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 Öz: 93 Harbi olarak da bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi, Osmanlı İmparatorluğu için tam bir 

faciayla neticelenmiştir. Savaş sonunda imzalanan Berlin Antlaşması o neticenin resmî vesikasıdır. 

Nitekim imparatorluğun toplam toprağının beşte ikisi, nüfusunun ise beşte biri (5.5 milyon) artık 

yoktur. Bu kayıplar göz önünde bulundurulunca Osmanlılar açısından savaş içi gelişmeler hakkında 

konuşulmaya veya yazılmaya değer bir husus olmadığı düşünülebilir. Ancak Plevne Müdafaası o 

düşünceyi geçersiz kılar. Osmanlı askerinin savaş içerisinde tek yüz aklığı gösterdiği cephe olarak 

kayıtlara geçen Plevne, her şeyden evvel Türk askerinin tarihte gösterdiği direnç ve kahramanlık 

hikâyelerinin en güzide örneklerinden birisi olmuştur. Burada tam 145 gün boyunca Gazi Osman 

Paşa kumandasında ve büyük bir yokluk içerisinde sayıca çok üstün olan Ruslara karşı emsalsiz bir 

direniş gösterilmiştir. Bu direniş; sadece Müslüman çevrelerde değil, düşman da dâhil olmak üzere 

tüm dünya sathında büyük bir hayranlık uyandırmış, o hayranlığın birer mahsulü olan türkülere, 

marşlara ilham vermiş, şiirlere, kitaplara konu olmuştur. Dahası dünya basınının gündeminden 

aylarca düşmemiştir. Kısacası, uyandırdığı yankı ve hayranlık dünyanın dört bir yanında 

hissedilmiştir. Bu çalışma işte o yankı ve hayranlığın boyutlarını, mevcut literatürün yanında 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden temin edilen bazı vesikalarla ortaya koymayı kendisine amaç 

edinmiştir.  

Anahtar Kelimeler: 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı, Plevne, Gazi Osman Paşa, Etki  

Abstract : 1877-78 Russian War, also known as "93 War" ended up as a complete disaster for 

Ottoman Empire. Treaty of Berlin, which was signed after the war, is the formal record of this result. 

Thus, two fifth of the Empire's territory and one fifth of its population no longer existed. When these 

losses are taken into account, it can be thought that in terms of Ottomans, there is no concern about 

the progress of the war to be written or spoken. Nevertheless, the Siege of Plevna makes this thought 

invalid. Plevna, which was recorded as the only front line where the Ottoman soldiers came out with 

honour, before everything, has been one of the most distinguished examples of the stories of heroism 

and resistance which Turkish soldiers set out. Here, as long as 145 days, an incomparable resistance 

was set out by the command of Gazi Osman Pasha and in a great shortage, towards the Russian, who 

were superior in number. This resistance fascinated not only Muslim environment, but also all the 

world surface including the enemy, in a great manner; inspired anthems and folk songs which are the 

products of this admiration; became the subject of poems and books. Furthermore, it was not out of 

from the agenda of the world for months. In short, the arisen reflection and admiration were felt all 

over the world. This works aims to present the size of these reflection and admiration, by some 

records which have been provided from Premiership Ottoman Archive, in addition to present 

literature. 

Keywords: 1877-78 Ottoman-Russian War, Plevna, Gazi Osman Pasha, Effect 

 

                                                           
 Bu çalışmanın “Dış Basında Plevne ve Osman Paşa” başlığını taşıyan kısmı 25-27 Nisan 2017 tarihleri arasında 

Tokat’ta düzenlenen “ II. Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi” adlı sempozyumda bildiri 

olarak dunulmuştur. 
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I. Plevne’de Neler Yaşandı? 

Plevne Muharebeleri, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, 8 Temmuz-10 Aralık 

1877 tarihleri arasında Plevne’de yaşanan savunma savaşlarıdır. Söz konusu savaşın son 

derece önemli bir kısmını
1
 oluşturan Plevne Muharebeleri XIX. yüzyıl Osmanlı harp tarihinin 

en önemli direniş mücadelesini oluşturur. Gazi Osman Paşa
2
 kumandasındaki bir kolordu 

tarafından kendilerinden kat kat üstün olan Rus-Rumen kuvvetlerine karşı verilmiş
3
 tarihte 

eşine az rastlanır bir mücadeledir. O mücadeleyi en genel hatlarıyla hatırlamak ülke içinde ve 

özellikle yurtdışında uyandırdığı akislerin boyutunu anlamak yahut anlamlandırmak açısından 

son derece önem arz etmektedir. Çok daha derinlere uzanan bir maziye sahip olmakla birlikte, 

bütün hikâye Rusların 24 Nisan 1877 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu’na savaş ilan 

etmeleriyle başlamıştır. Gazi Osman Paşa o günlerde Sırp ve Rumenlerin olası bir saldırı 

hareketlerine engel olmak vazifesiyle Vidin’de, Tuna Cephesi Başkumandanı Abdülkerim 

Nadir Paşa’nın emrinde bulunmaktaydı. Komutasında 25 piyade taburu, 12 süvari bölüğü, 48 

sahra ve 6 da dağ topundan müteşekkil bir kuvvet vardı
4
.  

Süratle İstanbul’a inmek arzusuyla Grandük Nikola komutasında ilerleyen Ruslar ise 

hiçbir ciddi direnişle karşılaşmaksızın Haziran sonunda Tuna’yı geçip, Temmuz ayı içerisinde 

sırasıyla Tırnova, Niğbolu ve Şipka Geçidi’ni ele geçirdiler
5
. Böylelikle Osmanlıların birinci 

savunma hattı daha harbin birinci ayı dolmadan düşmüş oldu
6
. Balkanlara doğru sarkmakta 

olan Rusların önüne hemen bir set çekmek gerekiyordu. Bu vazife Gazi Osman Paşa’ya 

verildi. Bunun üzerine o, emrindeki 25 bin kişilik
7
 bir kuvvetle 6 günlük bir yürüyüşün 

ardından 7 Temmuz’da Plevne’ye geçti
8
. 

 489 yıl Türk idaresinde kalmış
9
 olan Plevne Kasabası, 1877 yılı başlarında 10 bini Bulgar 

olmak üzere 17 bin kişilik bir nüfusa sahipti. Rusların Tuna hattını aşmasının ardından 4 bin 

Bulgar’ın terk ettiği kasabaya 2 bin Türk sığınmıştı
10

. Plevne, Balkan dağlarıyla Tuna 

arasındaki verimli bir arazinin ortasında kurulmuştu. Mühim yolların kavşak noktası olması 

münasebetiyle büyük bir öneme sahipti. Ancak coğrafî bakımdan savunmaya elverişli 

değildi
11

. Bu nedenle Gazi Osman Paşa öncelikle Plevne’yi harp nizamına uygun müstahkem 

                                                           
1 Alexandru V. Boldur, “Plevna”, Tarih Dergisi, Sa: 32, 1979,  s. 679. 
2 Gazi Osman Paşa’nın hayatı ve faaliyetleri hakkında bkz. Mahmud Talat Bey, Plevne Müdafaası, Yay. Haz. Eyüp 

Kul, Babıali Kültür Yay., İstanbul 2008,  s. 21-26; Enver Behnan Şapolyo, Gazi Osman Paşa ve Plevne Müdafaası, 

Türkiye Yay., İstanbul 1959,  s. 5-13; Metin Hülâgü, Gazi Osman Paşa, Boğaziçi Yay., İstanbul 1993,  s. 25-39. 
3 Metin Hülagü, “Plevne Savaşları”, TDV.İA, c. 34, İstanbul 2007,  s. 304. 
4 Hülâgü, Gazi Osman Paşa,  s. 55.  
5 Şapolyo, Gazi Osman Paşa ve Plevne Müdafaası,  s. 77-81; Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, c. VIII, TTK Yay., 

Ankara 1983,  s. 47. 
6 Rifat Önsoy, “Plevne Müdafaası Esnasında Osmanlı Devletinin Siyasi Durumu”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Dergisi, c.1, s. 1, Ankara 1983, s. 62. 
7 Rupert Furneaux, Osman Paşa’nın Plevne’ye 12 bin asker ve 54 topla, günde ortalama 32 km yol kat ederek 

geçtiğini yazmıştır. Bkz. Rupert Furneaux, Tuna Nehri Akmam Diyor, Çev. Ş. ve D. Türkömer, Milliyet Yay., 

İstanbul 1972,  s. 47. 
8 Mahmud Talat Bey, Plevne Müdafaası,  s. 35-39; Mahmud Celâleddin Paşa, Mir’ât-ı Hakîkat, c. I-II-III, Haz. 

İsmet Miroğlu, Berekât Yayınevi,  İstanbul 1983,  s. 447; Hülâgü, Gazi Osman Paşa,  s. 74. Von der Goltz ise 

Osman Paşa’nın 13 Temmuz’da Plevne’ye geçmiş olduğunu kaydetmiştir. Bkz. Von der Goltz Paşa, Plevne, Çev. 

Miralay Mehmed Tahir Bey, Mahmud Bey Matbaası, Dersaadet 1316,  s. 4. 
9 Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Gazi Osman Paşa ve Plevne Savunması, Kültür ve Turizm 

Bak. Yay., Ankara 1982,  s. 25.  
10 William von Herbert, Plevne Müdafaası, Çev. Ali Kurdoğlu, Kültür Bak. Yay., İzmir 1990, s. 107; Furneaux, 

Tuna Nehri Akmam Diyor,  s. 53. 
11 Şapolyo, Gazi Osman Paşa ve Plevne Müdafaası,  s. 90. Plevne ve stratejik önemi hakkında daha fazla bilgi için 

bkz. Hülâgü, Gazi Osman Paşa,  s. 76-78. 
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bir mevki haline getirmek için hummalı bir çalışma başlattı
12

. Kasabanın etrafında 

kurmaylarıyla keşif ve incelemelerde bulundu
13

. Ardından sahra istihkâmları
14

 inşa ettirdi, avcı 

hendekleri kazdırdı, topçu birliğinin büyük bir kısmını toprak siperler gerisine yerleştirdi. 

Bütün bu çalışmalar sonunda Plevne, 25 tabur piyade, 6 süvari bölüğü ve 58 top
15

 ile 

müdafaaya hazır bir hale geldi.    

Rus Orduları başkumandanı Grandük Nikola, Osmanlı kuvvetlerinin Plevne tarafında 

toplandığını öğrenince ordusunun sağ kanadının tehlikede olduğunu anlamakta gecikmedi. Bu 

nedenle hemen Batı Ordusu Kumandanı General Krüdener’e Plevne’ye hücum emri verdi. 

Krüdener hücum için General Schilder’i görevlendirdi. Kuvvetlerini ancak 7 Temmuz’da 

toplayabilen Schilder bir gün sonra taarruza geçti. I. Plevne Muharebesi bu şekilde başladı. 

Ruslar, sonrakilerin de habercisi olan ilk yenilgilerini burada tattılar. Savaş sona erdiğinde 

öncü Rus kuvvetlerinin yarısı (74’ü subay olmak üzere 3 bin kişi) artık yoktu. Bu ilk 

püskürtmenin ardından Ruslar, bol miktarda silah ve cephane bırakarak, perişan bir vaziyette 

Plevne’nin 10 mil kadar uzağına çekilmek zorunda kaldılar
16

. 

İlk yenilginin üzerinden daha 10 gün geçmeden Grandük Nikola yeni kuvvetlerle takviye 

ettiği General Krüdener’e Plevne’ye yeniden taarruz edilmesi emrini verdi. Bunun üzerine 

büyük bir kuvvetle harekete geçen Krüdener, Plevne önlerine vardı ve General Schilder’e 

katıldı. Böylece Ruslar 50-60 bin kişilik bir kuvvete ulaştılar. Ayrıca 184 parça topları vardı. 

Buna karşın Osman Paşa’nın emrinde 33 bin kişilik bir muharip kuvvet ile 58 parça top 

mevcuttu. II. Plevne Muharebesi olarak adlandırılan bu savaş ise 18 Temmuz sabahı başladı ve 

güneş batıncaya kadar devam etti. Netice ilkinden pek farklı değildi. Ruslar yine geri çekilmek 

zorunda kaldılar. Nihayet ertesi günün akşamüzeri Osman Paşa, birliklerine karşı taarruz 

emrini verdi. 26 saatlik bir savaşın ardından kalkışılan bu hücum neticesinde Ruslar bozguna 

uğratıldı. Osman Paşa’nın İstanbul’a gönderdiği rapordaki bilgilere göre Rusların ölü sayısı 8 

binden fazlaydı, yaralıları bunun 2-3 katı kadardı. Türk tarafındaysa 100 şehit ve 300 yaralı 

vardı
17

.  

                                                           
12 Mahmud Talat Bey, Plevne Müdafaası,  s. 40 vd; Furneaux, Tuna Nehri Akmam Diyor,  s. 54-56; Besim Özcan, 

“Ölümünün 102. Yıldönümünde Gazi Osman Paşa ve Plevne’den Manzaralar”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları 

Enstitüsü Dergisi, Sa:19, Erzurum 2002,  s. 240.  
13 İbrahim Edhem, Plevne Hatıraları, Yay. Haz. Seyfullah Esin, (Tercüman 1001 Temel Eser), İstanbul 1979,  s. 40. 
14 O zamana gelinceye kadar siperler hep toprak üstüne yerleştirilen malzemeyle yapılırken Osman Paşa’nın 

emrinde bulunan Mühendis Tevfik Paşa Plevne’deki siperleri toprağın içine kazdırmıştı. Bu derin ve çok amaçlı 

siperler ilk bakışta bir nalı andırıyor ve tekmiş gibi görünüyordu. Esasında bütün siperlerin yer altından açılmış 

tüneller vasıtasıyla birbirleriyle bağlantıları sağlanmıştı. Ayrıca yeraltına askerlerin dinlenmeleri, cephanelerin 

depolanması, hatta atların barındırılması için bölümler bile hazırlanmıştı. Böylece Plevne’nin etrafı tam bir 

köstebek yuvasına dönüşmüştü. Topçu atışlarıyla düşmanın oyalandığı zaman zarfında Gazi Osman Paşa siperleri 

sürekli daha güçlü hale getirmeye gayret göstermişti. Paşa’nın askerleri ve sivil halkı gece gündüz çalıştırmak 

suretiyle oluşturduğu bu tahkimat sistemi bugünün sahra tahkimatında bir buluş olarak değerlendirilmektedir. Bkz. 

Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Gazi Osman Paşa ve Plevne Savunması,  s. 26; Remzi 

Çavuş, “Plevne Müdafaası’nda Topun Önemi”, OTAM,  Sa: 38, Güz 2015, s. 5. 
15 Nail Uçar, Gazi Osman Paşa ve Plevne, Orkun Yay., İstanbul 1978, s. 47; Şapolyo, Gazi Osman Paşa ve Plevne 

Müdafaası, s. 98-99. 
16 I.Plevne Muharebesi hakkında ayrıntı için bkz. Topçu Kaymakamlarından Mehmet Emin, Plevne 

Kahramanlarından Miralay Yunus Bey, İstanbul 1313, s. 10-14; Charles S. Ryan, Plevne’de Bir Avustralyalı, Çev. 

Ali Rıza Seyfioğlu, Türkiye İş Bankası Yay., İstanbul 2005, s. 99-118; Herbert, Plevne Müdafaası, s. 115-154; 

Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Gazi Osman Paşa ve Plevne Savunması, s. 33-36; Hülâgü, 

Gazi Osman Paşa, s. 80-85. 
17 II. Plevne Muharebesi için bkz. Mahmud Talat Bey, Plevne Müdafaası, s. 48-66; Herbert, Plevne Müdafaası, s. 

155-188; Uçar, Gazi Osman Paşa ve Plevne, s. 56-78; Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Gazi 

Osman Paşa ve Plevne Savunması, s. 36-39; Önsoy, “Plevne Müdafaası Esnasında Osmanlı Devletinin Siyasi 

Durumu”, s. 62; Hülâgü, Gazi Osman Paşa, s. 94-98; Hülagü, “Plevne Savaşları”, s. 304; Hakan Seyfettin 
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İkinci yenilginin ardından Rus liderlerini bir karamsarlık sarmış, hatta Grandük Nikola 

Tuna’nın gerisine çekilmeyi teklif etmişti. Ancak Çar Aleksandr ve Rus Savaş Bakanı Milivtin 

onu bu fikrinden vazgeçirdiler. Bundan sonra Rus tarafında süratle yeni bir ordunun 

toplanması hazırlıklarına girişildi. Hazırlıklar neticesinde yeni takviye kuvvetleriyle Rumen 

birliklerinin katılımı
18

 neticesinde mevcudu 100 bini aşan ve 432 topa sahip olan bir ordu 

oluşturuldu. Bu ordu 7 Eylül sabahı harekete geçti. Böylece “Altı Gün Muharebeleri (Eyyâm-ı 

Sitte Muhârebâtı)” diye şöhret bulan III. Plevne Muharebesi başlamış oldu. Rusların 4 gün 

aralıksız devam eden şiddetli topçu ateşinin ardından 11 Eylül günü kalkıştıkları umumî 

taarruz da yine başarısızlıkla sonuçlandı. Rus zayiatı 3 general, 350 subay ve 15.200 asker 

olmak üzere toplam 15.553 kişiyi bulmuştu. Osmanlı tarafının kaybı ise yaralılarla birlikte 3 

ila 4 bin arasındaydı. Bu yenilginin ardından geri çekilen Ruslar adeta Niğbolu-Rusçuk-Şıpka 

üçgeninde mahsur kalmışlardı
19

.  

Ruslar, nihayet taarruz yoluyla alınamayacağını anladıkları Plevne’yi kuşatmaya karar 

verdiler. Bu karar doğrultusunda General Totleben 132 bin
20

 Rus ve Rumen askerinden oluşan 

muhasara ordusunun başına getirildi. Gurno-Dubnik ve Teliş mevkileri de General Gurko 

tarafından geri alınınca Plevne tamamıyla kuşatılmış oldu. Bu sırada Gazi Osman Paşa’nın 

elinde çok kısa bir süre için yetecek miktarda erzak kaldığından ya düşmana teslim olacaktı 

yahut da bir huruç hareketinde bulunacaktı. O, kurmaylarıyla yaptığı müzakerelerin ardından 

ikinci seçeneği tercih etti. 34 bin kişiden oluşan ordusunu 10 Aralık sabahı ikiye ayırdı. 

Komutasına aldığı kuvvetlerle muhasara hattının yakınına kadar sokuldu ve Rusların 

bulunduğu ilk istihkâmlara saldırdı. Birinci fırka muhasara hattını yarmaya başladı. Bu sayede 

düşmanın 3 büyük istihkâmı ve 11 topu zapt edildi. Ancak huruç hareketini tamamlamak için 

ihtiyata bırakılmış olan 20 bin kişilik kuvvet harbe vaktinde katılamadığından ileri hattakiler 

zayıf düştü. Osman Paşa bu durumu görünce ricate karar verdi. O esnada Rus-Rumen 

topçularınca açılan ateş sonucu bir şarapnel parçasıyla atı vuruldu. Kendisi de sol bacağından 

yaralandı. Huruç hareketi böylece geri püskürtüldü. Plevne ordusu şimdi önden ve arkadan 

kuşatılmıştı. 4 misli kuvvete ve 10 kat fazla topa sahip olan düşmana mukavemette bulunmak 

artık imkânsızdı. Bunu fark eden Osman Paşa maiyetindeki kumandanların ısrarıyla teslim 

olma kararı aldı. Böylece 143 gün süren bir direnişin ardından Osmanlıların Tuna boyundaki 

son savunma noktası olan Plevne düştü. Gazi Osman Paşa esir edildi. Büyük bir kahramanlık 

destanının sayfaları bu şekilde kapanırken İstanbul yolu Ruslara açılmış oldu
21

. 

 

                                                                                                                                                                        
Yükselen, Plevne Müdafaası, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Master Tezi, Ankara 

2006, s. 59-80. 
18 Rus ordusuna katılan Rumen birliklerinin sayısının 35 ila 50 bin kişi arasında değiştiğine ilişkin farklı 

tahminlerde bulunulmuştur. Bkz. Boldur, “Plevna”, s. 683. 
19 III. Plevne Savaşı için bkz. Mahmud Celâleddin Paşa, Mir’ât-ı Hakîkat, s. 462-466; Topçu Kaymakamlarından 

Mehmet Emin, Plevne Kahramanlarından Miralay Yunus Bey, s. 20-28; Von der Goltz Paşa, Plevne, s. 21-22; 

Ryan, Plevne’de Bir Avustralyalı, s. 176 vd; Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Gazi Osman 

Paşa ve Plevne Savunması, s. 39-42; Hülâgü, Gazi Osman Paşa, s. 141-163; Hülagü, “Plevne Savaşları”, s. 304.  
20 Herbert, Plevne Müdafaası, s. 348, 351. 
21 Huruç hareketine dair ayrıntı için bkz. İbrahim Edhem, Plevne Hatıraları, s. 20-21; Osman Senai, Plevne 

Kahramanı Gazi Osman Paşa, s. 46 vd.; Mahmud Celâleddin Paşa, Mir’ât-ı Hakîkat, s. 475-479; Mahmud Talat 

Bey, Plevne Müdafaası, s. 207 vd.; Herbert, Plevne Müdafaası, s. 393; Şapolyo, Gazi Osman Paşa ve Plevne 

Müdafaası, s. 223; Boldur, “Plevna”, s. 686; Karal, Osmanlı Tarihi, s. 51; Hülâgü, Gazi Osman Paşa, s. 213-232; 

Hülagü, “Plevne Savaşları”, s. 304-305; Özcan, “Ölümünün 102.Yıldönümünde Gazi Osman Paşa ve Plevne’den 

Manzaralar”, s. 247; Furneaux, Tuna Nehri Akmam Diyor, s. 249-261; Mustafa Gencer, “1877-78 Osmanlı-Rus 

Harbi’nde Alman Basınına Göre; Plevne’den Berlin Konferansı’na Osmanlı Devleti”, I. Uluslararası Plevne 

Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi (1833-1900) Sempozyumu, Gazi Osman Paşa Üniversitesi Basımevi, 

Tokat 2004, s. 251. 
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II. Plevne ve Osman Paşa’ya Dair Akisler  

A-Plevne ve Çevresinde  

Tarihte kimi teslimiyetler vardır ki nice direnişten daha onurlu bir iz bırakmıştır. Tıpkı 

Plevne gibi. Rusları beş-altı ay oyalamaktan başka bir netice vermemiş olsa da Plevne Türk 

tarihinin en parlak ve onurlu sayfalarından birisi olmuştur. Memleket dâhilinde ve haricinde, 

bilhassa da felce uğratılan düşman nezdinde uyandırdığı takdir ve hayranlık bunun en açık 

kanıtıdır. Bu gelişmenin başrolünde ise elbette Gazi Osman Paşa vardır. Zaten Plevne ile onun 

ismi adeta birbiriyle özdeşleşmiştir. O, müdafaa süresince uyguladığı taktik, takip ettiği strateji 

ve sergilediği davranış biçimleriyle taraflı tarafsız herkesi kendisine hayran bırakmıştır. Yakın 

çevresinden başlanılacak olursa, paşanın hayran kitlesinin başında elbette emrindeki askerler 

vardır. O günlerin canlı tanıklarından birisi olan Birinci Kolordu-yı Hümayun Başkâtibi 

Hikmet Bey’in ifadesiyle Osman Paşa askerlerini değil kendi canından, ailesinden bile bin kat 

fazla severdi. Özellikle Plevne gazilerinin her birine “gözünün nuru, ciğerinin paresi” gibi 

kalbî bir muhabbet beslerdi. Gece gündüz onlarla birlikte olmaktan hoşlanırdı. En 

rütbelisinden en kıdemsizine kadar herkese “gazi” veya “arkadaş” diye hitap ederdi. Her 

fırsatta onları en manidar sözlerle coşturmasını bilirdi: “Ey Plevne’nin şöhretli aslanları! Şan 

günleridir! Vatan namusunu bize inandı! Cihanın gözü Plevne’ye dikildi. Düşman bütün 

kuvvetlerini üzerimize yığdı. Biz de Osmanlı şanını gösterelim, bizim için ölmek var dönmek 

yoktur. Kader, siz mertlerin mezarını burada hazırladı. Plevne bize mutlaka bir kabristan 

olacak, ama zalim düşman yine de bu sevgili toprağa ayak basamayacak! İşte kumandanınız ve 

karındaşınız Osman sizin önünüzde şehit olmaya gidiyor! Allah’ını seven arkamdan gelsin!”
22

  

Sözlerinden daha manidar olansa Osman Paşa’nın cesur ve kahraman tavırlarıyla hiçbir 

sözünü yerde bırakmamış olmasıdır. İsmini vermek istemeyen, ancak o günleri çıplak gözle 

seyreylemiş olduğunu bildiğimiz bir yabancı savaş muhabiri Osman Paşa’nın sözlerinin bir 

kuru lakırdıdan ibaret olmadığına tüm tarafsızlığıyla tanıklık etmeye hazırdır. Onun ifadesiyle, 

Osman Paşa Plevne’ye vardığında çadırını ordunun birinci hattı üzerine kurdurmuş ve o hat 

pek çok kere düşmanın ateş tehdidi altında kalmış olmasına rağmen beş ay devam eden savaş 

süresince çadırın yeri hiç değişmemiştir. Üstelik geceleri çadırına çekilmeden evvel 

emrindekilere, en basit bir hareketin yaşanması durumunda bile kendisinin uyandırılmasını sıkı 

sıkıya tembih etmiştir.  

Paşa’nın bu tavrından oldukça etkilendiği anlaşılan meçhul muhabirimiz şu iki soruyu 

sormaktan kendisini alamamıştır: “Müşir Paşa uyanıp da hizmeti başında bulunursa diğerleri 

tatlı uykularından uyandırıldıkları için sızlanabilecek gücü kendilerinde bulabilirler mi? Paşa 

humbara ve kurşunlardan bizzat çekinmezken diğerleri yaralanma korkusuyla sakınabilirler 

mi? Bu soruların cevabını da “bizzat gözümle gördüm” vurgusuyla yine kendisi verir: 

“Paşa’nın emir ve kumandasına kimse asla muhalefet etmezdi. Herkes onun emirlerini lezzet 

ve hayretle dinler, bütün zabit ve erler onu takdir ederdi.”
23

 Başkâtip Hikmet Bey’in 

kaleminden çıkan ve yabancı muhabiri destekler mahiyette olan şu kayıtlarla Gazi Osman 

Paşa’ya dair çadır, cesaret ve sevgi tasvirleri zihnimizde daha berrak bir hal alacaktır: 

“düşmanın gece gündüz demeden dakikada binlercesini yağdırdığı ateş yağmuruna Paşa göğüs 

gerer ve bir yüksek mevkide bulunan çadırından çıkıp tabyaları cesurane surette bir başına 

                                                           
22 Birinci Kolordu-yı Hümayun Başkâtibi Hikmet, Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa Şanındadır, Basiret 

Matbaası, İstanbul 1294, (Türkiyat Enstitüsü, 1468/893), s. 5, 8-9. 
23 Gazi Osman Paşa Hazretleri Nezdinde Yüz Gün, (Plevne’de Bulunan Ecnebi Gazeteleri Muhabirlerinden Biri 

Tarafından Tarih Yollu Yazılmıştır), Mihran Matbaası, İstanbul 1295, (Türkiyat Enstitüsü, 1968/549), s. 10-11. 
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dolaşmaya giderdi. Hangi istihkâma uğrasa oradaki askerler arasında “Gazi babamız geliyor” 

diye bir uğultu kopardı
24

.  

Yerli ve yabancı şahısların tanıklığında bütün Plevne ahalisinin aynı uğultuya ortak 

olduğunu söylemek mübalağa olmayacaktır. Nitekim Gazi’nin kasaba içinden her geçişi 

esnasında pencerelere dizilen kadınlar, sokaklara dökülen çocuklar, kısacası bütün kasaba 

büyük bir saygıyla selama durur ve işte o esnada “bin yaşa gazi pederimiz” nidası askerin 

uğultusuyla bir olurdu
25

. Peki, Osman Paşa kendisini halka nasıl o kadar sevdirmişti? Bunun 

için ne yapmıştı? En evvel, cesaret ve kahramanlığının yanında müdafaa müddetince 

sergilediği adil, samimi ve müşfik tavırla sadece Plevne’deki Türklerin değil, Bulgarların da 

gönlünü fethetmişti. Onun kasabada bulunduğu süre zarfında hiçbir ferdin mazlum olmadığı, 

açlık ve hastalıkların yaygınlığına rağmen kimsenin bir tahıl tanesinin dahi gasp edilmediği, 

bahsettiğimiz yabancı savaş muhabiri tarafından bizzat gözlemlenmişti
26

.  

Paşa’nın daha yakınında, bizzat emrinde bulunan İngiliz asıllı genç bir Alman olan 

Yüzbaşı Von Herbert
27

 de Paşa-ahali yakınlaşmasına ilişkin kayda değer gözlemlerde 

bulunmuştur: “Osman Paşa o günlerde sık sık Bulgar şarap dükkânlarına gider (tabii sadece 

kahve içmek için), oradaki Bulgar çiftçi ve esnafıyla sohbet ederdi. Onlara “dostlarım, 

şehirdaşlarım”, hatta bazen “sevgili arkadaşlarım” diye hitap ederdi. Bu elbette onlar üzerinde 

iyi bir etki bırakıyordu ve bir Türk, Bulgarlar tarafından ne kadar sevilebilirse Osman Paşa da 

Plevne Hristiyanları tarafından o kadar seviliyordu.”
28

  

“Gazi’yi pederleri ve hamileri bilen Plevne ahalisinin ona olan itimat ve sevgisi şayet tarif 

olunabilse insan gözyaşı akıtmaksızın okumaya vakit bulamaz” diyen Başkâtip Hikmet Bey’in 

gözlemleri ise Paşa’nın Plevne ahalisi üzerine nasıl kol kanat gerdiğinin adeta bir resmidir. 

