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Osman Senaî Erdemgil (Kurmay Albay 1892-P.9)
Osman Senaî Bey, Fazlı Bey’in oğlu olup 1872’de Makedonya'nın
Debre yakınlarındaki merkez Jupa’ya bağlı Kocacık köyünde doğdu.
1889’da girmiş olduğu Harb Okulu’ndan 1892’de teğmen rütbesiyle
ve aynı yıl Harb Akademisi’ne devâm ederek buradan da 13 Mart
1895 târîhinde kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. 27 Temmuz
1895’te Topçu ve İstihkâm Harb Okulu’nda Kozmografya (Yıldız
İlmi) dersi öğretmenliğine tayin edilen Osman Senaî Bey, yaklaşık iki
yıl burada görev yaparak ve 26 Nisan 1897’de ise orduda
görevlendirildi. Bu arada 22 Mayıs 1897’de Yunan Hudûdu Genel
Komutanlığı’na ataması yapıldı. 7 Temmuz 1897’de Kurmay Kıdemli
Yüzbaşı, 15 Mayıs 1900’de Kurmay Binbaşı, 26 Kasım 1907’de
Kurmay Yarbay olan Osman Senaî Bey, 10 Aralık 1907’de Mekteb-i
Şahane’de tekrar Kozmografya dersi öğretmenliğine tayin edildi. 12
Ocak 1909’da

Mekteb-i

Şahane’deki öğretmenlik görevinden

Petersburg Ataşemiliterliği’ne atanarak ve 12 Mart 1909’da bu
görevine başladı.1
25 Temmuz 1909’da Atina Ataşemiliteri Binbaşı Selahattin Bey ile
becayiş yaparak Atina Ataşemiliterliğine atandı. 3 Eylül 1909’da
Atina’da Kurmay Yarbay olarak görev yaptığı sırada 29 Eylül
1910’da Kurmay Albay oldu. 18 Aralık 1910’da Ataşemiliterlik
görevinden alınarak ve 22 Ocak 1911’de yeni teşkîlât gereğince 22.
Bağımsız Tümen 65. Nizâmiyye Alayı Komutanlığı’na atandı.
Buradan 13 Haziran 1911’de Trabzon Jandarma Teftîş Heyeti
1

Toker, Barlas, Fidan, 2004: 148-149.
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Kırcaali

Tümeni

Komutanlığı’na tayin edildi. Bu görevi sırasında Birinci ve İkinci
Balkan Savaşları’na katıldı ve 16 Ekim 1913’te Jandarma Genel
Müfettişliği’nde görülen lüzûm üzerine eski görevine döndü. 6 Ocak
1914’te 14 ncü Tümen Komutanlığı’na atanan Kurmay Albay Osman
Senaî Bey, 5 Şubat 1914’te emekli oldu. Emeklilik işlemleri devam
ederken ihtiyaç üzerine 18 Haziran 1914’te Askeri Müze Müdür
Muâvinliği görevine ve 17 Ağustos 1915’te ise Samsun Divan-ı Harbi
Örfî Başkanlığı’na atandı. 26 Ocak 1916’da Dicle Menzil Hattı
Komutanlığı’nda istihdam edilmek üzere Teftîş Menzil Müfettişliği
refakatine gönderilen Kurmay Albay Osman Senaî Bey, burada
rahatsızlanarak ve 5 Haziran 1916’da 3 aylık hava değişimi için
İstanbul’a gönderildi. 4 Aralık 1916’da hava değişimi bitince Anadolu
Hat Komiserliği görevine getirildi ve 1 Mayıs 1918’de ise Mısır İnşaat
Birliği Komutanlığı’na ataması yapıldı.2 Çok çeşitli askeri görevlerde
bulunan Osman Senaî Bey, 1914-1918 yılları arasında üç kez emekli
olduysa da Birinci Dünya Savaşı sırasında tekrar göreve çağırıldı. 19
Mayıs 1903’te Yunan Hudûdu Genel Komutanlığı görevi sırasında
Kurmay Binbaşı olarak gösterdiği üstün başarıdan dolayı Dördüncü
Rütbeden Osmanî Nişanı ile de ödüllendirilen Osman Senaî Bey, 1934
yılında çıkarılan Soyadı Kânûnu dolayısıyla “Erdemgil” soyadını aldı.
1944’te İzmir’de vefat eden Kurmay Albay Osman Senaî Bey’in
mezarı, İzmir’de Kokluca Mezarlığı’ndadır.3

