet köşkle-
rinde oturtsun!). 
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1. Eserin Arapçası  
 (مقدمة)

إن أوىل ما استهل به اللسان وجرى به القلم محدا هلل الذى جعل لكل أجل  
كتااب ولكل كتااب انطواء ولكل أمد انقضاء، الباقي الذى ال يدركه الفوت، احلاكم على  
كل نفس أب�ا ذائقة املوت، جعل النفوس ىف هذا السبيل بني تعجيل وأتجيل، فمن راحل 

ء أمده، فالدار دار نقلة واملقام فيها لرحلة، وكل من ليومه ومن متهيئ لغده بعد استيفا
عليها من الربيه على شفا حفرة من املنية، فالثاوي هبا راحل، واأل�م فيها مراحل، ليس 
فيها إال خيال ملم، أو ظل منتقل أو سحابة منقشعة أو عارية مرجتعة، ومازال الدهر كما 

دخل ملبوسا على عالته يسر ويفجع عرف وعلى ما خرب معروفا ابلتغري حمصواب على 
ويفرق وجيمع، يفرق قبل اإلمتاع حبسن االجتماع ويسلب الصنيعة بعد االصطناع، وما برح 
�خذ هذا بغتة وذاك على غرة حىت أتى اليوم مبا نكأ النفوس وكلم القلوب وقرح العيون 

األمة بني ترك وترك الناس بني مصعد لزفرته ومقطر لعربته ووقيذ هم وأخيذ غم إذ فجع 
ثلمة ال تسد وشعثا ال يلم فريد العصر �درة الفلك ابسل تعود اإلقدام حيث تزل األقدام 
حي القلب سجاح الطبع كرمي اخللق محيد الذكر سليم الصدر مضى واملكارم تبكيه 
واحملاسن تعزى فيه فركب العناق بعد العتاق وامتطى األجياد بعد اجلياد وسار على الصراط 

هو اجملاز ىف احلقيقة ووصل إىل املرحلة اليت يالقى فيها كل صديق صديقه فكانت الذى 
املصيبة عظيمة والفجيعة وجيعة إذ للفجائع مواقع وللمصائب مراتب وأعظمها وقعا فقدان 
األمة رجاهلا الصدور الذين تسد هبم الثغور والفقيد سقى هللا تربته الزكية من رجال اإلسالم 

 من عباده فجاهدوا ىف هللا حق جهاده بوأه هللا مقعد صدق ولقاء الذين اصطفاهم هللا
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الغرفة مع الذين أنعم هللا عليهم وورث سيد� وموال� أمري املؤمنني عمره وشرح صدره 
 وجعل النفوس فداءه وأطال إىل انتهاء الدوران بقاءه آمني.

 (االحتفال جبنازته ودفنه)

وموال� اخلليفة املعظم أصدر  سيد�ملا نعى الفقيد رمحه هللا إىل 
أمره إىل كل من صاحب الدولة والعناية آغا دار السعادة 
وصاحب العطوفة احلاج على بك رئيس القر�ء وصاحب 
العطوفة راغب بك أحد القر�ء الكرام وصاحب الدولة 
احلاج حسن ابشا حمافظ بشكطاش ابلذهاب إىل داره وتعزية 

ادة السنية بدفنه ىف احلظرية اليت آله الكرام، مث صدرت اإلر 
دفن فيها ساكن اجلنان السلطان حممد الفاتح إنفاذا لوصية 
الفقيد عليه الرمحة فرفع نعشه غدوة يوم اخلميس اخلامس من 

ومريدي الطريقة املولوية واملؤذنني  ٤شهر ذي احلجة الساعة 

أمامه مشتغلني ابلتهليل والتسبيح وضباط املوسيقى واخلدمة 
اصة السلطانية ورجال الدرك والضبطية حافني ابجلنازة اخل
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وإىل جانبيها قسم من جنود الفرقة األوىل والفرقة الثانية 
يتقدم اجلميع خدم احلرم السلطاين حاملني جمامر الطيب 
ومن وراء النعش الوكالء الفخام والوزراء العظام ورجال 