Onun ifadesiyle, Osman Paşa derbeder ahaliyi kendi kardeşleri ve yaverleri gibi kanadının 

altına alıp korumuştu. O kadar büyük bir harp işiyle meşgul olmasına rağmen cenk ateşinin 

şiddeti geçinceye kadar çadır ve kulübeler içine yerleştirmiş olduğu ahalinin yanına koşup, hal 

ve hatırlarını sormaktan geri durmuyor, ayrıca “korkmayın hemşeriler! Allah düşmanı yine 

perişan etti. Zafer bizimdir, şurada 50-60 bin dindaşınız var, onların ve en nihayet benim 

vücudum parçalanmadıkça bir tüyünüze halel gelmez, Peygamber Efendimiz bizimle 

beraberdir” sözleriyle o mazlumların gönüllerini ihya, hüzün ve korkularını teskin etmeye 

gayret gösteriyordu. Dahası, dizlerine kadar çamura batmış olduğu halde kendisine önce 

Allah’ın sonra Padişah’ın emaneti olan kasaba ahalisinin birer ikişer aylık olan süt kuzularını 

kucağına alıp, çamurlar içinden çıkararak çadırlara yetiştiriyor ve gizli gizli ağlıyordu!”
29

 İşte 

Plevne ahalisinin o büyük kumandana karşı gösterdiği samimi yakınlık ve derin saygı 

bundandı. Yoksa Osman Paşa’nın yardımlarını inkâr eden Bulgarları hor gören ve onun 

kuşatma altında ölen askerlerine merhamet dileyen bir Bulgar türküsünün varlığı nasıl 

açıklanacaktı?
30

 Savaştan sonraki yıllarda Bulgarlarca birkaç kez davet edilip kendisine berat 

ve hediye verilmek istenmesi neyle izah edilecekti?
31

 Burada izahı zor olan tek husus, yaklaşık 

6 ay süren kuşatma süresince Osman Paşa’nın kıymetini takdir eden ve Osmanlılar aleyhinde 

                                                           
24 Birinci Kolordu-yı Hümayun Başkâtibi Hikmet, Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa Şanındadır, s. 8. 
25 Birinci Kolordu-yı Hümayun Başkâtibi Hikmet, Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa Şanındadır, s. 17-18. 
26 Gazi Osman Paşa Hazretleri Nezdinde Yüz Gün, s. 11. 
27 Furneaux, Tuna Nehri Akmam Diyor, s. 49. 
28 Herbert, Plevne Müdafaası, s. 310. 
29 Birinci Kolordu-yı Hümayun Başkâtibi Hikmet, Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa Şanındadır, s. 14-17. 
30 Plevne ve Osman Paşa için yazılan Bulgar türküsü için bkz. Anka Zlateva, “Osman Pasha at Pleven in 1877 

According to the Unpublished Archive Records of Alexander Luidskanov-Former Bulgarian Minister”, I. 

Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi (1833-1900) Sempozyumu, Gazi Osman Paşa 

Üniversitesi Basımevi, Tokat 2004, s. 104. 
31 Herbert, Plevne Müdafaası, s. 310. 
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şikâyette bulunacak herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan Bulgarların Rusların Plevne’ye 

girecekleri anı dört gözle beklemiş olmaları
32

 ve Osmanlı ordusunun tesliminden sonra birer 

“canavar” gibi hareket edip Türklere karşı katliam, yağma ve daha akla gelmedik nice 

zulümlere kalkışmalarıdır
33

.  

B-Düşman Nezdinde 

Fizikî yakınlık göz önüne alınarak yapılan hayranlık sıralamasında üçüncü sırayı Osman 

Paşa’nın “kılıcının dehşetinden ecel terleri döken”
34

 Ruslar almaktadır. Rusların böyle bir 

listede yer almaları, hatta üst sıraları işgal ediyor olmaları şaşkınlık yaratabilir. Ancak Gazi 

Osman Paşa’nın savaş süresince takındığı centilmen ve mütevazı tavrını o günün tanıklarından 

dinlemek bahsedilen şaşkınlığın giderilmesine yardımcı olacaktır. Başkâtip Hikmet’in 

kaydettiği üzere, en basitinden Paşa, kazandığı zaferlerin ardından bir defa olsun “yuha 

borusu” çaldırtmamıştır. Mağlup edilen düşmanın geride kalanlarını önlerine katıp kovalarken 

yuhalayan askerlerineyse şu nazik tavsiye bulunmuştur: “Evlatlar! Bizim vazifemiz adil olan 

Allah’a şükretmektir. Düşmanımızı mağlup eden kuvvet Allah’ın adalet kılıcıdır. Yuha 

çağırmak mağlup olan düşmana hakaret anlamına gelir ki bu Müslüman askerin şanına 

yakışmaz. Bundan sonra her hücumda sadece “Allah Allah” ve her zaferde “Elhamdülillah” 

naralarıyla lisanımızı süsleyelim.” Bu söylediklerine en evvel kendisinin riayet ettiğini harp 

olaylarına dair yazdığı resmî telgraflarda kullandığı üsluptan anlamak mümkündür. Zira her 

çarpışmada kendi kayıplarından 15-20 kat fazlasını düşmana yaşatarak tasviri güç zaferler 

kazanmasına karşın “vukuat telgraflarını” son derece sade, şaşaasız, ehemmiyetsiz ve en 

önemlisi de tarafsız bir üslupla kaleme almıştır. Hepsinin Allah’ın kendisine bir yardım ve 

lütfu olduğunu düşündüğünden her defasında sadece ona şükretmekle yetinmiştir. Başkâtip 

Hikmet’e göre bütün bunlar Gazi’nin herkesi kendisine hayran bırakan mükemmel bir fazilet 

ve olgunluğa sahip olduğunun açık ispatıdır
35

.  

Binbaşı olarak Plevne savunmasına katılan, sonra yaralanıp esir düşen İbrahim Edhem de 

esaret günlerinde kaleme aldığı hatıralarında Osman Paşa’nın düşmanına karşı gösterdiği saygı 

ve merhamete ilişkin önemli hususlara temas etmiştir. Onun aktardıklarına bakılırsa, Gazi 

Osman Paşa, her zaferin ardından Rusların savaş alanında bıraktığı ölülerini kaldırtmış ve 

inançlarına göre defnettirmiştir. Ölülerin üzerinden çıkan değerli değersiz ne varsa tümünü 

kayıt altına aldırtmış, bir sigaralığın bile zayi olmasına müsaade etmemiştir
36

. İbrahim 

Edhem’in anlattıkları Paşa’nın emrinde bulunmuş Müslüman bir binbaşının ona duyduğu 

hayranlığın yansımasından başka bir şey değilmiş gibi bir yargıya hapsedilebilir. Ancak 

yabancı bir binbaşının İbrahim Edhem’i doğrulamasıyla o mahpusluk daha başlamadan sona 

erer. İşaret edilen Binbaşı, Cenevre Konvansiyonu’nda alınan karar gereği kurulan Kızılhaç 

Cemiyeti’nin Türkiye’deki dengi olan Kızılay’ın emrinde askerî bir operatör olarak çalışan ve 

Plevne Müdafaası’nda da hizmet veren Avusturyalı Doktor Charles S. Ryan’dan başkası 

değildir. Onun hatıralarında da, Plevne günlerinde adeta hortlamış olan ölü soyuculuğuna 

Osman Paşa’nın şiddetle karşı durmuş ve yakalananların hemen oracıkta idam edileceklerini 

ilan etmiş olduğuna yer verilmiştir. Hatta bir gece onlardan beşinin savaş yerinde ölüleri 

araştırırken yakalanıp sabahleyin diğerlerine ibret olsun diye idam edilmiş olduklarını Ryan 

kendi gözleriyle görmüştür
37

.  

                                                           
32 Gazi Osman Paşa Hazretleri Nezdinde Yüz Gün, s. 16-17. 
33 Herbert, Plevne Müdafaası, s. 392. 
34 Birinci Kolordu-yı Hümayun Başkâtibi Hikmet, Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa Şanındadır, s. 14. 
35 Birinci Kolordu-yı Hümayun Başkâtibi Hikmet, Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa Şanındadır, s. 7, 21-22. 
36 İbrahim Edhem, Plevne Hatıraları, s. 75. 
37 Ryan, Plevne’de Bir Avustralyalı, s. 125-126. 
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Gazi Osman Paşa’nın ele geçirilen Rus esirlerine karşı göstermiş olduğu yakın alaka ve 

şefkat de düşmanını kendisine hayran bıraktıran erdemlerindendi. Herbert’in tanıklığında, Gazi 

Osman Paşa’nın yaralı Türk askerlerinin yanına yerleştirdiği Rus esirlerine büyük özen 

göstermiş olduğunu biliyoruz
38

. Hatta kendi askerinin yediklerinden daha iyisini onlara ikram 

etmek gibi insanlığa dair her bir hususu ve kumandanlık ulviyetinin bahşedici inceliklerini 

harfi harfine yerine getirmeye gayret ve dikkat etmiş olduğunu da…
39

 Daha önemlisi ise 

Rusların bahsedilen gelişmelerden haberdar olduklarını itiraf etmiş olmalarıdır. Zira onların 

“hükümet konağında misafir edilen 30 kadar Rus esirine çok iyi davranıldığını bildiklerine ve 

o münasebetle Gazi Osman Paşa’nın insaniyet ve nezaketini ifade etmekten geri 

kalmadıklarına” ismini vermekten kaçındığını belirttiğimiz yabancı savaş muhabirimizin 

notları
40

 arasında tesadüf edilmiştir. Dolayısıyla o günlerde Rusya gazetelerinde “Gazi Osman 

Paşa’nın 150 Rus esirini diri diri toprağa gömmek”
41

 gibi vahşiyane hareketler içerisinde 

bulunduğu yönünde çıkan haberlerin gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur. Yüzbaşı 

Herbert de “Plevne’de bulunduğumuz süre zarfında Osman Paşa’yı tetkik için birçok fırsatlar 

elde ettim, onun ıstırap karşısında kayıtsızlık ve duygusuzluk gösterdiği ithamını kesin olarak 

reddederim!”
42

 demek suretiyle ve tüm tarafsızlığıyla bu hususta tanıklık etmeye hazırdır. 

Şayet onun tanıklığı yeterli görülmezse Gazi Osman Paşa için düşman saflarından bir tanık 

bulmak hiç zor olmayacaktır. Mesela Bulgaristan’ın eski bakanlarından olan ve savaş 

süresince General Skobelev’in kurmayları için bir çevirmen olarak hizmet veren Alexander 

Liudskanov… O, hatıralarında, Rus generalleriyle, onların emrinde bulunan genç Bulgarların 

zihninde bozulmamış bir Osman Paşa portresinin var olduğunu, çünkü her defasında onun yeni 

değerlerine tanık olduklarını ve o sayede savaş süresince Türk karakterinin, vatanseverliğinin, 

gayret, sadakat ve bilgeliğinin yeni bir algısının kademeli olarak inşa edildiğini yazmıştır
43

.  

Teslimiyetinden hürriyetine kavuşacağı ana kadar geçen süre zarfında Rusya’nın en 

tepesinde bulunan Çar’dan ordusunun en tepesindeki başkumandana yahut en kıdemsiz bir 

askere kadar karşılaştığı bütün Rusların övgü ve tebriklerini almış, takdir ve hayranlık içeren 

bakışlarını üzerine çekmiş olması, esasında yukarıda gereksiz tartışmalar içerisine çekilen Gazi 

Osman Paşa’nın bahsedilen faziletlerinin kayıtsız şartsız tescilinden başka bir şey değildir. 

Nitekim teslim şartlarını görüşmek için Osman Paşa’yla bir kulübede buluşan General 

Ganetski “sizi tebrik ederim, yapmış olduğunuz hücum fevkaladeydi” demişti. Osman Paşa’nın 

bizzat gelip teslim olacağını haber alan General Skobelev “Paşa, memleketinin şerefini 

kurtardı. O, büyük bir askerdir ve her zaman öyle kalacaktır” şeklinde bir söz sarf etmişti.
44

  

Osman Paşa, teslim görüşmelerinin yapıldığı kulübeden alınıp bir arabayla Plevne’ye 

götürülmekteyken kendilerine yetişen Grandük Nikola ona hayranlıkla elini uzatıp “Plevne’yi 

muhteşem bir şekilde savundunuz. Bu savunma tarihin en parlak askerî vakalarındandır” 

demekten kendisi alamamıştı. Osman Paşa’nın acı bir gülümse eşliğinde ağzından dökülen 

sözlerse çevredeki Rus subaylarının “Bravo!” çığlıkları arasında kaybolup gitmişti. Görüşme 

bitince Plevne’ye götürülen Osman Paşa o geceyi (10 Aralık) bir Bulgar evinde geçirmişti. 

Ertesi günün sabahı Grandük Nikola’nın emriyle Bogot karargâhına götürülmek üzere tekrar 

yola koyulmuştu. Ancak hareket etmelerinin üzerinden bir saat geçmişti ki kendilerine yetişen 

bir habercinin Plevne’ye gelen Çar II. Aleksandr’ın Osman Paşa’yı öğle yemeğine davet 

                                                           
38 Herbert, Plevne Müdafaası, s. 271. 
39 İbrahim Edhem, Plevne Hatıraları, s. 75. 
40 Gazi Osman Paşa Hazretleri Nezdinde Yüz Gün, s. 11. 
41 Hülâgü, Gazi Osman Paşa, s. 249. 
42 Ryan, Plevne’de Bir Avustralyalı, s. 194. 
43 Anka Zlateva, “Osman Pasha at Pleven in 1877 According to the Unpublished Archive Records of Alexander 

Luidskanov-Former Bulgarian Minister”, s. 100, 105. 
44 Furneaux, Tuna Nehri Akmam Diyor, s. 262, 265. 
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ettiğini bildirmesi üzerine geri dönülmüştü. Çar’ın ikametine tahsis edilen evin kapısına 

varıldığında 150 kadar Rus subayının “Yaşa Osman!” nidaları yeri göğü inletmişti. Osman 

Paşa, son çarpışmada yaralandığından bir koluna ordu başhekimi Miralay Hasip Bey, ötekisine 

hizmetkârlarından Yunus Ağa girmiş vaziyette evin üst katına çıktığında Çar ve generallerince 

ayakta karşılanmıştı. Kısa bir sohbetin ardından Çar “senin gibi bir kumandanın kılıcı alınmaz. 