2
3

A.g.e., 149.
Bayrak, 2002: 137; Musavver Nevsâl-ı Meşâhir, 1898: 57; EK-1.
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ÖNSÖZ
Kuruluşunu takiben yaklaşık üç yüzyıl genişleme devri yaşayan ve o
dönemler içinde dünyanın en güçlü devletlerinden birisi olan Osmanlı
Devleti, çok çeşitli nedenlerle önce duraklama dönemine ve 26 Ocak
1699 Karlofça Antlaşması ile başlayan toprak kayıplarıyla da
parçalanma sürecine girmiştir.
Osmanlı Devleti’nde bu bozulma süreci devam ederken, Batı’da
Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform hareketleri ile ciddi bir sıçrama
yaşanmış ve özellikle bilim ve teknikte yeni buluşlar, insânoğluna
yeni ufuklar kazandırmıştır.4 Bu gelişmelerin yanı sıra XVIII.
yüzyılda İngiltere’de başlayan ve yeni enerji kaynaklarının sanâyiye
uygulanmasıyla, kendini gösteren Sanâyi Devrimi ile Batılı devletler,
sömürge

imparatorlukları

kurmuşlar ve

yayılma

politikalarını

hızlandırmışlardır. Osmanlı Devleti de sahip olduğu toprakaltı ve üstü
zenginlikleri nedeniyle, Batılı devletlere hedef olmaktan kendini
kurtaramamıştır.5
14 Temmuz 1789’da gerçekleşen Fransız Devrimi, ulusçuluk akımı ile
de çok uluslu imparatorlukların dağılması sürecini hızlandırmıştır.
Ulusçuluk akımının güç kazandığı süreçten Osmanlı Devleti de
olumsuz etkilenmiştir. Osmanlı bünyesindeki Müslüman olmayan
unsurlar, Rusya’nın kışkırtmaları ve Avrupalı büyük devletlerin de
destekleriyle yönetime karşı ayaklanmışlardır.6 Bu isyanlardan
birincisi Sırp, ikincisi ise Yunan isyanıdır.
4

Tanilli, 1981: 62-63.
Yaman, 1998: 1-2; Yaşa, 1981: 35.
6 Tanör, 1985: 11.
5
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Yunanlıların Osmanlı İmparatorluğu’na karşı ilk isyanı 1820 yılında
Aleksandır İpsilanti önderliğinde Eflak’ta çıkmış ama halkın bu isyana
destek vermemesi yüzünden başarılı olamamıştır. Bu olaydan kısa bir
süre sonra 25 Mart 1821’de Mora’da başlatılan isyan ise en uzun
süreli ve kanlı isyanlardan birisi olarak bilinmektedir. Batılı
devletlerce desteklenen ve Etnik-i Eterya Cemiyeti’nin önderliğinde
gelişen bu isyan, çok güç koşullar altında Mısır Valisi Mehmet Ali
Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa sayesinde bastırılmıştır. Ancak bu dönem,
Yunan İsyanı’nın uluslararası arenaya taşındığı bir dönem olmuştur.7
İbrahim Paşa’nın Mora’da Yunanlılara katliam yaptığı şeklinde
propagandalar Avrupa’da destek bulunca İngiltere, Fransa ve Rusya
Mora İsyanı’na direk olarak müdahale etmeye başlamışlardır. İngiltere
ve Rusya 4 Nisan 1826’de St. Petersburg Protokolü’nü imzalayarak
Yunanistan’a
Yunanistan’ın

muhtariyet
geleceğini

verilmesi

konusunda

şekillendirmeye

anlaşmışlar

başlamışlardır.

ve
St.