حيصون  املسابني والعلماء الكرام وكبار املوظفني وخلق ال 
كثرة من وجوه العاصمة ومعرت هبا فوصلوا به إىل إسكلة 
بشكطاش حيث قد أعد لنقله هناك قارب زين أبحسن زينة 
فوضع فيه وتلته الناس يف قوارب خبارية حىت وصلوا به إىل 
(اون قياىن) مث مروا به (من شهزاده ابشى) فبلغوا تربة الفاتح 

وهم يف بكاء  والطرق غاصة ابلناس ٢٠ودقيقه  ٧الساعة 

وحنيب وزفري وشهيق مهطعني من احلزن كأن على رؤوسهم 
الطري ومنهم من ينظر إىل السماء بطرف خاشع كأنه 
يسرتجع إىل هللا هبذه املصيبة العظمى والرزء الفادح وال غرو 
أن يعظم املصاب وجيعل اخلطب على من عرف هذه النفس 

ا كان عليه املطمئنة اليت رجعت إىل رهبا راضية مرضية وم
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صاحبها من مكارم األخالق وعلو اهلمة وكرم احملتد وابتالئه 
ىف رفع كلمة اإلسالم وشأن امللة بالء حسنا فسل الصرب 
وسل يلونه وسل كريد عما هلذا البطل من األ�دي البيضاء 
واآلاثر اجلميلة واألعمال اجلليلة فال بدع أن تسقى الدموع 

زاه هللا خري اجلزاء وأحله دار ثراه وأن يعز على األمة نعيه ج
 املقامة بفضله.

فلما وصلوا إىل الفاتح دخلوا ابجلنازة إىل املسجد 
فتقدم الناس للصالة عليها وأمهم ذو الفضيلة الشيخ عبد 
هللا افندي خادم زاوية حيي أفندي الكائنة يف بشكطاش فلما 
 فرغوا من الصالة دعا الشيخ املومى إليه ابملغفرة للفقيد مث
رفعت اجلنازة ووضعت على شفري اللحد الذى هيئ له 

 فواروه الرتاب ىف مشهد عظيم بوأه هللا جنات النعيم.
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وكانت نفقات جتهيزه ودفنه من اجليب اخلاص 
السلطاين وقد عهد هبذه اخلدمة إىل صاحب السعادة الفريق 

 حممد ابشا اجلركس أحد حجاب احلضرة السلطانية

وصدرت اإلرادة السنية إبنشاء بناء لطيف على ضريح هذا 
الغازي احملرتم احرتاما له وتنوهبا بشأنه وقد راثه صاحب 
العطوفة رشيد بك عاكف ابشا زاده أحد أعضاء دائرة 
الشورى امللكية بقصيدة تركية ذيلنا هبا ترمجته اليت نشرت يف 

من جريدة املعلومات العربية وهاك نص   185العدد 
                                                                                  القصيدة وتعريبها                                                                                                             

                                                          مسلما�ن اغليك اه ايليك عثمانيان                 

 كيم بو كون كريدى زمينه بر مقدس قهرمان                                                              
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معماه: نوحوا معشر اإلسالم واندبوا أيها العثمانيون البطل 
                   املقدس الذي نواري يف الرتاب اليوم         

 حرب سابقده بلونه؟ حامئ غري تورى                                                                      

 عصرينك عثمان ذى النوريىن حيدرى                                                                      

 احلرب املاضية فهو معناه: الغيور الذي دافع عن بلون؟ يف
 حيدر العصر ذو الشأن وعثمان ذو النورين                    

)9                                                                                                                            (        

                                                               عاملك اجبالنه؟ عاجمله اليق بر دلري         

 دولنك اك شانلى بر غازيسى صادق بر وزير                                                            

معناه: شجاع جدير ابلتبجيل يف العامل وغاز هو أعظم غزوة 
                 الدولة ووزير صادق                        
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 ملتك اتريخ حاليسنده  �م اور مشري                                                                        