Burada ve Rusya’da kılıcını taşımakta serbestsin” diyerek aslında Osman Paşa’ya duyduğu 

saygı ve hayranlığı dile getirmişti. Nihayet paşayı yakından görme fırsatı bulan General 

Skobelev ise yanındakilere dönerek “bu çehre büyük bir kumandan çehresidir. Gördüğüme 

son derece memnun oldum. Gazi Osman muzaffer bir kumandandır. Teslim olmasına rağmen 

yine muzaffer sayılacaktır” demişti. Bu görüşme ve yemeğin ardından evin avlusuna inen 

Osman Paşa aynı sahneyle karşılaşmıştı. Kendisini bekleyen Rus ve Romen subaylar bir 

yandan “bravo!” diye tezahüratta bulunmuş bir yandan da paşaya defne dalları
45

 uzatmışlardı. 

Ardından tekrar arabaya bindirilen Osman Paşa, bir şeref kıtasının eşliğinde ve birkaç kişiden 

oluşan maiyetiyle birlikte Bogot karargâhına nakledilmişti. Burada kendisi için hazırlanan bir 

Kırgız çadırında 15 gün kaldı. Bu süre zarfında her türlü ihtiyacı karşılandı, tedavisi yapıldı. 

Grandük Nikola da halini hatırını sormak için Paşa’yı her fırsatta ziyaret etti. Osman Paşa 

kendisine gösterdiği sıcak ilgiye bir teşekkürde bulunmak için kır tayını Grandük’e hediye etti. 

Karargâhtaki esaret günlerinin tamamlanmasından sonra Osman Paşa Sistova ve Bükreş 

yoluyla Rusya’nın Harkoff Kasabası’na götürüldü. Hürriyetine kavuşacağı Mart 1878 tarihine 

kadar burada, kendisine tahsis edilen güzel bir yerde ikamet etti. Harkoff’taki esareti süresince 

de başta Çarlık Sarayı olmak üzere hemen her çevreden ikram ve itibar gördü
46

.  

Grandük Nikola, her fırsatta, Osman Paşa’nın büyük bir kumandan olduğunu ve 

kendisinin Rusya’nın başkumandanı olarak onun hareketinden ve özellikle istihkâm 

tekniğinden istifade ettiğini söylemekten asla gocunmamıştır
47

. Hatta Ayastefanos 

Antlaşması’ndan sonra yanındaki generallerle birlikte Sultan II. Abdülhamid’i Dolmabahçe 

Sarayındaki ziyareti esnasında Gazi Osman Paşa’yı gördüğünde “böyle cesur bir kumandanla 

savaşmak düşmanları için bile şereftir” diyerek Paşa’nın askerî dehasını bir kez daha itiraf 

etmekten kendisini alamamıştır
48

. Yabancı muhabirimizin dediği gibi, velhâsıl, “Ruslar, 

Osman Paşa’nın kıymet ve askerî maharetini öyle bir takdir edip alkışladılar ki bu hem galip 

hem de mağlup olan için şeref verici bir davranış biçimi olmuştur.”
49

 

C-Dünya Liderleri Nazarında 

Gazi Osman Paşa’nın merdane mukavemeti ve harp fennindeki mahareti sadece kendi 

yahut düşman askerlerinin değil, tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmiş
50

, böylece hayran 

listesi alabildiğine uzayıp gitmiştir. Kendi kuvvetlerinden daha kalabalık ve silah bakımından 

hayli üstün olan Ruslara başarı tanımayan ve büyük kayıplar verdiren istihkâm sistemi ile 

topçu bataryalarını etkin şekilde kullanması o devrin en önde gelen şahsiyetlerini, özellikle 

askerî uzmanlarını kendisine hayran bırakmıştır
51

. Hatta Plevne müdafaasıyla dünya harp 

                                                           
45 Rus geleneğine göre, esir edilen bir kişiye defne dalı uzatmak onun artık esir muamelesi görmeyeceği anlamına 

gelirdi. Bkz. Hülâgü, Gazi Osman Paşa, s. 242. 
46 Herbert, Plevne Müdafaası, s. 392; Gazi Osman Paşa Hazretleri Nezdinde Yüz Gün, s. 13; Mahmud Celâleddin 

Paşa, Mir’ât-ı Hakîkat, s. 494; Mahmud Talat Bey, Plevne Müdafaası, s. 215-216; Şapolyo, Gazi Osman Paşa ve 

Plevne Müdafaası, s. 196-197, 223; Furneaux, Tuna Nehri Akmam Diyor, s. 268-277; Hülâgü, Gazi Osman Paşa, s. 

237-246; Özcan, “Ölümünün 102. Yıldönümünde Gazi Osman Paşa ve Plevne’den Manzaralar”, s. 251.  
47 Mahmud Talat Bey, Plevne Müdafaası, s. 217. 
48 Özcan, “Ölümünün 102.Yıldönümünde Gazi Osman Paşa ve Plevne’den Manzaralar”, s. 245. 
49 Gazi Osman Paşa Hazretleri Nezdinde Yüz Gün, s. 13. 
50 Birinci Kolordu-yı Hümayun Başkâtibi Hikmet, Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa Şanındadır, s. 13-14. 
51 Gazi Osman Paşa Hazretleri Nezdinde Yüz Gün, s. 10; Çavuş, “Plevne Müdafaası’nda Topun Önemi”, s. 10.  
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tarihine, özellikle savunma savaşı stratejisine yepyeni prensipler kazandırmış olduğu askerî 

çevrelerce daha savaşın ortasında kabul edilmiştir
52

. Bu takdir ve hayranlığı yazılan 

kitaplardan, verilen demeçlerden yahut çekilen telgraflardan anlamak mümkündür. Mesela, 

Rusların Plevne’ye ikinci kez saldırıp mağlup olmaları üzerine, II. Mahmud zamanında 

Osmanlılara askerî hizmette bulunmuş olan Almanya Erkân-ı Harbiye Reisi meşhur General 

Moltke, Gazi Osman Paşa’nın savunmaya gayet elverişli şekilde tesis ettiği istihkâmların 

hücumla zapt edilmesinin mümkün olamayacağını belirtmişti
53

. “Osman Paşa muharebenin 

talihini değiştirmiş ve özellikle savaşın hücum kısmını büsbütün boşa çıkarmıştır”
54

 sözü de 

yine kendisine aittir.  Plevne Savunması’ndan, hakkında bir kitap yazacak kadar etkilendiğini 

anladığımız ve II. Abdülhamid döneminde Osmanlı ordusunu modernleştirme çalışmalarına 

bizzat iştirak ettiğini bildiğimiz Von der Goltz Paşa, Plevne için “bu kanlı savaşın tüm 

safhalarında Almanya-Fransa harbini andırır derecede bir cesaret ve kahramanlık 

gösterilmiştir”
55

 demiş, ayrıca bahsettiğimiz eserinde Türk askerini her fırsatta söz konusu 

vasıflarından ötürü methetmekten geri durmamıştır. 

 İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Derby ise Gazi Osman Paşa’nın Plevne’deki başarılarını 

işittiğinde Londra’daki Osmanlı elçisi Musurus Paşa’ya “Osmanlı Devleti, dünyada süper bir 

askerî devlet olduğunu ispat etti”
56

 demekten kendisini alamamıştı. I. Dünya Savaşı’nda 

İngiliz kumandanı olan General John Frenc ise “Plevne’yi müdafaa etmiş olan büyük asker, 

mağlubiyet diye bir kelimeyi tanımak istememiştir. Hadiseler en kötü bir şekil aldığı zaman 

bile onun itidali, sükûnu ve itimadı sarsılmamıştır”
57

 diyerek Gazi Osman Paşa için oldukça 

manidar değerlendirmelerde bulunmuştur.  

Özel memuriyetle Roma’da bulunan Arifî Paşa’nın 25 ve 29 Nisan 1878 tarihlerinde 

Hariciye Nezareti’ne gönderdiği telgraflar, İtalya’nın en tepesinde bulunan kralın, dolayısıyla 

ülkesinin Plevne ve Gazi Osman Paşa’ya duyduğu hayranlığı anlamak noktasında önemlidir. 

Bahsedilen telgraflarda kaydedildiği üzere İtalya Kralı, Osmanlı elçilik heyetini 25 Nisan’da 

kabul etmişti. Kabul sırasında en evvel ve oldukça samimi bir tarzda Osmanlı padişahının 

sağlık ve sıhhatini sormuş, onun kendisine takdim ettiği hediyeler için teşekkür etmişti. Devam 

eden sohbet esnasında söz, harp işlerinden açılmış, kral, Osmanlı ordusunun son savaşlarda, 

bilhassa Plevne Savunması’nda gösterdiği kahramanlık ve direnişe duyduğu hayranlığı dile 

getirmişti. Daha önemlisiyse Gazi Osman Paşa’nın bir resmine sahip olmasından büyük 

memnuniyet duyduğunu iftiharla söylemiş olmasıydı. Kral sözlerindeki samimiyeti, 28 

Nisan’da Paris ve Roma’daki Osmanlı elçilik çalışanları için tertip ettiği yemekte göstermişti. 

Osmanlı memurlarını çok iyi bir şekilde ağırladığı bu yemeğe kendisi Osmanlı 

İmparatorluğu’nun en büyük manevi ödüllerinden olan Mecidiye Nişanı takarak, kraliçe ise 

saçlarının üzerine Hilal Nişanı koyarak katılmışlardı
58

.  

Arifî Paşa örneğinde görüldüğü üzere, Osmanlı bürokratlarının o günlerde yurtdışında 

bulundukları resmî-gayri resmî temaslarda, bir şekilde Plevne ve Gazi Osman Paşa’dan söz 

açılıyordu. Nitekim kendisine verilen özel bir görevle Berlin’e giden Yaver İzzet’in Almanya 

Erkân-ı Harbiye Reisi Kont Dovolders ile yaptığı görüşmede de Plevne’den çokça bahis 

açılmıştı. Dovolders, özellikle Osmanlı ordusunun her türlü kazanmış ve kazanmakta olduğu 

                                                           
52 Hülagü, “Plevne Savaşları”, s. 304. 
53 Mahmud Celâleddin Paşa, Mir’ât-ı Hakîkat, s. 468-469. 
54 Birinci Kolordu-yı Hümayun Başkâtibi Hikmet, Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa Şanındadır, s. 14. 
55 Von der Goltz Paşa, Plevne, s. 17. 
56 Mahmud Celâleddin Paşa, Mir’ât-ı Hakîkat, s. 455; Özcan, “Ölümünün 102.Yıldönümünde Gazi Osman Paşa ve 

Plevne’den Manzaralar”, s. 245.  
57 Hülâgü, Gazi Osman Paşa, s. 339-340. 
58 BOA, Y.PRK.HR., 2/87; 26 Rebiyülahir 1295/29 Nisan 1878. 
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ilerleme bahsinden söz açmış, Osmanlı padişahı gibi “asker-perver” bir hükümdara sahip 

oldukları için İzzet Bey ve yanındakileri tebrik etmişti. Osmanlı ordusunun savaşlarda 

gösterdiği direnç ve dayanıklılıktan söz ederken de daima Plevne’ye atıfta bulunmuştu. Hatta 

Plevne örneğinden hareketle Türkler kadar sadık ve kahraman askerlerin dünyanın hiçbir 

yerinde mevcut olmadığını hassaten vurgulamıştı.
59

  

Son olarak o çağın uzağında, ancak kendi çağının üzerinde birisi olarak Mustafa Kemal 

Atatürk’ün de Gazi Osman Paşa’nın askerî dehasını takdir ettiğini belirtmemiz gerekiyor. O, 

1914 senesinde Sofya’da askerî ateşe olarak bulunduğu sırada tanıştığı gençlere tavsiye 

niteliğinde şu sözleri sarf etmişti: “Ben kendime Gazi Osman Paşa’yı rehber olarak seçtim. 

Ömrüm boyunca onun yolunu takip edeceğim. Türk ruhu Plevne’de yeniden kendini 

bulmuştur. Milletler yolundaki mücadelelerde sembolümüz daima Plevne’de doğan millî ruh 

olacaktır. Felaket günlerinde Plevne Savaşını ve Osman Paşa’yı düşüneceğiz. O, sizin de 

kahramanlık sembolünüz olsun…”
60

 

D-Dünya Basınında 

Olağanüstü bir cesaret ve kahramanlık gösterisinin ardından gelen zaferlerle dünyayı 

kendisine hayran bırakan Plevne ve Gazi Osman Paşa isimlerinin, o günün yerli ve yabancı 

yayın organlarında yapılacak kaba bir taramanın ardından kendilerine ilk sıralarda yer 

bulduklarını söylemek mübalağa olmayacaktır. Uyandırdığı ilgi bir yana, 1877-1878 Osmanlı 

Rus Savaşı’nın sansürsüz haber verilebilen son harp olmasının
61

 bu gelişmede yadsınamaz bir 

etkiye sahip olduğunu peşinen belirtmek gerekiyor. O nedenle gerek Rus gerekse Türk 

saflarında çeşitli dünya gazete ve dergilerinden yetmişin üzerinde bir gazeteci ve ressam 

topluluğunun savaşa iştirak etmiş olduklarını biliyoruz. Furneaux’un çalışmasında ilgili gazete, 

gazeteci ve ressamlardan dikkat çekici olanların kısa bir listesi verilmiştir. Buna göre, Fransız-

Alman savaşındaki başarısıyla rakiplerini gölgede bırakan ve bu savaşa “Daily News” ve 

“New York Herald” gazetelerinin harp muhabiri olarak katılan Archibald Forbes ile yanından 

ayırmadığı dostu “Weekly Graphic” dergisinin savaş ressamı Frederich Villiers, 

Bulgaristan’daki mezalimi anlatan yazılarıyla tanınan J. A. MacGahan ve sonradan bir ressam 

olarak büyük üne kavuşacak olan Frank Millet, Rus ordusuyla birlikte ilerleyen yazar ve 

çizerlerdi. Osmanlı tarafındaysa “Daily Telegraph, Pall Mall Gazette ve Standard” gibi 

Türklerden yana olan gazetelerin muhabirlerine ileri hatlara kadar sokulabilme izni 

verilmişti
62

. Plevne’deki günlük gelişmelere ilişkin ayrıntılı haberler bunlar kanalıyla bütün 

dünya basınına dağıtılmıştı
63

. Gazi Osman Paşa komutasındaki bir avuç Türk’ün koskoca bir 

Rus ordusuna karşı gösterdiği dirence dair haberler o kadar ilgiyle takip edilmişti ki Daily 

News yönetimi her akşam gazeteden ayrı bir “savaş eki” çıkarmak durumunda kalmıştı
64

.  