Petersburg’da varılan ittifaka Fransa’nın da katılmasıyla 6 Temmuz
1827’de İngiltere, Fransa ve Rusya arasında Londra Anlaşması
imzalanarak Yunanistan’a bağımsızlık verilmesi kararlaştırılmıştır. 8
Fakat Osmanlı Devleti, içişlerine karışıldığı gerekçesiyle Londra
Anlaşması’nı reddetmiştir. Bunun üzerine İngiliz, Fransız ve Rus
donanmaları Akdeniz’e hareket ederek Mora Yarımadası’nı ve
Navarin’deki Osmanlı donanmasını kuşatmış ve 20 Ekim 1827’de
Osmanlı donanmasının tamamını Navarin’de yakmışlardır.9

7

Sun, 1965: 5-6.
Sun, 1965: 8.
9 Hülagü, 2001: 7.
8
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Osmanlı yönetiminin yaşanan bu olayı protesto etmesi üzerine, üç
devlet Osmanlı Devleti ile olan ilişkilerini keserek karşı harekete
geçmişlerdir.

Fransızlar

Mora’yı

işgâl

etmişler

ve

İngilizler

İskenderiye’ye asker çıkarmışlardır. Bu arada Rusya’nın Osmanlı
Devleti’ne savaş açması üzerine Yunan isyanının niteliği değişmiştir.
1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı, her iki taraf için de çok ciddi
kayıpların yaşandığı bir savaş olmuştur. Savaşın sonunda Osmanlı
Devleti, Rusların Tuna bölgesi ve Kafkasya sınırı boyunca bazı
bölgeleri ele geçirmesi üzerine barış istemek zorunda kalmış ve 1829
yılında Edirne Antlaşması imzalanmıştır.10 Bu antlaşmanın 10.
maddesinde Yunanistan’a özerklik verilmesi kararlaştırılmış, Şubat
1830’da Londra Antlaşması ile de Yunanistan’da anayasal monarşi
kurulmasına karar verilmiş, Avrupalı devletler ve Osmanlı Devleti
Londra

Antlaşması

ile

Yunanistan’ın

bağımsızlığını

resmen

tanımışlardır.11
Yunanistan’ın bağımsızlığını, beş yüz yıldır birçok farklı etnik unsuru
tebaa sisteminin kendine has özellikleri içerisinde yönetmeyi
başarabilmiş kozmopolit bir İmparatorluğun, milliyetçilik ideolojisinin
güçlü saldırısı karşısında ilk yenilgisi olarak değerlendirmek
mümkündür. Çünkü ilk kez Osmanlı tebaası olan bir millet,
Osmanlı’dan bağımsızlığını elde ederek ayrılmıştır. Bu olay, XIX.
yüzyılda diğer Gayrimüslim unsurlara da örnek teşkîl edecek,
Avrupalı güçlerin Osmanlı’nın içişlerine kolaylıkla karışmalarının
önünü
10
11

açacak

ve

Osmanlı

Hülagü, 2001: 7-8.
Jelavich, 2006: 253; Unat, 2019: 24-25.

Devleti’nin

parçalanma

sürecini
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hızlandıracaktır. Bu arada Yunanistan ise bağımsızlığını elde ettiği
günden itibâren mevcut durumu ile yetinmeyen bir tavır sergilemiş ve
“Megali idea” adı verilen düşüncenin ışığı altında dış politikasını
genişleme esası üzerine kurmuştur.
Yunanistan’ın yayılmacı ve saldırgan bir politika takip etmesi, XIX.
yüzyılın sonlarına doğru yeniden iki ülkeyi karşı karşıya getirmiş ve
1897 Nisan’ında “Osmanlı-Yunan Savaşı” patlak vermiştir. Bu savaşın
en son ve en kanlı perdesini ise “Dömeke Meydân Muhârebesi” teşkîl
etmektedir. 17-20 Mayıs 1897 târîhleri arasında gerçekleşen bu
muhârebede, Yunan ordusu ağır bir şekilde yenilgiye uğratılmış ve
Atina yolu Osmanlıya açılmıştır.12 Kazanılan bu önemli zaferle 18771878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda kaybedilen askeri itibar biraz olsun
düzeltilmiş ve Avrupalı devletler tarafından ortaya atılan “Hasta
Adam” imajı kısmen de olsa silinmiştir.
Erkân-ı Harbiye Kolağalarından Osman Senaî (Erdemgil) Bey
tarafından kaleme alınan “Osmanlı-Yunan Seferi Dömeke Meydân
Muhârebesi” isimli eser, üç cilt olarak hazırlanmıştır. Eserin birinci
cildi, onbir bölümden oluşmaktadır. Eser, harp tarihinin hangi
metotlara