 دمشنان ديننك قلبنده بطشى جايكري                                                                          

وشهرة يف اتريخ امللة احلاضر ولبطشه معناه: مشري له ذكر 
 موقع يف قلوب أعداء دينه                                   

 امتك اميد اتيسى مدار نصرتى                                                                               

                                             مصحف مليتك غايت مشعشع ا؟يىت                             

معناه: مستقبل أمل األمة مدار نصرها وآية مصحف امللية 
 املتشعشع نورها                                                 

)10                                                                                           (                    

 عصمتك، ب؟اكئ اخالقك جمسم عمده سى                                                           

 هيئت اسالميانك فخره شا�ن زبده سى                                                               
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وزبدة  معناه: هيكل العصمة ومثال األخالق الطاهرة اجملسم
 اهليئة اإلسالمية اجلديرة ابلفخر                                 

 جبهه سنده نور فتح ونصر برق انداز ايدى                                                          

           سينه سنده غريت مليىت دمساز ايدى                                                         

معناه: كان نور الفتح والنصر يلمع كالربق يف جبهته وغريته 
 امللية تتنفس يف صدره                                       

 بر هز بر عرصهء هيجا ايدى عثمان ا؟ه                                                                

 وشان ا؟ه                                                           خاكه كيزلندى بو كون اول كانرعز

معناه: كان عثمان ابشا أسد هيجاء فتوارى صاحب ذلك 
 الشأن والعز اليوم يف الرتاب                                        

)11                                                                    (                                                              
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 بن بيلوردم قلبىن وهللا فوق احلدمتني                                                                        

 مامتنده اشرتاك اك ايتسون قلوب مؤمنني                                                                  

قلوب  معناه: أ� اعرف وهللا أن قلبه كان متينا فلتكن
 املؤمنني متينة كقلبه ابلصرب على مصاهبم فيه                         

 {حلية الفقيد رمحه هللا وسريته}                                   

             ً                  ً                 كان رمحه هللا ضخما  قوي البنية متلحما  أسود اللحية قد 
وخطها الشيب تلوح على سيماه خمائل النجابة والذكاء 

العينني أسودها خيالط بياضها محرة ظاهرة  والشجاعة واسع
رحب الصدر عبل الذراعني طويل القامة عريض املنكبني؟ 
                         ً                ً     واسع اجلبهة مطهم الوجه لينا  من غري ضعف شديدا  من 
غري عنف يتواضع عن رفعة ويلني عن قوة دائم الصمت 
والتفكر متوقد الذهن؟ يلوح على غرته عنوان الكرم ويقرأ 
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لشيم جليسه أطرب للطفه من الشمل منها صحيفة حسن ا
ً    على الغناء واإلبل على احلداء وقورا  مهااب  (.         ً ) مقداما  12                               ً     

مهة تعزل السماك األعزل وتلحق املفضول ابألفضل كانت 
ٍ  أ�مه بني خطة جمد  يبتنيها؟ أو خطة خطب يكفيها أو يد                                    ٍ              
يسديها ميهد لنفسه ويستقبل يومه أبفضل من أمسه جييل 

كر أخالقه الطف من نسيم الصبا مزجت الرأي ويطيل الف
بشمأل وأخباره أطيب من ر� القرنفل كرمي العهد صحيح 

 العقد سليم القلب. 

 {ترمجة هذ البطل اهلمام}                                             

ولد رمحه هللا يف توقات من أعمال والية سيواس سنة 
 دار اخلالفة                           ً   وكان أبوه يف ذلك العهد مقيما  يف 1248

فجلبه مع سائر أهله إليها وادخله يف مدرسة ابتدائية مكث 
وكان  1258هبا مدة مث نقله إىل املدرسة اإلعدادية سنة 



105 

خاله أحد معلمي هذه املدرسة فبقى فيها مخس سنوات 
وانتقل إىل املدرسة احلربية وبعد أن أمت التحصيل هبا خرج 

فنشبت حرب  1265منها برتبة مالزم اثين وذلك سنة 
) األثناء فكان املرتجم يف هيئة أركان 13القرمي يف تلك (

احلرب يف تلك الوقعة فأظهر فيها بسالته وإقدامه فرفع بعدما 
وضعت احلرب أوزارها إىل رتبة يوزابشي وملا انعقدت اهلدنة 