Herbert’in dediği gibi, şimdi tüm Avrupa, hatta dünya ölmek üzere olduğu zannedilen bir 

ülkenin şanlı direnişini gözlerini germiş hayretle takip ediyordu
65

. Rusların “Hasta Adam’dan” 

birbiri ardına aldıkları darbeler hemen ertesi günü New York’ta ve Avrupa’nın bütün 

başkentlerinde haber oluyordu. Mesela, yukarıda kendisinden bahsettiğimiz Forbes adlı savaş 

                                                           
59 BOA, Y.PRK.MYD, 21/15. 
60 Özcan, “Ölümünün 102.Yıldönümünde Gazi Osman Paşa ve Plevne’den Manzaralar”, s. 245. 
61 Mustafa Gencer, “1877-78 Osmanlı-Rus Harbi’nde Alman Basınına Göre Plevne’den Berlin Konferansı’na 

Osmanlı Devleti”, s. 246. 
62 Furneaux, Tuna Nehri Akmam Diyor, s. 16. 
63 Nuran Altuner, “Gazi Osman Paşa Hazretleri Nezdinde Yüz Gün Adlı Eserin Askeri, Sosyal Açıdan 

İncelenmesi”, I. Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi (1833-1900) Sempozyumu, Gazi 

Osman Paşa Üniversitesi Basımevi, Tokat 2004, s. 263. 
64 Furneaux, Tuna Nehri Akmam Diyor, s. 195-196. 
65 Herbert, Plevne Müdafaası, s. 329. 
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muhabiri, II. Plevne Zaferi’nin hemen ardından tarafsız bölge olan Macaristan’a geçiyor ve 

Daily News Gazetesi’ne “Ruslar mutlak bir yenilgiye uğradılar; savaşın talihi değişti…” 

şeklinde bir telgraf çekiyordu
66

. “Aberdeen Journal” ise kazanılan zaferi, okuyucularına 

“Great Turkish Victory at Plevna” başlığıyla duyurmuştu. “Falkirk Herald” gazetesinde 

yapılan değerlendirmelere göre Türkler, dünya basınında anılmaya değer bir zafer 

kazanmışlardı. Bu, onların şanlı zaferler kazandıkları eski günlerine dönüş belirtisinden başka 

bir şey değildi
67

.  

Yurtdışındaki Osmanlı elçileri de bulundukları ülkelerin basınında Plevne’ye dair çıkan 

haberleri derleyip toparlayarak anında İstanbul’a aktarmak suretiyle hem imparatorlukta 

yaşayanları gelişmelerden haberdar etmişler hem de bu araştırmanın zenginleşmesine katkıda 

bulunmuşlardır. Mesela, Berlin elçisi 1877 Ağustos’unun hemen başında Hariciye Nezareti’ne 

takdim ettiği bir raporunda “Alman gazetelerinin, II. Plevne Zaferi’nin, yaşandığı asrın en 

meşhur muharebelerinden birisi olduğu noktasında birleştiklerini” belirtmişti. Viyana elçisi ise 

3 Ağustos tarihli raporunda Bükreş basınında çıkan ve kendilerine ulaştırılan şu haberleri 

İstanbul’a nakletmişti: “II. Plevne Savaşı’nda Rusya’nın 9. Ordusu ile yardımına giden 4. 

Ordusu harp kitaplarında görülmemiş derecede kırılarak kâmilen tarumar olmuştur. Osmanlı 

seyyar süvarileri Ruslara öyle bir dehşet vermişler ki anlamak için mutlaka çıplak gözle 

görmek lazımdır. Osmanlı askerinin düşmana aman vermediği şeklinde yayılan bir şayia 

üzerine yaralı Ruslar bile kaçmaya başlamıştır. Kumandanları olup “bugün” azledilmiş olan 

General Mano her ne kadar onları alıkoymaya çalışmışsa da bir türlü başarılı olamamıştır.”
68

  

Türklerin kazandığı III. Plevne Zaferi ise daha büyük bir coşkunluk ve hayranlıkla dünya 

basınında kendisine yer bulmuştur. Mesela kendisinden oldukça tecrübeli ve bilgili bir gazeteci 

olarak bahsedilen Forbes, bu kez okurlarına “Rus ve Romen ordularının feci bir yenilgiye 

uğramış olduklarını, Türk askerinin her bakımdan Ruslardan çok daha üstün olduğunu” 

yazmıştı. Savaşı büyük bir dikkatle izlemiş olduğu vurgulanan MacGahan adlı muhabir de 

gazetesine gönderdiği yazıda Türkleri alabildiğine överken, Rus karargâhını, saldırı planını 

hatalı yaptıkları gerekçesiyle bilgisizlik ve kabiliyetsizlik ekseninde eleştirmişti. Plevne’deki 

“The Times” muhabiri de “büyük insan kitlelerinin kabiliyetsiz ve çaresiz durumda olan Rus 

Genelkurmayı’nın ellerine emanet edilmiş olduğunu” yazarak, MacGahan’ının eleştirisine 

ortak olmuştu.  

Görüldüğü üzere, uğradıkları bozgun Rusların, İngiliz basını tarafından adeta bir koro 

halinde eleştirilmelerine neden olmuştu. İngiliz gazeteleri kuzeydeki “azametli komşunun” 

pek çabuk yıkılıverdiğini yazıyor, Türkün savaş niteliğini ise göklere çıkarıyordu. Türklerin 

tarafını tutan gazetelerin satırları sanki savaş dansı yapıyordu. “Türkofil” adı verilen “Daily 

Telegraph” coşkun bir sevinç içerisindeydi. “Pall Mall Gazete” ise Türklere karşı bir haçlı 

seferi açılmasını savunanların düştüğü utanılacak durumla alay ediyor ve onları Rusya’yı bu 

“Kutsal Savaş’a” kışkırttıkları için suçlamaktan geri durmuyordu
69

. “The London Times” gibi 

bazı gazetelerse “bu savaşta hem Rusların hem de Türklerin hataları harp tarihinde 

benzersizdir” şeklinde bir haber geçerek Osmanlı tarafını da eleştirilere dâhil etmişti. Ancak 

                                                           
66 Furneaux, Tuna Nehri Akmam Diyor, s. 12, 93, 99. 
67 Remzi Çavuş, “İngiliz Basınında Plevne Savunması (19.07.1877-10.12.1877)”, Vakanüvis-Uluslararası Tarih 

Araştırmaları Dergisi, Mart 2016, c.1, No:1, s. 170. 
68 BOA, Y.PRK.HR., 1/60; 6 Ağustos 1877. 
69 Furneaux, Tuna Nehri Akmam Diyor, s. 180-182, 184, 195. 
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çoğunluğun görüşü Plevne Savunması’nın Gazi Osman Paşa’nın bir stratejik başarısı olduğu 

yönündeydi
70

.  

Alman basın ve kamuoyunun nabzını tutan ve onların daima Osmanlılardan yana olduğu 

hükmüne varan Berlin elçiliği, gazetelerde çıkan III. Plevne Zaferine ilişkin haberleri 19 Eylül 

1877 tarihli bir telgrafla İstanbul’a aktarmıştı. Mesela, Osmanlı askerinin birkaç gün evvel 

kazandığı zafer üzerine “Post” adlı yarı resmi gazete Almanya’da herkesin Osmanlılara aşırı 

şekilde tutkun olduğunu, hatta ülkedeki hastaneler birden bire yaralı Türk askerleriyle dolacak 

olsa kimsenin bu duruma şaşırmaması gerektiğini yazmıştır. Ayrıca Post gazetesinin 

sütunlarında, Osman Paşa ve Süleyman Paşa isimlerinin Alman milletinin gönlünde deveran 

etmekte olduğu ve harp fennindeki bilgilerinde kusurları olmayan şu Osmanlı paşalarının 

kazandıkları şöhretle, Fransa ile yapılan savaşta maharet ve kahramanlıklarını ispat etmiş olan 

Alman generallerini dahi gölgede bıraktıkları gibi değerlendirmelere tesadüf edilmişti.  

Alman gazetelerinden bir diğeri olan “Gazet Dovos” da sürekli Osmanlıları öven yazılar 

yayınlamıştı. Elçiye göre, bu gazetenin neşrettiği fikirleri benimseyen Almanların nazarında 

artık sadece Sırp ve Ulahlar değil, Ruslar bile Osmanlılara kıyasla pek bayağı bir kavim 

hüviyetine sokulmuştu. Gazet Dovos, bir diğer baskısında okurlarına III. Plevne Zaferi’ni, Rus 

generallerinin harp fennindeki maharetlerinin, dolayısıyla Rusların askerî şöhretinin iflası 

olarak sunmuştu. Gazetede yapılan değerlendirmelere göre “bu hezimetle Rusya belki bir 50 

yıl devam edecek olan bir bitişe, mahvoluşa uğramıştır. Ordunun idaresinin bozulmuşluğu ve 

kumandanlarının yeteneksizliği gün yüzüne çıkmış olduğundan Rusya’da radikal bir askerî 

ıslahata girişileceği muhakkaktır. O ıslahat işi ise artık Romanofların tekelinde kalmayacak, 

devreye girecek olan halk sadece orduda değil, eğitim-kültür alanında da reformlar 

yapılmasında ısrarcı olacaktır. Hatta aynı halk mezhepsel bir hürriyet dahi talep edecektir. 

Hâsılı, Rusya’da büyük bir ıslahat icra olunacaktır ve bunun yegâne sebebiyse “Plevne’dir.” 

Osmanlı İmparatorluğu’nun dostu olduğu için daima onun iyiliğini gözeten ve “şu kanlı 

savaşta canını feda eden çaresizlere pek acıyoruz” diyen “Die Welt” isimli bir diğer Alman 

Gazetesi de III. Plevne Zaferi’ni Almanya’nın geleceği açısından şöyle değerlendirmişti: 

“Savaşın Rusya’yı zayıf düşürmesi elbette Almanya’nın yararına olacaktır. Eğer Prens 

Bismarck gerçekten “Avrupa 50 sene için bir Rusya muharebesinden kurtulmuştur” şeklinde 

bir beyanatta bulunmuşsa, bu bizimle aynı fikirde olduğunu gösterir. Kısacası artık hiç kimse 

Almanları bir Fransız-Rus ittifakıyla korkutamaz, yaşananların kazandığı şu renk ve gidişat 

mutlaka fayda sağlayacaktır.”
71

 

Görüldüğü üzere, Plevne ismi dünyanın önde gelen gazetelerinin gündeminden 

düşmemiştir. Ancak Gazi Osman Paşa için şöhret olmanın bir bedeli olmuştur elbette. Nitekim 

Plevne Savaşları devam ederken o, dünyanın nazarında mitolojik bir kahraman haline gelmiş 

ve hakkında çok sayıda yaşam öyküsü uydurulmuştur. Mesela 4 Ekim 1877 tarihli baskısında 

“The New York Times” gazetesinin manşetinde “Osman Paşa Kimdir?” sorusu, takip eden 

satırlarda ise “meşhur Fransız komutan Mareşal Bazaine mi?”
72

 “bir Amerikalı mı?” yoksa 

“Alman mı?” soruları yer almıştı. Bu sorunun ardından diğer gazetelerde Gazi Osman Paşa 

hakkında aşırı sansasyonel haberler birbirini kovalamıştı. Mesela bir gazete onun Amerikan İç 

Savaşı’nda 64. Illinois Alayı Komutanı olarak görev yapan “Albay R. Clay Crawford”, Paris 

                                                           
70 John E. Jessup, “Contemporary Western Perceptions of the Events Surrounding the Russo-Ottoman War of 1877-

1878”, I. Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi (1833-1900) Sempozyumu, Gazi Osman 

Paşa Üniversitesi Basımevi, Tokat 2004, s. 88-89. 
71 BOA, Y.PRK.HR., 1/73. 
72 François Achille Bazaine, Fransız-Alman Savaşı devam ederken 27 Ekim 1870 tarihinde Metz şehrini 140 bin 

askeriyle birlikte Almanlara teslim ettiği için idama mahkûm edilen Fransız mareşaldir. 
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gazetelerinden birisi ise “Joe Reynolds” olduğunu iddia etmişti. Gazi Osman Paşa’nın Mısır 

hıdivine hizmet eden yahut Berlin’de askerî ilimlerde eğitim gören birisi olduğuna dair 

haberler bile Amerikan basınında yer almıştı
73

. Esasında bu spekülasyonlar, Rusların “Türkler 

böyle bir komutan çıkaramaz, Gazi Osman Paşa gerçekte Avrupa kökenlidir” şeklinde bilinçli 

olarak ürettikleri propagandayla yakından ilgiliydi
74

.  

Ama gazeteler hangi propagandaya yahut spekülasyona imza atarlarsa atsınlar bizzat 

kendi okurları tarafından ciddiye alınmamış ve tekzip edilmişlerdir. Plevne Kuşatması devam 

ederken bir Amerikalının Gazi Osman Paşa’ya ulaştırmayı başardığı bir mektup bunun en açık 

delilidir. Mektubun sahibi R. Raymin adında Elinova’lı zengin bir tacirdir. Raymin’in “Osman 

Paşa’ya, Mareşal Bazaine yahut Crawford’a” ibaresiyle başlayan mektubu şöyle devam 

ediyordu: “Efendim Hazretleri! Amerika gazetelerinin çoğu Plevne Kumandanı’nın Fransız 

Mareşal Bazaine veya vatandaşımız Crawford olduğunu ilan ettiler. Fakat yaptığım tahkikat 

neticesinde o söylentilerin gerçeği yansıtmadığını fark ettim. Bu nedenle hususî ahvaliniz ve 

harp işleriniz hakkında bizzat sizin bilgi vermenizi rica ederim. Çünkü Amerika’da gazetelerin 

hemen hepsi sizden bahsediyor. Birinci sayfalarının birinci bentlerinde sadece Osman Paşa 

bahsi vardır. Yaşasın, yaşasın Osman Paşa!” Gazi Osman Paşa o kadar meşguliyet ve sıkıntı 

içerisinde bulunuyor olmasına rağmen Raymin’in isteğini kırmamış ve ona hitaben kaleme 

aldığı mektubunda “kendisinin Mareşal Bazaine olmadığını ve Miralay Crawford ile bir 

münasebetinin bulunmadığı, sadece aslı ve nesli Türk bir Osmanlı müşiri olduğunu” ifade 

etmişti. Ayrıca kendisine iltifatta bulunan Elinova halkının bu konulardaki yanlışlarının 

düzeltilmesini Raymin’den rica etmişti
75

.  