dayalı

olarak

yazılması

gerektiği,

Osmanlı-Yunan

ordularının savaş öncesi ve savaş sonrasındaki konuş ve durumları,
harbin nedenleri, harp üzerine değerlendirme, seferberlik zamanı,
sefer planları, stratejilerin belirlenmesi, Osmanlı-Yunan demir yolları,
harbin ilanından evvel Yunan saldırıları ve harbin ilanı gibi hususları

12

Sun, 1965: 168-209.
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kapsamaktadır.13 Adı geçen eserin ikinci cildi on üç bölümden
oluşmaktadır. Osman Senaî Bey, bu ciltte Türk ve Yunan ordusunun
askeri durumu, nizam-i harbi, savaşa giden süreçte yaşanan
gerginlikleri ele alarak özellikle Milona ile Velestin Muharebeleri’ne
ayrıntılı bir şekilde yer vermektedir.14
Çatalca Muharebesi, 3. Velestin Muharebesi ve Dömeke Meydan
Muharebesi’ni konu alan eserin üçüncü cildi ise oniki bölümden
oluşmaktadır. 1897 Osmanlı-Yunan Harbi, üzerinde tartışmalar ve
tenkitler yapılmış bir savaştır. Bu eserde bu hususlara da gereği kadar
yer verilerek savaş sanatının değişmez belli kuralları ve incelikleri
gözler önüne serilmiştir. Eserin transkripsiyonu sırasında, orjinal
eserden sayfa takibini yapabilmek için sayfaların sonuna orjinal eserin
sayfa numaraları verilmiştir.
1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’na dâir daha önce yazılmış olan eserler
yok denecek kadar azdır. Ayrıca mevcut eserlerinde yeni Türk
harfleriyle yazılmamış olmalarından dolayı bugünkü nesil tarafından
incelenmesi güçtür. Osmanlı-Yunan Harbi’nin değişik safhalarına ışık
tutacak olan bu eserin, yeni Türk harflerine çevrilmesiyle hem bu
eksikliğin giderilmiş olacağı hem de bu konudaki literatüre katkı
sağlayacağı düşünülmektedir. Eserin faydalı olmasını temenni
ediyoruz.
Doç. Dr. Necdet AYSAL-Dr. Cemal TEPE

Aysal, N. (2016). Osmanlı-Yunan Seferi Dömeke Meydan Muharebesi, Cilt 1,
Ankara: Siyasal Kitabevi.
14
Aysal, N; Tepe, C. (2020). Osmanlı-Yunan Seferi Dömeke Meydan Muharebesi,
Cilt 2, Ankara: Siyasal Kitabevi.
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BİRİNCİ FASIL
Yeni Erkân-ı Harb Zâbitleri
Yenişehir zabt edildikden sonra Ordu-yı Hümâyûn Erkân-ı harbiyyesi
içinde epeyce ta’dîlât yapıldı. Biz bu ta’dîlâtı söylemezden evvel genç
Erkân-ı

harbiyye

zâbitlerimizin

Osmanlı-Yunan

seferindeki

yararlıklarından biraz bahs etmek istiyoruz. İşin iç yüzünü
bilmeyenlerden birçoğu belki söylemek istediğimiz şeylere pek o
kadar ehemmiyet vermeyeceklerdir. Zarar yok! Biz hakîkate meftûnuz
ve her zaman ona hizmet etmek fikrindeyiz.
Binâen ‘aleyh birçok hakâyık-ı sâbite (sabit hakikatler) gibi eğer
bizim de ortaya koyacağımız şeyler, ahâlîden bir kısmının iltifâtına
lâyık görülemezse bunda ne beis var! Tabî’at-ı beşeriyye ba’zen
karanlık yolları, sapa vâdîleri açık yerlerden ziyâde sever. Fakat şu hal
ile berâber muzlim (karanlık) bir gecenin, münevver bir güne, çıkmaz
bir sokağın, çıkar bir yola tefevvuk etmesi (üstün olması) lâzım
gelmez.
Hakîkat güneş gibidir. Körler onu görmemekde esâsen ma’zûrdurlar.
Hâsılı biz demek istiyoruz ki söylenecek şeyler16 körler içün değil
bi’l-’akis gözleri açık olan insanlar içün söylenecekdir.
Hâricden bakılırsa, Edhem Paşa ordusunun Zeytun civârına kadar
gidişi pek ziyâde kolay bir iş gibi görünür. Fi׳l-hakîka insana öyle