طلب إىل دار اخلالفة وأعيد إىل وظيفته يف  1272سنة 
عام حىت رفع إىل رتبة قول  دائرة أركان احلرب فما مر عليه

عني يف اهليئة اليت عهد إليها  1274اغاسي ويف سنة 
نصب رئيسا  1276بتنظيم خرائط األ�ضول ويف سنة 

ألركان احلرب يف اجليش اجملتمع يف يكيشهر فقام هبذه 
        ً         نصب قائدا  للفرقة  1278اخلدمة أحسن قيام ويف سنة 

   ً       ائدا  لالالى الثانية من االالى الرابع وبعد سنة نصب ق
الثالث من الفرقة املذكورة وبعث إىل جبل لبنان للقبض على 



106 

يوسف كرمي رئيس األشقياء فحدث يف خالل ذلك بعض 
وقوعات جبزيرة كريد فامر ابلسري بعساكره إليها فاظهر يف 
وقعيت (ارقادى) و(مناسرتى) ما ال مزيد عليه من الشجاعة 

عم عليه ابلوسام اجمليدي واإلقدام فرفع إىل رتبه أمري االى وأن
 .من الدرجة الثالثة

  

ظهرت ثورة يف اليمن اضطرت احلكومة  ۱۲٨۳ويف سنة 
جلمع جند االحتياط فنصب املرتجم قائدا ألحد فرق تلك 
اجلنود فأظهر يف هذه الثورة أيضا احلزم والبسالة فرجع إىل 
رتبة أمريلوا مث مرض لوخامة هواء اليمن فرجع إىل دار اخلالفة 

وبعد أن مكث هبا بضعة أشهر نصب قائدا  ۱۲٨٧سنة 
 للواء االحتياط يف الفيلق الثالث مبناسرت                                      
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فأقام مدة يف مناسرت مث ورد إليه األمر بنصبه قائدا         
�زار فشخص إليها وبعد أن أقام هبا مدة رتب  لفرقة يكى

يف خالهلا اجلنود ودرهبم أاته نبأ برقي يبشره برفعه إىل رتبة 
فريق ونصبه قائدا ملركز دار اخلالفة فرجع إىل دار اخلالفة  

قودره فبقي فيها مخسة فما استقر هبا حق نصب قائدا الش
يف شهر  ۱۲٨٩أشهر مث نصب لبوسنه فوصل إليها سنة 

آب فمكث يف بوسنه ستة أشهر فأاته األمر بنصبه رئيا 
للمجلس العسكري يف الفيلق الرابع فبقي يف هذه الوظيفة 

 بضعة أشهر مث نصب قائدا للفرقة                                                

وىل اليت بعثت إىل الصرب فذهب إىل حمل وظيفته األ       
مارا بدار اخلالفة مث بعد مدة أمر ابملسري إىل (ويدين) حينما 
أرسل �ور ابشا رئيس القواد فيها إىل جهة األ�ضول فسار 
املرتجم إليها قد رب اجلنود وحفظ احلدود وملا نشبت احلرب 

ألعداء بني الدولة وبني الصرب وثب وثبة الضرغام على ا
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فكانت له رهبة شديدة يف قلوهبم ودهشة يف نفوسهم فلما 
انتهت الوقعة أنعم عليه برتبة مشري وابلوسام اجمليدي من 

 الدرجة الثانية مكافاة له علي جده وإقدامه        
 

وقد شهد املرتجم رمحه هللا وقائعا عظيمة غري هذه         
يها من الشأن أشهرها حرب الدولة العلية مع روسيا حاز ف

والصيت والذكر احلميد ما خيلد يف صحائف التاريخ ذكره 
اجلميل وامسه اجلليل وفيها أهداه أمري املؤمنني سيفا وبندقية 
صيغا من ذهب وأنعم عليه ابلوسام العثماين املرصع  وملا  
كان أسريا عند الروس كانوا يعاملونه بكمال االحرتام 