Rusların, yaşadıkları üç hezimetin ardından girişecekleri Plevne muhasarasına ilişkin 

haberler de gazetelere yansımıştı. 5 Ekim 1877 tarihinde Viyana elçiliği “Korrespondans 

Austrian” adlı gazetenin o akşamki nüshasında “Ruslar Osman Paşa’nın daha uzun süre 

yetecek miktarda zahiresinin bulunduğunu anladıklarından Plevne’ye her taraftan hücum 

etmek düşüncesindelermiş” yönünde çıkan bir haberi Hariciye Nezareti’ne göndermişti. Bir 

gün sonra Berlin elçiliğinden, Alman gazetelerinde de benzer haberlerin dolaşmakta olduğuna 

dair bir telgraf alınmıştı
76

. 

Plevne Kuşatması’nın tamamlanmasından ve Gazi Osman Paşa’nın teslim olmasından 

sonra bile tarafsız yabancı basın nezdinde bu iki ismin oluşturduğu kıymetin büyüklüğünde 

yahut hayranlığın seviyesinde herhangi bir azalma söz konusu olmamıştır. Yayınlanan 

haberlerin içeriği bunun en büyük ispatıdır. Mesela, kahramanıyla birlikte Plevne’nin 

düşüşünü “Morpeth Herald” isimli İngiliz gazetesi okurlarına şu şekilde duyurmuştu: “savaş 

tarihinde Osman Paşa gibi savunmada kararlı olan başka bir komutan görülmemiştir. Giyecek, 

yiyecek ve savaş malzemesi kıtlığına rağmen o, aylarca Plevne’yi savunmuştur. Açlığın tüm 

orduyu teslim adlığı bir zamanda Plevne’nin büyük kahramanı Osman Paşa, düşman hatlarını 

yararak çıkış yapmaya çalıştığı ümitsiz bir teşebbüs neticesinde emrindeki askerleriyle birlikte 

Ruslara teslim olmak zorunda kalmıştır.”
77

 Kısacası, bütün bu başarıların bir emsalinin harp 

tarihinde nadir görüleceği herkesçe, özellikle Avrupa askerî gazetelerince övgü ve takdirle 

                                                           
73 Bu ve benzeri sansasyonel haberler için bkz. Jessup, “Contemporary Western Perceptions of the Events 

Surrounding the Russo-Ottoman War of 1877-1878”, s. 92-93. 
74 Rusların bu propagandasına karşı “Verite” adlı gazete Osman Paşa’nın hayatını kısaca ve gerçeğe oldukça yakın 

bir surette kaleme almıştı. Bkz. Gencer, “1877-78 Osmanlı-Rus Harbi’nde Alman Basınına Göre; Plevne’den Berlin 

Konferansı’na Osmanlı Devleti”, s. 251. 
75 Gazi Osman Paşa Hazretleri Nezdinde Yüz Gün, s. 23-24. 
76 BOA, Y.PRK.HR., 2/1; 1 Zilkade 1294/7 Kasım 1877. 
77 Çavuş, “İngiliz Basınında Plevne Savunması (19.07.1877-10.12.1877)”, s. 176. 
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tasdik edilmiş,
78

 adına destanlar yazılan, marşlar bestelenen Gazi Osman Paşa, dönemin en 

büyük komutanları arasında yer almıştır. Nitekim 100 yılı aşkın bir sürenin geçmiş olmasına 

rağmen dünya, Gazi Osman Paşa’yı unutmamış, 10 Aralık 1977 günü, yani Plevne 

Savunması’nın 100. Yıldönümü münasebetiyle batı basınında, ağırlık Plevne ve Gazi Osman 

Paşa da olmak üzere, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’yle ilgili haber ve yazılara yer 

verilmişti
79

. 

E-Dünya Kamuoyunda  

Plevne ve Gazi Osman Paşa isimleri; günlerce, hatta aylarca dünya gazetelerinin 

manşetlerini süslemelerinin doğal bir yansıması olarak dünyanın gündemine oturmuş ve 

kamuoyunda büyük yankı uyandırmışlardır. Askerî çevreler, aydınlar ve sanatçılar başta olmak 

üzere hemen herkes savaşın nasıl sonuçlanacağına dair tartışma ve tahminlerde bulunmuştur. 

Öyle olunca da süreç doğal olanla neticelenmiş; “Plevne” ve “Osman Paşa” isimleri 93 

Harbi’nin önüne geçerek tüm dünya tarafından aylar boyunca büyük bir merak ve hayranlık 

içerisinde takip edilmişlerdir
80

. Bu noktada Avusturyalı Doktor Ryan’ın hatıralarına iliştirdiği 

şu notlar oldukça dikkat çekicidir: “Bu küçük kasabanın adını 1877-1878 harbinden önce 

kimse işitmemişti; Moltke’nin Bulgaristan’ı içine alan ve savunma kabiliyetlerinden bahseden 

kitabında bile bu mevkiin adı geçmemişti. Bugün ise sıradan bir okul çocuğu dahi “Plevne”nin 

adını biliyor ve bu adın bir kere söylenmesi bile öz vatanseverliğin ve korkunç ıstıraplar içinde 

vazifeye asla yılmadan sadık kalmanın tanındığı ve kutsandığı memleketlerde gönülleri 

heyecanla çırpındırıyor…”
81

 

Dünya kamuoyu, Plevne’nin kaderiyle öylesine ilgilenmişti ki kitapçı ve gazetecilerde 

Bulgaristan haritalarıyla Plevne’nin planları satılmaya başlanmıştı. Plevne’de bulunduklarına 

dikkat çektiğimiz harp muhabirleri ülkelerine döndüklerinde konferanslar vermeleri için dört 

bir yandan davet almışlardı. Dolayısıyla Plevne’de bulunmuş olmak, insanlar için şöhrete 

giden en emin ve kestirme yola dönüşmüştü. Kıyafeti askere benzeyen yabancılar trenlerde, 

büyülenmiş gibi kendilerini dinleyenlere, Osman Paşa’nın komutasında ve Plevne’de 

çarpıştıklarını anlatır olmuşlardı. Devrin gazetelerinden ve gazetecilerin hatıralarından 

hareketle bu tespitlerde bulunan Furneaux, özellikle Londra kamuoyunun nabzını da tutmuş ve 

oldukça önemli bilgiler aktarmıştır. Onun ifadesiyle, Londra’daki Canterbury Tiyatrosu’nun 

direktörü, sahneye “Plevne’nin kahramanca savunulmasını” tasvir eden bir tablo asmıştı. İsmi 

Londra’da herkesin ağzında olan Osman Paşa’nın balmumundan yapılmış bir heykeliyse 

Madame Tussaud’nun müzesindeki yerini çoktan almıştı. Hatta Sangers Sirki her gece 

“Plevne’nin Bombardımanı ve Düşüşü” adlı bir askerî gösteri ile kapanıyor, bütün 

müzikhollerde çalınan ya da söylenen parçalarda Plevne ile ilgili bir kısım mutlaka 

bulunuyordu. Eğer abartı değilse, Osman Paşa’nın cesaret ve kahramanlığına duyulan 

hayranlıkla bir İngiliz asilzadesi doğan oğlunu “Osman” adıyla vaftiz ediyordu. 

Furneaux’a göre Plevne ve Gazi Osman Paşa isimlerinin yarattığı bu çılgınlığın nedeni, 

bir avuç Türkün güçlü Rus ordularını durdurabileceğine başlangıçta hiçbir Avrupalının 

inanmamış olmasıyla alakalıydı. Ancak Osman Paşa’nın kahraman küçük ordusunun kazandığı 

zaferlere dair haberler duyuldukça bütün kamuoyu birdenbire Türkler lehine dönmüştü
82

. 

Zaten Londra’daki Osmanlı elçiliğinden 6 Ağustos 1877 tarihinde İstanbul’a ulaşan bir 

telgrafta da “Osman ve Süleyman paşaların büyük muzafferiyetleri, Padişah’ın askerlerinin 

                                                           
78 Mahmud Talat Bey, Plevne Müdafaası, s. 151. 
79 Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Gazi Osman Paşa ve Plevne Savunması, s. 6. 
80 Yükselen, Plevne Müdafaası, s. 80. 
81 Ryan, Plevne’de Bir Avustralyalı, s. 101. 
82 Furneaux, Tuna Nehri Akmam Diyor, s. 117, 184, 196, 273. 
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kahramanlık ve cesaretlerine âlemi hayran etmiştir deniliyordu
83

. “Başarılarının ardından 

tarihin ufkunda yükselen yeni bir yıldız olarak Gazi Osman Paşa adının Avrupa’da herkesin 

ağzında dolaştığını” ifade eden Yüzbaşı Herbert ayrıca “hele İngiltere’de Paşa’nın şahsına 

karşı o kadar büyük bir alaka uyanmıştı ki eğer 1878’de bu memlekete bir seyahat yapmış 

olsaydı, orada Blücher’e dahi nasip olmayan muazzam bir tezahüratla karşılanacağı 

şüphesizdi”
84

 demek suretiyle hem Furneaux’u hem de Londra elçiliğini doğrulamıştır. 

Temmuz 1877 tarihinde kazanılan II. Plevne Zaferi’nin üzerine, Atlantik ötesinden 

İstanbul’a ulaşan ve ABD’nin Bükreş eski konsolosu Peixotto tarafından kaleme alınan bir 

mektup da Plevne’nin Amerika kamuoyunda yarattığı tepkiyi ölçmeye yardımcı olacak 

ibareler barındırmaktadır. Nitekim Washington’daki Osmanlı elçiliğine teslim edilen ve elçilik 

kanalıyla İstanbul’a gönderilen mektubunda Peixotto şu ifadelere yer vermişti: “Sizin 

vatanseverleriniz için her zaman büyük bir zafer öngörmüştüm. Şimdi bu neticeden çok 

memnunum. Tuna’nın güneyinin tek bir Rus kalmayacak şekilde temizlenmesine kadar sizin 

zaferlerinizin devam etmesini ümit ediyor, Rusların, bir ulusun hak edebileceği en kötü akıbete 

uğratılmasını istiyorum. Çünkü o ülke her zaman yaptığı gibi, şimdi de kabul edilmesi güç bir 

savaşı başlatarak ortalığı kana buladı. Ama sizin generallerinizin çok büyük bir zafer 

kazanacağına olan inancım tamdır. Aksi takdirde Ruslar topraklarını genişletmeye devam 

edecektir. Size olan sadakat ve hayranlığımdan emin olunuz. Bana vereceğiniz emirleri en iyi 

şekilde yerine getirmeye hazırım.” Washington elçiliğinden alınan haberlere bakılırsa, Bay 

Peixotto bu mektubu sadece bir hayranlığı dile getirmek için kaleme almamış, Osmanlı 

İmparatorluğu’na hizmette bulunabilmek arzusuyla şehir şehir dolaşarak halk konferansları ve 

mitingler tertip etmiştir. Öyle olunca da Washington’daki Osmanlı elçisi kendisine birkaç 

satırlık bir teşekkür yazısı göndermiştir
85

.   

Plevne ve Gazi Osman Paşa’ya karşı tüm dünya sathında yükselen hayranlığın boyutları 

ne olursa olsun hiçbirisinin Macaristan’daki kadar coşkun ve samimi olmadığını rahatlıkla 

söyleyebiliriz. Hatırlanacağı üzere, Macar halkının Türklere besledikleri hayranlığın temeli, 

daha XVI. ve XVII. yüzyıllarda Macar topraklarında yaklaşık bir buçuk asır süren Osmanlı 

hâkimiyeti döneminde atılmış ve adalet eksenli o hâkimiyetin bitmesinden sonra da devam 

etmişti. Özellikle Macaristan’ın bağımsızlık savaşının 1849’da devrim ordusunun ezilmesiyle 

sona ermesinin ardından yaşanan gelişmeler Macarların Türklere besledikleri hayranlığı 

artırırken Ruslardan müthiş bir nefret duymalarına sebep olmuştu. Çünkü Avusturya, güçlü 

Rus desteğiyle Macar ihtilalcilerinin kendisine iade edilmesi için Osmanlılar üzerinde kurduğu 

baskıya rağmen her defasında ret cevabıyla karşılaşmıştı. Bu münasebetle 1877-1878 Osmanlı-

Rus Harbi başladığında Macarların gönlünden geçen elbette Türklerin Ruslar karşısında 

muzaffer olmasıydı.  

Devrin gazetelerinden anlaşıldığı kadarıyla Macarlar, Plevne’den zafer haberleri geldikçe, 

hemen her gün ülkenin dört bir yanında organize ettikleri miting ve gösterilerde gönüllerinden 

geçeni, yani Osmanlılar için besledikleri dostane duyguları dışa vurmaktan çekinmemişlerdi. 

Çoğu politikacı da halkın o coşkusunu paylaşmaktan geri kalmamıştı
86

. Mesela, Peşte’deki 

Osmanlı şehbenderliğinden 17 Ağustos 1877 tarihinde İstanbul’a gönderilen bir telgrafta 

kaydedildiği üzere, Macaristan Millet Meclisi mebuslarından Arnest Simoni, kendi seçim 

bölgesinde bizzat Türkiye lehinde bir miting tertip etmişti. Bu mitingde Plevne’de kazandığı 

                                                           
83 BOA, Y..PRK.HR., 1/60; 6 Ağustos 1877. 
84 Özcan, “Ölümünün 102.Yıldönümünde Gazi Osman Paşa ve Plevne’den Manzaralar”, s. 245-246. 
85 BOA, HR.SYS, 46/14; 17 Ağustos 1877. 
86 Ferenc Pollmann, “The Defence of Plevna in 1877 and Its İmpact on the Hungarian Home Affairs”, I. 

Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi (1833-1900) Sempozyumu, Gazi Osman Paşa 

Üniversitesi Basımevi, Tokat 2004,  s. 78-79. 
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ikinci büyük zafer münasebetiyle Osman Paşa’yı telgrafla tebrik etmek ve Osmanlı ordusuna 

yardım için hububat toplamak yönünde bir karar alınmıştı
87

. Vesikalara yansıdığı üzere, o 

günlerde Sokobin’de de gayet tantanalı ve yüksek katılımlı olduğundan bahsedilen bir miting 

düzenlenmiş ve Plevne muhaberesinde şehit düşen Osmanlı askerlerinin ailelerine yardım 

amaçlı para toplanması yönünde benzer bir karara varılmıştır
88

.  

Gazi Osman Paşa’nın III. Plevne Zaferi’nin ardından Macarlardaki coşku ve eğlencenin 

dozunun bir kat daha artmış olduğunu 19 Eylül 1877 tarihinde Peşte Başşehbenderliği’nden 

Hariciye Nezareti’ne ulaşan bir telgraftan anlıyoruz. Buna göre, söz konusu zafer 

münasebetiyle Peşte’de mebuslar, belediye memurları, hocalar ve her sınıftan halkın 

oluşturduğu bir komite tarafından şenlikler tertip edilmişti. En büyük oteli ve resmî binaları da 

dâhil olmak üzere, Macarların başşehri kandil ve bayraklarla fevkalade bir biçimde 

donatılmıştı. Hatta tertip komitesince hazırlanan programda Osmanlı şehbenderliğindeki 

memurların da şenlik alanına gidip birer konuşma yapmalarına yer verilmişti. Ancak 

şehbenderlik idarecilerinin ricası üzerine bu etkinlik programdan çıkarılmış, bunun yerine 

sadece Osmanlı bayrakları ve meşaleler taşıyan 15 bin kişilik bir alayla şehbenderhane 

önünden geçiş yapılmıştı. Halkın büyük bir şevk ve mutluluk içerisinde yaptığı bu gösterilere 

hükümet tarafından asla engel olunmadığından bahsedilen telgrafta son olarak eyaletlerde de 

bu gibi kutlamaların yapılacağının haber alındığı ifade edilmişti
89

.  