Osman Senaî (1315/1899). Osmanlı Yunan Seferi Dömeke Meydan Muharebesi. Cilt 3,
İstanbul: (Asadoryan) Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, s. 3.
15
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geliyor. Meselâ bir fabrika gezildiği zaman oradaki makinelerin sûreti hareketleri bizim gözümüze pek basit bir hal içinde nümâyân
(meydanda) oluyor. Türkçede bir darb-ı mesel (atasözü) var. Biraz
kabacadır lâkin zarar yok “Davulun sesi uzaktan hoş gelir derler.”
Lâkin insan bir def’a o körelti içine girerse, o zaman işin öyle zann
edildiği nisbetde kolay olmadığına vâkıf olur.
Onun içün bir işin esbâb-ı asliyyesini öğrenmek istediğimiz vakit onu
mümkün olduğu kadar uzaktan değil bi’l-’akis pek ziyâdesiyle
yakında temâşâ etmeliyiz (seyretmeliyiz). Yoksa uzaktan görürüm
diyen gözler, ekseriyâ insanı deve, deveyi insan zann ederek şâyân-ı
hayret yanlışlıklara uğramış bulunurlar.
Osmanlı-Yunan seferinde en çok iş gören, Ordu-yı Hümâyûnu güzel
güzel muvaffakıyyetler içinde yüzdüren, hâsılı hepimizin yüzünü
gözünü güldüren Erkân-ı Harb zâbitleridir.
Erkân-ı Harb olduğum içün harb zâbitlerine17 tarafgirlik ediyorum
zann olunmasın. Zira dediğim sözler öyle bir hakîkatdir ki, onun en
büyük şâhidlerinden birisi matbû’ât-ı ecnebiyye, diğeri bizzât Yunan
Seferidir.
Bu sefere gelinceye kadar, zaman-ı hâzır fenn-i harbinin (savaş
tekniğinin) istediği yolda, esliha-i cedîdenin terakkîsi nisbetinde bir
harbimiz daha vukû’a gelmemişdi. Sâye-i Hazret-i Pâdişâhîde iyice
ma’lûmât ve efkâr-ı ‘askeriyye ile yetişen genç Erkân-ı Harb
zâbitlerimiz, bize öyle güzel bir sefer göstermeğe muvaffak oldular.
Harekât-ı ‘askeriyye evâmir-i ‘umûmiyye, büyükden küçüğe, bi’l17
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’akis küçükden büyüğe hitâben yazılan bütün evrâk-ı ‘askeriyye
ekseriyâ fenn-i harb-i hâzırın istediği gibi cereyân eylemişdir.
Düşünülürse, biz şu Yunan seferinden pek çok memnûn olmalıyız.
Çünkü bir def’a Teselya Ovası genç zâbitlerimiz içün tatbîkât mektebi
yerine geçmişdir. Dömeke’de gerek sevgili komşumuza ve gerek
Avrupa’daki dostlarımıza karşı, ordumuzun bütün harekâtı bir şâhid-i
muzafferiyyet hükmüne kâim olmuşdur.
Hudûd muhârebelerinde sırası geldikçe Erkân-ı Harb zâbitlerinin
cesâretinden, fa’âliyyetlerinden ba’zı ufak tefek bahsler etmiş iken
lâkin Erkân-ı Harb zâbitlerinin asıl iş başına geçmeleri Yenişehir’e
girdikden sonra vukû’a gelmişdir. Zira o zamana kadar Ordu-yı18
Hümâyûn ile birlikde bulunan Erkân-ı harbiyye zâbitlerinin vazîfeleri
lâyık-ı vechle taksîm ve ta’yîn edilmemişdi.
İ’lân-ı Harbden gâlibâ birkaç gün sonra Almanya’da ikmâl-ı tahsîl
etmiş olan Erkân-ı Harbiyye Miralayı Rıza Bey ile birlikde birkaç
Erkân-ı Harb zâbiti yeniden Alasonya Ordu-yı Hümâyûnu’na
gönderildi. Aradan bir iki gün geçdi. Yine Almanya’da ikmâl-i tahsîl
etmiş olan Erkân-ı Harbiyye Miralayı Mahmud Bey Efendi ile berâber
sâir ba’zı genç Erkân-ı Harb zâbitleri daha sevk edildi. Bir hafta sonra
gönüllü olmak üzere birkaç Erkân-ı Harb zâbiti daha gönderildi. İşte
bu vechle Edhem Paşa Hazretlerinin ma’iyyetlerinde fırkalardaki
Erkân-ı Harb zâbitânının ‘adedi epeyce bir yekûn teşkîl edecek
derecede büyümüş idi.
Yunan Muhârebesi’nde Erkân-ı Harb zâbitlerinden birçoğu bizzât
18