ثاين بنصب خيمة له إىل والتبجيل وأمر القيصر إسكندر ال
جانب خيمة الغراندوق نقواال رئيس قواد جيش الروس وكان 
يدخل الغراندوق عليه كل يوم فيسليه ويطيب نفسه وقد 
خاطبه القيصر عند لقائه له خبطاب ساله به وأثىن فيه علي 

                           إقدامه وشجاعته وهاك معناه                                                      
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"ال حتزن أيها الباشا الضطرارك للتسليم فإن            
الرجال يقع هلم يف أكثر احلروب ما وقع لك وأنت قد 
دافعت عن وطنك أشد الدفاع  وأظهرت ما ال مزيد عليه 
من الشجاعة والثبات وإين ال أنظر إليك بنظر أسري بل 

عيد إليك سيفك وإين بنظر شهم غيور عظيم وها أ� م
 أحسبين ذا حظ اللتقائي يف حومة الوغي بشجاع مثلك"                                                                       

 
وملا رجع املرتجم من هذه الوقعة إىل دار اخلالفة           

خف الناس الستقباله إىل غايه مدخل البحر األسود وملا 
ملدينة من جهة طومله ابغجه استقبله الناس أفواجا طلع إىل ا

ابلفرح والسرور والثناء عليه فذهب توا إىل املابني السلطاين 
فتشرف ابملثول بني يدي سيد� وموال� أمري املؤمنني فاكرمه 
وقابله ابلبشاشة وااللتفات وأدبت له مساء ذلك اليوم مأدبة 

ظيم وكان سيد� سنية حضرها الوكالء الفخام والوزراء الع
 وموال� اخلليفة املعظم حيادثه يف خالل ذلك ويطيب نفسه                                                                        
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أحسن إليه يف ذلك اجمللس ابلوسام العثماين املرصع        
وأهداه سيفا صيغ من ذهب كان يتقلده السلطان حممود 

 للغازي)                                                                   ( محة وقد نفقشت عليه هذه الكلمةخان عليه الر 
 

وبعد ذلك نصب املرتجم مشريا للعساكر اخلاصة         
وبعد مدة نصب مشريا للمابني السلطاين ويف اليوم الثاين 

نصب سر  ۱۲٤٩والعشرين من شهر تشرين األول سنة 
أيلول سنة  ۱٨كر فبقي يف هذه الوظيفة إىل اتريخ عس

ففصل عنها وبقي يف وظيفة مشريية املابني مث أعيد  ۱۳۰٧
 ۱۳۰٧أغستوس سنة  ٩إىل منصب السر عسكرية يف 

عقب وفاة السر عسكر علي صائب ابشا مث انفصل بعد 
      مدة وعاد إىل مشريية املابني                                           

 
وقد احرز املرتجم وسام االفتخار املرصع ووسام          

االمتياز املرصع والوسام العثماين املرصع والوسام اجمليدي 
املرصع ونوطى االمتياز الذهيب والفضي ونوط اللياقة الذهيب 
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ونوط كريد الذهيب وحاز وسامات الدول األجنبية كلها من 
سام من لدن حضرة الدرجة األوىل حىت أنه حاز أعظم و 

 البااب                                                                   
 

وقد تشرف اثنان من أجناله مبصاهرة سيد�             
وموال� أمري املؤمنني ومها صاحب العطوفة نورالدين ابشا 

سنة بصاحبة الدولة والعصمة زكيه سلطان  ۱۱تزوج منذ 
وكمال الدين ابشا تزوج منذ سنتني بصاحبة الدولة والعصمة 

الدين نعيمة سلطان وأكرب أوالد املرتجم صاحب العطوفة نور 
سنة ويليه صاحب العطوفة   ۳۰ابشا املشار إليه وسنه اليوم 

سنة ويليه مجال بك وهو اليوم  28كمال الدين ابشا وسنه 
سنة وهو حائز رتبة  ۲۲يف برلني مشتغل ابلتحصيل وسنة 

بيكباشي لدى الدولة العلية ورتبة مالزم يف عسكر بروسيا 
مري ويليه حسيب بك وهو من حجاب سيد� وموال� أ