Bu haberin doğruluğunu, Viyana’daki Osmanlı elçiliği ateşemiliteri Şevki Bey’in 

İstanbul’a ulaşan bir raporu sayesinde teyit edebilme imkânına sahibiz. Bu raporunda 

kaydettiği üzere, kendisi o günlerde gerçekleştirilen büyük askerî manevraları yerinde izlemek 

için aldığı davete uyarak Kaschan (Kosice) ve Ezegled taraflarına bir seyahatte bulunmuştu. 

Bu seyahati süresince her gittiği yerde Macarların fevkalade alkışları ve sempatik gösterileriyle 

karşılanmıştı. Mesela, Kaschan’da Şevki Bey’i gören Macarlar sevinç çığlıkları atmış, 

“Yaşasın Türkiye!” diye tezahüratta bulunmuşlardı. Hatta o şehre gidişinin ertesi günü 

konakladığı yerin önünde toplanan vatanseverlerden müteşekkil büyük bir kalabalık tarafından 

kendisine bir taç hediye edilmiş ve “Yaşasın Türkiye, Yaşasın Sultan” şeklinde sloganlar 

atılmıştı. Şevki Bey de ülkesine ve padişahına gösterilen o teveccüh için halka teşekkür 

etmişti. Ancak gece boyunca dağılmayan kalabalık, Şevki Bey ile yanında bulunanların 

pencere ve odalarının önünde “Yaşasın Türkiye, Yaşasın Osman Paşa, Yaşasın Mehmed Ali 

Paşa, Yaşasın Süleyman Paşa” diye tempo tutmuşlardı. En sonunda Şevki Bey de kendisine 

verilen bir sancakla o gece şehirde bir gezinti yapmıştı
90

. 

Daha önce dikkat çekildiği üzere, Plevne’de kazanılan her zaferin ardından Gazi Osman 

Paşa’ya yurtiçinden ve dışından birçok tebrik telgrafı çekilmişti
91

. Macarların bu gelişmenin 

dışında kalması elbette mümkün değildir. Ancak Albay Talat Bey, yaşanan esirlik nedeniyle 

gazete ve vesikalarla birlikte o tebrik telgraflarının birçoğunun kaybedilmiş olduğunu 

hatıralarında ifade etmiştir. Öyle olsa bile, Gazi Osman Paşa ile Macarlar arasında yaşanan 

                                                           
87 Şehbenderin gönderdiği telgrafın devamında, Arnest Simoni’nin o yıl Macaristan’da mahsul bakımından bir 

bolluk olması münasebetiyle büyük bir yardım toplanacağını tahmin ettiğine dikkat çekilmişti. Ayrıca “toplanacak 

olan buğdayın aynen nakledilmesi mi yoksa mahallinde satılıp parasının gönderilmesi mi daha uygun olur?” 

şeklinde Şehbenderlik’ten Babıâli’ye yöneltilen bir soru vardı. Kendisine gönderilen cevapta öncelikle söz konusu 

halis muamele ve yardımından ötürü Simoni’ye Osmanlı sultanı ve hükümeti adına bir teşekkürde bulunulması 

istenmiş, sonra nakliye işinin doğuracağı masraf ve zahmet göz önünde bulundurularak zahirenin satılıp parasının 

gönderilmesinin daha uygun olacağı bildirilmiştir. Bkz. BOA, HR. SYS, 176/16; 28 Recep 1294/8 Ağustos 1877. 
88 BOA, Y.PRK.HR., 1/60; 6 Ağustos 1877. 
89 BOA, Y.PRK.HR., 1/74; 11 Ramazan 1294/19 Eylül 1877. 
90 BOA, HR.SYS, 176/23; 20 Eylül 1877. 
91 Hülâgü, Gazi Osman Paşa, s. 161.  
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telgraf trafiğinden günümüze aksetmiş bazı kesitler vardır. Mesela, Macaristan’dan gönderilen 

tebriklerden birine Osman Paşa’nın 28 Temmuz 1877 tarihinde verdiği şu cevap, tarafların 

birbirine duyduğu derin sevgi ve saygının adeta bir özeti niteliğindedir: “Sayın Macar 

Halkına… Ordunun Plevne’de bu kez de kazandığı zaferi tebrik eden ve bütün Macar halkı 

tarafından çekildiği bildirilen telgrafı sevinçle alarak bütün askerlere müjdeledim. Macar 

kardeşlerin bu davranışı, Türklerle Macarların öteden beri birbirlerine besledikleri sevgiyi 

artırmıştır. Allah’tan, bütün Türk severleri sevindirecek daha birçok zaferlerin kazanılması 

dileğiyle, sizlere ve tüm halka teşekkür ve memnuniyetimi arz ederim.”
92

 III. Plevne 

Zaferi’nden sonra yaşandığı gibi, tebrik telgraflarını İstanbul’a çekmeyi tercih eden Macarlar 

da olmuştu. Mesela, 18 Eylül 1877 tarihinde Virkoş şehrinden Josef ve Şarl imzalarıyla 

İstanbul’a ulaşan bir telgrafta “Osmanlı askerlerinin bu kez Plevne’de nail oldukları büyük 

muzafferiyetten dolayı mutluluk ve sevinç içerisinde bulunan hemşerilerimizle padişah ve 

devleti için hayır duası etmekten geri durmuyoruz” şeklinde bir ifadeye yer verilmişti
93

. 

Telgrafla yetinmeyen bazı Macarlarsa Osman Paşa’ya altın ve gümüşten yapılmış bir 

zafer tacı göndermişler, lakin Rus kuşatması nedeniyle tacı sahibine ulaştırmayı 

başaramamışlardı
94

. Ancak Macarların hepsi onlar kadar şanssız değildi. Mesela Oroshaza 

şehri sakinleri, mutluluklarının, ayrıca Osman Paşa’ya duydukları sempati ve hayranlığın bir 

göstergesi olmak üzere kaleme aldıkları müşterek mektuplarını “Plevne Kahramanı’na” takdim 

edilmek üzere hazırladıkları bir zafer madalyasıyla birlikte Hariciye Nezareti’ne ulaştırmayı 

başarmışlardı. Bunun üzerine kendilerine, bu ilgi ve sevgilerinin başta Padişah olmak üzere 

tüm imparatorluk yöneticilerini çok duygulandırdığını ve o münasebetle her birine ayrı ayrı 

teşekkür edildiğini bildiren bir cevap yazılması yönünde 1 Kasım 1877 tarihli bir karar 

alınmıştı
95

.  

Macar parlamenterlerden Miksa Urmenyi’nin mecliste yaptığı bir konuşma, Macar 

halkında Plevne ve Gazi Osman Paşa’ya karşı oluşan hayranlığın sadece zaferlerle alakalı bir 

gelişme olmadığını göstermesi bakımından önemlidir. Zira Plevne’nin Ruslara teslim 

edilişinden birkaç gün sonra yapılan o konuşmada “milliyet ve din gözetilmeksizin tüm 

dünyaya mal olmuş olduklarından Plevne ve Osman Paşa isimlerinin artık sadece Türklere ait 

olamayacağına, insanlığın öyle seslerden daima zevk aldığına ve gelecek genç kuşakların 

anavatanları için sorumluluk duygusunu ve kahramanca fedakârlıkta bulunmayı 

öğrendiklerinde o isimlerin hafızalarına kazınacağına” dikkat çekilmişti
96

. 

Plevne ve Gazi Osman Paşa hayranlığının savaş sonrası süreçte devam etmiş olması 

sadece Macar halkına özgü bir durum değildir. Avrupa kamuoyu açısından da benzer bir 

gelişme söz konusudur. Yazılan kitaplar, bestelenen marşlar bunun en açık delilidir. Çalışma 

içinde sıklıkla bahsedilenlerin dışında daha başka yabancı gözlemciler ve savaş muhabirlerinin 

kaleme almış oldukları eserlerde Gazi Osman Paşa ve askerlerinden son derece objektif bir 

biçimde, övgü ve beğeniyle bahsetmelerini
97

, bizzat etkilenmiş olduklarının bir göstergesi, 

kamuoyunu etkilemelerinin de bir vasıtası olarak değerlendirmek gerekir. Mesela Plevne’de 

bulunmuş olan meçhul muhabirimiz, “teslim olan arkadaşlarını gören Türk askerleriyle birlikte 

                                                           
92 Uçar, Gazi Osman Paşa ve Plevne, s. 89; Hülâgü, Gazi Osman Paşa, s. 104. 
93 BOA, Y..PRK.HR., 1/74; 11 Ramazan 1294/19 Eylül 1877. 
94 Hülâgü, Gazi Osman Paşa, s. 161. 
95 BOA, HR.SYS, 176/34; 20 Aralık 1877. 
96 Pollmann, “The Defence of Plevna in 1877 and Its İmpact on the Hungarian Home Affairs”, s. 78-79; Fatma 

Ahsen Turan, “Toplumsal Bellekte ve Sözlü Şiir Geleneğinde Plevne Harbi ve Gazi Osman Paşa”, International 

Journal Of Eurasia Social Sciences, Vol. 6, Issue: 20, 2015, p.25. 
97 Bkz. Altuner, “Gazi Osman Paşa Hazretleri Nezdinde Yüz Gün Adlı Eserin Askeri, Sosyal Açıdan İncelenmesi”, 

s. 263 vd. 
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ben de gözlerimin yaşını bir türlü engelleyemeyip ağladım, o anki üzüntümü ömrüm boyunca 

hiç unutamam” diyecek kadar etkilenmişti. “Netice artık görüldü, teslim işareti olan beyaz 

bayraklar çekildi, Plevne ile muhafızlarının mukavemet için hiç mecali kalmayıp her şeyi 

kaybettiler, yalnız namusları hariç…” satırlarını hatıralarına ekleyen de yine kendisinden 

başkası değildir
98

. 

Plevne Müdafaası ve Müdâfi Gazi Osman Paşa hakkında yazılan Türkçe kitapların 

Avrupa dillerine tercüme edilmiş olması da kamuoyu üzerinde devam eden etkinin bir başka 

göstergesidir. Mesela, Muzaffer Paşa’nın “Plevne Müdafaa-i Meşhuresi” hakkında yazdığı 

kitap, Soloff adındaki bir yayıncı tarafından Bulgarcaya çevirtilip neşredilmişti. Soloff, 2 

Haziran 1901 tarihinde Sofya’daki Osmanlı Komiserliği’ne, kitabın bir nüshasıyla birlikte 

takdim ettiği yazısında “Osmanlı askerî tarihine ışık tutacak bu kitabın Sultan tarafından 

beğenileceğini umduğunu” beyan etmişti
99

. O nüsha, “Osmanlılarda askerliğin ulvi mertebesini 

gösteren bu kitabın Bulgarlar arasında yayılmasının çok fayda sağlayacağı aşikârdır” şeklinde 

bir notla birlikte Sofya’daki Osmanlı komiseri Necib tarafından İstanbul’a takdim edilmişti
100

.  

Edward ve Racamier adlı şahıslarsa III. Plevne Zaferi’nin hemen ardından Gazi Osman 

Paşa için bir marş bestelemişlerdi. Marşın Padişah’a bir tanıtım ve takdimini yapmak için 16 

Ekim 1877 tarihinde ve oldukça edebî bir surete kaleme almış oldukları arzuhallerinde ilkin, 

Osmanlı ülkesinin düşmandan temizlenmesinin o ülkeyi ikinci vatanı addeden tüm 

yabancıların en büyük arzusu olduğuna dikkat çekmişlerdi. Sonra, bir ellerinde parlayan zafer 

kılıcı öteki ellerinde hilafetin manevi kuvvetiyle medeniyet düşmanı Rusları mahvetmek gibi 

hayırlı bir amaca hizmet eden Osmanlı dilaverlerini görmekten son derece büyük bir sevinç ve 

iftihar duyduklarını vurgulamışlardı. Onlara göre, “şimdi” her bir fert elinden gelen hizmeti 

göstermeliydi. Bu noktada onların elinden gelense kendi ifadeleriyle, Plevne’de birkaç aydır 

Ruslar karşısında büyük bir kahramanlık ve maharetle Padişah’ın ordusunu kumanda eden ve 

diğer hiçbir devlette emsali bulunmayan Gazi Osman Paşa’nın namına bir millî şarkı tertip 

etmek olmuştu. Nihayet arzuhallerinin sonuna “her ne kadar nezdinizde takdire şayan bir 

niteliğe sahip değilse de reddedilmeyeceğine olan inancımızdan yola çıkarak marşın bir 

nüshasını size sunmaya cesaret ettik” şeklinde bir açıklama iliştirmişlerdi
101

. 

Hristiyan dünyasında o denli derin akisler uyandıran Plevne’nin Osmanlı egemenliğinde 

bulunmayan ülkelerde yaşayan Müslümanlar üzerinde oluşturduğu etkiyi tahmin etmek güç 

değildir. Nitekim Plevne Savunması’ndaki cesaret ve kahramanlığı ile Gazi Osman Paşa 

dünyadaki bütün Müslümanların kalbinde yer etmiş, özellikle Hint Müslümanlarında kendisine 

karşı büyük bir hayranlık uyandırmıştır. Onun hakkında yazılan Urduca kitaplar ve şiirler 

bunun en açık kanıtıdır. Hatta Plevne ve Gazi Osman Paşa, Hintli çocukların oyunlarında bile 

ağızlardan düşürmedikleri iki isim haline gelmiştir
102

.  

Görüldüğü üzere, Gazi Osman Paşa’nın Plevne’de bir kahramanlık eseri olarak üst üste 

kazandığı zaferler; tebrik telgrafları, hediyeler, madalyalar derken isminin bir anda dünyanın 

dört bir yanında şan ve şerefle yayılıp anılmasına, dünya basın ve kamuoyunda uzun yıllar 

gündemin en üst sıralarında yer almasına vesile olmuştur. Daha dikkat çekici olanıysa 

hatırasını yaşatmak için paşanın isminin sadece yurtiçindeki şehir, kasaba, semt veya okullara 

                                                           
98 Gazi Osman Paşa Hazretleri Nezdinde Yüz Gün, s. 55-56. 
99 BOA, HR.SFR.04, 549/8; 22 Temmuz 1901. 
100 BOA, Y.MTV, 218/91; 9 Temmuz 1317/22 Temmuz 1901. 
101 BOA, Y.PRK.AZJ., 1/79; 8 Şevvel 1294/16 Ekim 1877. 
102 Albay Masood Sheikh, “Türk-Rus Harbi”, Pakistan Postası, Ağustos 1973, s. 16-17’den naklen Uçar, Gazi 

Osman Paşa ve Plevne, s. 171. Ayr. bkz. Özcan, “Ölümünün 102.Yıldönümünde Gazi Osman Paşa ve Plevne’den 

Manzaralar”, s. 245. 
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değil, yurtdışındaki bazı yerlere de verilmiş olmasıdır. Nitekim Amerika ve Kanada’da 

bulunan iki küçük kasabaya Plevne ismi verildiği bilinmektedir
103

. 