A.g.e., s. 5.
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muhârebeye girmiş ya’ni kumandaya iştirâk eylemişdi. Yoksa öyle
ba’zılarının dediği gibi, yalnız yeşil masalar başında harîta okumakla
ve öteye beriye emir göndermekle vakit geçirilmemişdir.
Yenişehir’e vâsıl olduğum zaman Erkân-ı harbiyye zâbitânı içinde en
önce Seyfullah Paşa Hazretlerini görmüş idim. Fakat nasıl görüş!
Geceli gündüzlü bir meşgûliyyet, halen epeyce genç olan bu Yenişehir
Mutasarrıfını, bu iki paşayı, hayretlere şâyân bir sûretde yormuş idi.19
Çatalca’ya vardığım zaman orada, ba’zı Erkân-ı Harb zâbitlerine rast
gelmiş idim. Her birisinin çehresi güneş altında ve en büyük ve
mes՜ûliyyetli işler içinde yanmış kurumuş idi. Hele kendisiyle mekteb
arkadaşlığı etmiş olduğum İkinci Fırka Erkân-ı Harbiyye Reîsi
Yüzbaşı Mustafa Efendi tanınmayacak bir hale girmiş bulunuyordu.
Hâsılı bunun gibi diğer Erkân-ı harbiyye zâbitânının hepsi, muhârebe
günleri bizzât kumanda ile meşgûl olur ve muhârebeden sonra geçen
günlerde ise mensûb oldukları fırkaların harekât-ı âtiyyesini te՜mîn
içün lâzım gelen bin türlü işler içinde yuvarlanıb giderlerdi.
Seferin birinci devrinde harekât-ı ‘askeriyye, epeyce karışık ve gayr-ı
muntazam bir halde cereyân eylemişdi. Lâkin ikinci ve üçüncü
devirlerde bi’l-’akis her şeyde bir intizâm görülmeğe başladı. Meselâ
i’lân-ı harb olunduğu zaman Alasonya Ordu-yı Hümâyûnu her
fırkanın yapacağı vazîfeyi gösterir bir ordu emri ve onu müte’âkib her
fırka kendi cüz’-i tâmlarının harekâtını bildirir bir fırka emri
vermemişdi. Hudûd muhârebelerinin biraz gecikmesi, cüz’-i tâmların
yekdiğerine karışması, işte en çok şu emirsizlikden ileri gelmişdi.
19
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Hâlbuki ikinci devirde yeni teşekkül eden Erkân-ı Harb Hey՜՜eti21
yapılacak harekâtın hepsini bir usûl-ı muntazama içinde cereyân
etdirebilmek içün dâimâ fenn-i harbe göre iş görmeyi vazîfe edinmiş
idi. Onun içün Yenişehir’den sonraki harekât-ı ‘askeriyyenin belki
hepsi bir emr-i mahsûs ile icrâ edilmiş ve bundan dolayı her şeyde bir
intizâm görülmüş idi.
Çatalca-Velestin Muhârebeleriyle Dömeke Meydân Muhârebesi’nin
sûret-i cereyânı bu söylediğimiz hal içün bürhân-ı kâtı’dır (red
edilemeyecek kadar doğruluğu ispatlanmıştır).
Erkân-ı Harbiyye Şu’beleri
Müşîr Edhem Paşa Hazretleri Erkân-ı harbiyye vezâifinin muntazam
bir sûretde cereyânı içün Karârgâh-ı ‘Umûmiyyede mevcûd Erkân-ı
Harb zâbitlerini başlıca dört büyük ve dört küçük şu’beye ayırdı.
Birinci Şu’bedeki zâbitânın asıl vazîfeleri Ordu-yı Hümâyûnu teşkîl
eden kıta’ât-ı ‘askeriyyenin jurnallerini tedkîk etmek, hergün işgâl
olunan mevâzı’a göre birer kroki yapmak, mühimmât ve malzeme-i
seferiyye ile kuvâ-yı mevcûde hakkında lâzım gelen cetvelleri tanzîm
etmekden ‘ibâretdi.
İkinci derecede vazîfeleri ise, düşmanın maksad ve harekâtına dâir
gerek matbû’ât-ı milliyye, gerek matbû’ât-ı ecnebiyye ve gerek câsûs
ve keşif kolları gibi her nev’ vesâit-i muhâbere22 sâyesinde elde
edilecek ma’lûmâtı bir araya toplamak, karârgâh-ı ‘umûmiyyeye
gönderilecek esirleri istintâk etmek (sorguya çekmek), hasmının
20