املؤمنني جعلهم هللا خري خلف ألجمد وأهلمهم الصرب اجلميل 
 ووهبهم األجر اجلزيل مبنه وكرمه                                                                
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 فصل يف الوقائع اليت شهدها املرتجم                                        

 
 (حرب الصرب )                                   

ملا أرسل �ور قائد اجليش يف ويدين إىل األ�ضول سنة       
صدر األمر إىل املرتجم ابلسفر من نيش إىل ويدن  ۱۲٩۰

ليخلف �ور ابشا يف قيادة اجليش فسار إليها وأخذ يف 
و�م مث نزل هبم على ٔ                 تدريب اجلنود وترتيبهم وإصالح شو                               

مسافة ساعة ونصف من حدود الصرب وأعد ما يلزم خلرق 
ختوم العدو وهتيأ ألول صيحة فما مضت أ�م حيت أاته نبأ 

من رئيس القود يعلمه به عن إعالن احلرب فوثب وثبة   برقي
الضرغام وخرق صفوف األعداء وجاز حدودهم وااتهم مبا 
 ال قبل هلم به بكل ابسل تعود اإلقدام حيث تزل األقدام

آحادهم نفر وأفرادهم زمر حىت بلغت نفوس املتمردين الرتاق 
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الفراق وفتحت أبواب اجلراح جنيع منهمر فالتقى  وظنوا أنه
الدم على أمر قد قدر ومحلت أئمة الزيع من الصوارم والقنا 
على ذات الواح ودسر حىت مل يبق منهم إال شفافة أخطأت 

روا خبوا يف براثن األسد وبقية موعدها اليوم أو غد فطا
العقاب ونكصوا على األعقاب ومل تغرب الشمس حىت 
استوىل جيش املسلمني على روايب (ايزوور) فأمر املرتجم 
ابنشاء مالجئ على تلك الروايب مث أمر ضابط اجلنود 
ابلتأهب ملباغتة العدو يف السحر فلما بدا عارض الشفق يف 

ور) فأركبوا وجنة األفق أحاطت اجلنود العثمانية بقرية (ايزو 
وضاقت  األعداء فيها أكتاف املنهزمني فمجتهم األرض

عليهم مبا رحبت وانقلبت عزميتهم هزمية فاستولت العساكر 
العثمانية على �ر متيوق فنزلوا عليه والعدو منهم من مجح 
إىل ملجأ يف أحد جهات النهر ومنهم من وىل إىل جهة 

على ذاك النهر زاجيار فأخذت فرقة من املسلمني ببناء جسر 
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وفرقة اشتغلت ابلقتال مع األعداء الذين تعرضوا هلم 
ليمنعوهم من بناء اجلسر فنشب القتال بني الفريقني مراتن 
واشتد حىت كانت اخلطية أقرب إىل الفارس من ظله واهلندية 
أدىن إىل الوريد من حبله فأهب هللا للمسلمني ريح النصر 

لقهر فولوا األدابر بعد وحكم هلم ابلظهور وعلى األعداء اب
مدافع  3أن حل أكثرهم دار البوار وغنم املسلمون منهم 

وكثري من املعدات والذخائر وبقى اجليش العثماين مقيما يف 
هذا املوقع قدر شهرين وكانت النجدات أتتيهم يف أثناء 
ذلك من كل جهة وكان ماء النهر ينقص يف هذه املدة شيئا 

سر الذي ابشروا بنائه فلما رأى فشيئا فأخذوا يف إمتام اجل
العدو ذلك منهم عرفوا أن العاقبة وخيمة وأن الدائرة عليهم 
فاجنلوا عن تلك الراب وتفرقوا جنواب وسيبا فاستولت اجلنود 
العثمانية على (زاجيار) بال قتال فأمر املرتجم برفع اللواء 
العثماين عليها وببناء استحكامات فيها مث ترك هبا قسما من 
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اجلنود وسار ببقية اجليش على أثر العدو فظفر هبم يف أثناء 
الطريق مراتن تركهم فيهما جزر السباع ورهن الدمار وعلى 
أثر هذه الوقائع أنعم عليه برتبة مشري وابلوسام اجمليدي من 

 الدرجة الثانية مكافأة له

 (وقعة بلونه)