F-Osmanlı İmparatorluğu İçinde 

Kendi çevresinde, düşman nezdinde ve ülke haricinde o denli derin akisler uyandıran 

Plevne ve Gazi Osman Paşa isimlerinin Osmanlı imparatorluk sınırları içerisinde 

oluşturdukları sevinç, coşku ve hayranlığın boyutlarını anlatmak, özellikle iç basında 

uyandırdığı etkiyi irdelemek başlı başına ayrı bir çalışma gerektirecek kadar geniş sınırlar 

çizmektedir. Bu nedenle, sadece genel bir kanaat oluşturmak adına burada bazı özel gelişme ve 

hadiselere yer vermekle yetinilmek durumunda kalındığını peşinen belirtmemiz gerekiyor.  

İmparatorluğun zirvesinden başlanılacak olursa, Gazi Osman Paşa’nın Plevne’de 

gerçekleştirdiği mucizevî direniş II. Abdülhamid’i elbette son derece memnun ve müteşekkir 

kılmıştır. Plevne’den İstanbul’a ulaşan her zafer haberinin ardından kaleme sarılıp, Osman 

Paşa ve askerlerine çeşitli kıymetli hediyelerle birlikte tebrik ve teşekkür telgrafları göndermiş 

olması bunun açık kanıtıdır. Nitekim üçüncü zaferine imza attığı an itibariyle Osman Paşa’nın 

II. Abdülhamid’den aldığı kıymetli hediyelerle ilgili olarak karşımıza şöyle uzun sayılabilecek 

bir liste çıkıyor: Osmanlı tarihinde pek nadir olarak verildiğini bildiğimiz bir “Gazilik” 

unvanı,
104

 birinci rütbeden bir Nişân-ı Osmanî, kabzası altın bir kılıç, bir çift dürbün, bir çift 

tabanca (rovelver) ve donatılmış iki at…
105

 Padişah’ın, Plevne Kahramanı’na beslediği 

hayranlığın bir dışavurumuna ise birazdan, Gazi Osman Paşa’nın esaretten İstanbul’a 

dönüşünde şahit olacağız.  

İmparatorluğun zirvesinden aşağı doğru bakınca karşılaşılan tablo ise tahmin edildiği 

gibidir, yediden yetmişe tüm tebaanın ağzında büyük hayranlık ve güven duyulan o iki isim 

vardır. Plevne Savaşları, bir seri zaferin ardından mağlubiyetle sonuçlanmış ve Rusları bir süre 

durdurmanın dışında herhangi bir fayda sağlamamış olsa da, E. B. Şapolyo’nun dediği gibi, 

“Osmanlı topraklarında yeni bir direniş ruhunun ve millî bir heyecanın”
106

 habercisi olmuştur. 

Plevne’den Gazi Osman Paşa’nın gönderdiği zafer haberleri payitaht başta olmak üzere tüm 

imparatorlukta büyük bir sevinç ve coşku yaratmış, yenileri için bütün camilerde dualar 

edilmiştir
107

. Furneaux’un deyimiyle “Galiba, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Müslümanlar en 

son İstanbul fethedildiğinde, yani yaklaşık 400 yıl evvel öylesi bir sevinç yaşamışlardı”. Bu 

sevinçle gelen gurur Plevne ve Osman Paşa için bestelenmiş marşlara, şarkılara yansımıştı. 

Yaşanan mağlubiyetin ardından Plevne’nin Ruslarca teslim alınması da hiçbir şeyi 

değiştirmemişti. Plevne Marşı tüm canlılığıyla Osmanlı coğrafyasında hükmünü sürmeye 

devam etmişti. Artık halk Plevne ve Gazi Osman Paşa dışında bir şey konuşmaz, çocuklar dahi 

mahalle aralarında “Plevne’den” başka oyun oynamaz olmuştu
108

.  

Plevne kahramanları halkı nasıl kendilerine hayran bırakıp coşturmuşsa halkın da o 

kahramanların direnme azmini kamçıladığını, o gün Gazi Osman Paşa ile birlikte Ruslara karşı 

çarpışan Yüzbaşı Herbert sayesinde biliyoruz. Çünkü o dışarda kendilerine karşı oluşan ilgi ve 

                                                           
103 Hülâgü, Gazi Osman Paşa, s. 339, 36’ıncı dipnot. 
104 Osman Paşa’ya “Kendilerinden kat kat fazla olan düşman karşısında Osmanlılığın ve Osmanlı sancağının şeref 

ve şanını yere düşürmeyerek dinine, devlet ve Padişahına yaptığı Osmanlı tarihinin sayfalarını şanla süsleyecek 

hizmetten ötürü Gazilik unvanıyla beraber bir Nişan-ı Osmani ve Hazine-i Hümayun’dan bir kılıç ile padişah 

ahırlarından ikişer at ihsan edilmesine” ilişkin resmî yazışma için bkz. BOA, Y.EE., 84/102. 
105 Mahmud Celâleddin Paşa, Mir’ât-ı Hakîkat, s. 455, 462-466; Mahmud Talat Bey, Plevne Müdafaası, s. 151; 

Şapolyo, Gazi Osman Paşa ve Plevne Müdafaası, s. 163; Hülâgü, Gazi Osman Paşa, s. 101-103; Özcan, 

“Ölümünün 102.Yıldönümünde Gazi Osman Paşa ve Plevne’den Manzaralar”, s. 246. 
106 Şapolyo, Gazi Osman Paşa ve Plevne Müdafaası, s. 106. 
107 Mahmud Celâleddin Paşa, Mir’ât-ı Hakîkat, s. 466. 
108 Furneaux, Tuna Nehri Akmam Diyor, s. 196. 
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hayranlıktan haberdar olduklarını şu manidar soru ve ardından yaptığı açıklamayla ifade 

ederek hem karşılıklı etkileşimi hem de Plevne’nin yarattığı coşkunluğu gözler önüne 

sermiştir: “Acaba bir milletin, Plevne adını, telgrafların uzandığı ve gazetelerin ulaştığı her 

yerde meşhur eden askerleri unutma ihtimali olabilir miydi? Elbette olamazdı. Çünkü Sultan’ın 

yönetimindeki tüm memleketlerin kahvehane ve caddelerinde muzaffer Osman Paşa ve onun 

kahramanları için bestelenen “Plevne Asla Düşmeyecek” şarkılarının söylendiğini; camilerin, 

vatanı savunanları ve gelecek savaşlarda savunacak olanları koruması için dua eden 

kalabalıklarla dolup taştığını haber alıyorduk.”
109

 

Nihayet Gazi Osman Paşa’nın esaretten İstanbul’a dönüşü esnasında yaşanan gelişmeler 

Padişah ve başkent halkınca Plevne kahramanına duyulan sevgi ve hayranlığı gözler önüne 

sermişti. Tahmin edileceği üzere, Gazi Osman Paşa’nın Ruslara esir düşmesi herkes gibi II. 

Abdülhamid’i de oldukça üzmüştü. Ancak bu üzüntü çok uzun sürmedi. Abdülhamid, 

Petersburg’a gönderdiği Serasker Rauf Paşa aracılığıyla Gazi Osman Paşa’nın serbest 

bırakılmasını talep etmişti. Talebi, Çar II. Aleksandr tarafından geri çevrilmeyince 4 aylık bir 

esaretin ardından, 12 Mart 1878 tarihinde Gazi Osman Paşa İstanbul’a doğru yola çıktı. Bunu 

haber alan bir milyon başkentli sevinç ve heyecanla sahillere hücum etti. Böylece Boğaz’daki 

tüm sahiller insanla dolup taşmış, gözler Karadeniz Boğazı’na dikilmişti.  

Nihayet 13 Mart sabahı bir Rus yatı Boğaz’da gözükünce dört bir yandan “Yaşasın 

Osman Paşa! Var olsun Plevne Kahramanı” nidaları yükselmiş, günlerce de alçalmak nedir 

bilmemişti. Yaklaşıp kendisine dokunmak, elini öpmek isteyen kalabalığın arasından güçbela 

sıyrılmayı başaran Gazi Osman Paşa, Padişah’ın huzuruna varmak üzere arabayla saraya 

hareket etmişti. Nihayet Yıldız’dan içeri girince “Gazi’yi bizzat kendim karşılayacağım” 

diyerek merasim kurallarını hiçe sayıp Divan-ı Hümayun merdivenlerinin ortasına kadar 

gelmiş olan II. Abdülhamid’i karşısında bulmuştu. Kollarını açarak kendisine doğru yürüyen 

Padişah tarafından “Gel benim kahraman Osmanım! Berhudar ol! Milletin şanını sen muhafaza 

ettin! Vatan uğruna yaptığın gaza ile bütün cihanı hayran eyledin! Osmanlı askerliğinin 

şerefini göklere çıkardın” sözleriyle karşılanmıştı. Padişah, ayrıca dedesi Mahmud’dan miras 

kalan bir kılıcı hediye ettiği Gazi Osman Paşa’nın göğsüne bizzat kendi elleriyle murassa bir 

Osmanî Nişanı ile gümüşten küçük bir muharebe madalyası takmıştı
110

. O günden sonra da 

bazılarınca hissî kimilerine göreyse sinsi sebeplerden ötürü II. Abdülhamid’in Plevne 

Kahramanı’nı yanından hiç ayırmadığını biliyoruz.  

Yarattığı kahramanlık ve mücadele ruhunun değil, ama bedeninin dünyayı terk ettiği gün 

başlayıp takip eden günlerde yaşananlar, Gazi Osman Paşa’nın Plevne Savunması’yla 

imparatorluk içerisinde ve özellikle dışında nasıl derin ve kalıcı bir etki uyandırmış olduğuna 

tanıklık etmeyi bir kez daha mümkün kılmıştır. Nitekim Plevne Kahramanı’nın 5 Nisan 1900 

tarihinde göğüs darlığından vefat ettiği haberi sadece yurtiçinde değil, yurtdışında da büyük bir 

üzüntüyle karşılanmıştı
111

. Yüzbaşı Herbert’in dediği gibi, Gazi, 64 yaşında öldüğünde tüm 

imparatorluk yasa boğulurken, medeni âlem onu takdirle anmıştı
112

. Alman imparatoru II. 

Wilhelm Sultan Abdülhamid’e bir taziye telgrafı göndermişti. Abdülhamid elbette Paşa’nın 

ölüm haberini aldığında büyük bir teessür ve teessüfe boğulmuştu. Hemen saraydaki görevliler 

kanalıyla Gazi Osman Paşa’nın ailesine taziye bulunmuş, hususî yaveri vasıtasıyla onun 

hayrına pek çok fakire sadaka dağıtmış ve nihayet tüm cenaze masraflarını bizzat kendi özel 

                                                           
109 Herbert, Plevne Müdafaası, s. 290. 
110 Şapolyo, Gazi Osman Paşa ve Plevne Müdafaası, s. 224-227; Hülâgü, Gazi Osman Paşa, s. 256-258; Özcan, 

“Ölümünün 102.Yıldönümünde Gazi Osman Paşa ve Plevne’den Manzaralar”, s. 250.  
111 Özcan, “Ölümünün 102.Yıldönümünde Gazi Osman Paşa ve Plevne’den Manzaralar”, s. 251. 
112 Herbert, Plevne Müdafaası, s. 57. 
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servetinden karşılamıştı. Osmanlı basını ise Gazi Osman Paşa’nın vefat haberini “Ziyâ-ı Azîm 

(Büyük Kayıp)” başlığıyla okurlarına duyurmuştu. Sabah, İkdam, Servet ve Basiret gazetelerin 

ilk iki, hatta bazılarının ilk üç sayfasında Paşa’nın ölüm haberinin ardından kısa bir yaşam 

öyküsüne ve özellikle Plevne’de kazandığı zaferlere yer verilmişti
113

. 

Sonuç 

Gazi Osman Paşa, bir avuç askeriyle Plevne’de kendilerinden kat kat fazla olan Ruslar 

karşısında ortaya koyduğu askerî dehasının bir mahsulü olan cesurane ve kahraman direnişiyle, 

sergilediği şefkatle yoğrulmuş insanlığıyla, yalnız kendi askerlerini yahut vatandaşlarını değil, 

düşmanları da aralarında olmak üzere tüm insanlığı kendisine hayran bırakmış, modern tarihin 

tanıklık ettiği en büyük kumandanlardan birisi olarak taraflı tarafsız herkesçe takdir edilmiştir. 

Üstelik kendisiyle birlikte Plevne’nin Ruslarca teslim alınmış olmasını hiç kimse 

yadırgamamış, ayıplamamıştır. Plevne ve kahramanına duyulan hayranlık hep yukarı yönde 

seyretmiştir. Plevne marşı bugün olduğu gibi, o gün de coşku ve gururla söylenmeye devam 

etmiştir. Hangi dilde olursa olsun o günün gazetelerinden birisini alıp sayfalarını çevirenler 

Plevne ve Gazi Osman Paşa’yı karşılarında bulmuşlardır. Bu iki isim sadece gazetelere değil, 

daha nice dilde nice kitap, şiir ve marşlara konu olmuşlardır. Hatıraları yaşasın diye nice 

kasaba, semt ve okullara isim olmuşlardır.  

Sonuç olarak, Osmanlı tarihinin sayfalarından birisini onurla süsleyen Plevne ve Gazi 

Osman Paşa için yapılanların yahut yazılanların tam sıralı bir listesini çıkarmak böyle küçük 

hacimli bir çalışmanın sınırlarının çok ötesine taşacaktır. Osman Senai’nin Plevne Kahramanı 

Gazi Osman Paşa isimli kitabının ilk satırında dediği gibi “Gazi Osman Paşa’nın 

cengâverliğinin faziletlerini tasvir etmek için şöyle 80-90 sayfalık bir mecmua değil, ciltler 

dolusu eserler yazılsa yine azdır.” Haliyle bize bu noktada düşen, dün olduğu gibi yarın da bu 

iki ismin saygı ve hürmetle anılmaya devam edileceğini belirtip çalışmaya nokta koymaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
113 Hülâgü, Gazi Osman Paşa, s. 351, 356. 
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