A.g.e., s. 7

22
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mevâzi’ine göre hergün birer kroki yapmakdı. Bu şu’beye Miralay
Sâbit Bey, Kolağası Mehmed Ali Efendi, Yüzbaşı Nuri Efendi
me՜mûrdu. Ondan başka Mülâzım Halid Efendi, Mülâzım-ı sani Bedri
Efendi ile bir çavuş kezâlik birinci şu’beye mülhak bulunuyorlardı.
İkinci Şu’bedeki zâbitânın vazîfesi gerek birinci şu’beden verilecek
ma’lûmâta gerek İstanbul’dan gelecek evâmir-i ‘umûmiyyeye ve
gerek üçüncü şu’beden alınacak raporlara göre Ordu-yı Hümâyûnun
harekât-ı seferiyyesi hakkında muhtıralar ve lâyihalar yaparak orları
Erkân-ı Harbiyye Riyâseti vâsıtasıyla Başkumandan Paşa Hazretlerine
takdîm etmek ve oradan gelecek tenbîhâta nazaran evâmir-i lâzimeyi
kaleme almak ve îcâb eyleyen kıta’âta göndermekdir.
Bu şu’beye Miralay Rıza Bey, Binbaşı İzzet Bey, Yüzbaşı Rıza ve
Sermed Efendiler me՜mûr ve Mülâzım Vasfi Efendi ile Avni Efendi ve
bir çavuş mülhak bulunuyorlardı.
Üçüncü Şu’be, menzil hidemâtına me՜mûrdu. Buradaki zâbitânın
vazîfeleri malzeme-i seferiyyece ya’ni gerek insan ve gerek hayvanât
cihetiyle vukû’a gelecek noksânları ikmâl etmek, hastalar ile za’ifânın
ikâmeti içün îcâb eden hastahâneleri yapmak23, i’âşenin te՜mîni
husûsunda vesâit-i nakliyyenin tanzîm ve tertîbiyle uğraşmak, piyâde
ve topçu cebhânesiyle melbûsât-ı ve zehâirin (yiyecekler) derece-i
lüzûmuna göre menzil noktaları, anbarlar, debboylar te՜sîs eylemek
ve’l-hâsıl şu husûsda îcâb eden şeyleri İdâre Hey՜etine bildirmekden
‘ibâretdi. Bu şu’beye Kâimmakâm Yâver Bey, Kâimmakâm Mahmud
Bey, Binbaşı İzzet Bey me’mûr ve mülâzım Server Efendi ile Tevfık
23
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Efendi mülhak bulunuyorlardı.
Dördüncü