ملا انعقدت اهلدنة بني الدولة العلية وبني الصرب رجع 
ملرتجم إىل ويدين وأخذ يف تعليم اجلنود وتدريهم مث التجأ ا

مدفع وكانت  44كتيبة من اجلنود و  32إىل بلونه بنحو 
الف نسمة وكانت  17.5هذه املدينة إذ ذاك حتتوي على 

الروايب احمليطة هبا منخفضة وأرضها ذات عوارض فابتدر 
املرتجم يف احلال الصالح تلك العوارض من أول يوم ورتب 
جنده وجعلهم فيموقع منيع فباغتهم العدو حتت قيادة اجلزال 
شيلدر يف اليوم الثامن من شهر متوز وقد مجعوا أطرافهم 
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والفوا الفافهم فأجفلهم إجفال النعام بعد أن جعل أكثرهم 
فريسة للحمام وهذه هي الوقعة األوىل فلما انتهت الوقعة 

تنفذوا أخذ الروس يف احلشد واحلشر والضم والنشر واس
قواهم يف تكثري العدد وتوفري العدد مث زحفوا على املسلمني 
مبا احتطبوا يف ليلهم وجهزوا من غثاء سيلهم وذلك يف اليوم 
الثامن عشر من متوز فكانت ليلتهم كالبارحة ورجعوا ابهلزمية 
الفاضحة فعادوا إىل ما كانوا فيه من مجع أطرافهم وأتليف 

م وعبيدها واستنفذوا عدهتا أحزاهبم فنفضوا أحرار بالده
وعديدها وانضم إليهم من الرومان الذين جاؤوا إلمدادهم 

مدفع فزحفوا هبذا اجليش  250الف جندي معهم  80
اجلرار على اجلنود العثمانية فدارت رحى احلرب واعتنقت 
الرماح وتصافحت بيض الصفاح فامتدت هذه املعركة من 

ل فتمكن اإلسالم آغستوس إىل اليوم العاشر من أيلو  30
يف النهاية من دحر األعداء وأقدموا عليهم إقدام السيل 
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ونسخوهم نسخ النهار لليل وبعد انتهاء الوقعة بعشرة أ�م 
 أيلول اكرم املرتجم بعنوان (الغازي)  20أعىن يف 

فلما ا�زمت الروس يف هذه املعركة الثالثة أيضا رأوا لزوما 
لدار احلرب لتأييد القوى  جللب (طوتله بن) املهندس الشهري

العسكرية ابلقوة الفنية فوصل طوتله بن إىل أرض املعركة يف 
منتصف شهر أيلول بعد انتهاء الوقعة الثالثة فتأمل مواقع 
اجلنود الروسية موقعا بعد موقع مث رتب اجلند ترتيبا جديدا 
وأنشأ االستحكامات وحصن األطراف وضيق نطاق 

دافع ترتيبا حسنا وأوصى القواد احلصار على بلونه ورتب امل
بوصا� كثرية وأمرهم أن ال خيرجوا عن وصيته وحينئذ 
تضايقت اجلنود العثمانية الذين أحاطت هبم األعداء من كل 
جانب وقلت ذخائرهم بعد مدة وانقطع عنهم املدد ودمهتهم 
أخطار األمراض ومع هذا ما وهنوا ملا أصاهبم يف سبيل هللا 
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عطوا اجلهاد أوىف حظوظ االجتهاد وابلوا وما استكانوا فأ
بالء األبطال وصربوا على األهوال حىت نفذت أقواهتم 
وذخائرهم وأصبحوا ال جيدون كسرة ميضغو�ا وال رمقا 
يدفعون به العدو فقرر املرتجم رحم هللا أن حيمل مبن بقى من 
اجلنود محلة واحدة إما هلم أو عليهم أمال ابخلروج من وادى 

فحمل عليهم واخرتق صفوف األعداء بصولة (وويد) 
مدهشة ال ختطر ألحد ببال وكانت هذه احلملة هي الفاصلة 

 .وآخر الوقائع (تغمده هللا برمحته وأسكنه حببوحة جنته)



2.Eserin Orijinali
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