Şu’benin

vazîfesi,

ümerâ

ve

zâbitânın

umûr-ı

şahsiyyeleriyle terfî’ ve mükâfâtları gibi husûsâta bakmakdan
‘ibâretdi. Bu şu’beye Kâimmakâm Hasan Bey ve Kolağası Şevki
Efendi me՜mûr ve On Beşinci Süvârî Alayının mülâzımlarından İsmail
Efendi ile Sancakdar Süleyman Efendi ve bir çavuş mülhak
bulunuyordu.
Beşinci Şu’be, Karârgâh-ı ‘Umûmî Kumandanlığından ‘ibâretdi ki,
vazîfesi

Karârgâh-ı

‘Umûmîye

mensûb

zâbitlerin

umûr-ı

iştigâliyyesine halel gelmeksizin i’âşelerine ve sâir bu gibi şahsî işlere
dâir husûsâtı idâre eylemekdi.
Altıncı Şu’be, İkinci Şu’beye mensûb zâbitlerden birisi vâsıtasıyla
idâre olunarak esâsen ecnebî muhâbirlerinin muharrerâtını teftîş
eylemek vazîfesiyle mükellefdi.
Yedinci Şu’be, Başkumandan Edhem Paşa Hazretlerinin intihâb
edeceği (seçeceği) me՜mûrlarından terekküb ederek Dersaâdet’den
gelecek ve oraya24 gidecek muharrerât-ı husûsiyyeye ve şifrelere
nezâret eylerdi.
Sekizinci Şu’beye me՜mûr olan zâbitân ise, posta ve telgraf işlerinin
tertîb ve tanzîmi, Yunanlıların bırakmış oldukları telgraf âletlerinden
bi’l-istifâde kıta’ât-ı muhtelife beyninde muhârebenin hüsn-i tertîbi
gibi vazîfeler ile meşgûl bulunacaklardı.
İşte Edhem Paşa Hazretleri, Karârgâh-ı ‘Umûmiyyedeki Erkân-ı
24
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harbiyye ve sâir zâbitânı ta’rîf eylediğimiz gibi şu’belere taksîm
ederek o sâyede harekât ve umûr-ı ‘askeriyye gerçekden takdîr
olunacak bir intizâm içinde cereyân eylemişdir.
Hiç şübhe etmemelidir ki Karârgâh-ı ‘Umûmiyyede vukû’a gelen şu
taksîm-i amel (görev dağılımı) mes՜elesi muahharen Ordu-yı
Hümâyûna me՜mûr yeni Erkân-ı Harb zâbitlerinin delâletiyle mevki’-i
icrâya konulmuşdur. ‘Askerlikde en ileri gitmiş orduların hâl-i
seferîdeki vezâif-i Erkân-ı harbiyyelerine bir göz gezdirenler bizim
Yunan seferinde yaptığımız taksîm-i vezâif ile onlar beyninde hiçbir
fark olmadığını ve bi’l-’akis şu güzel tertîbâtın Avrupa tertîbât-ı
‘askeriyyesine tamâmıyla müşâbih olduğunu pek a’lâ teslîm ederler
sanırız.25

25

A.g.e., s. 11.
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İKİNCİ FASIL
Çatalca Üzerine Hareket
18 Nisan târîhinde Karârgâh-ı ‘Umûmî Yenişehir’de bulunuyordu. O
zamana kadar edilen istikşâfat-ı ‘umûmiyye (genel araştırmalar)
netîcesinde Yunan Ordusunun kısm-ı küllîsi Çatalca ve Dömeke
civârında, küçük bir kısmı da Velestin ve Golos taraflarında olduğu ve
şu yerlerin tahkîm edildiği anlaşılmışdı. İslam Paşa Livâsına mukâbil
Tırhala ve Kardiça semtlerinde ise şimdilik düşmandan hiçbir eser
olmadığı içün Ordu-yı Hümâyûn Erkân-ı harbiyyesı Çatalca
Muhârebesine dâir âtîdeki vechle beyân-ı mülâhaza ederek lâzım
gelen karârı vermişdir.
Düşmana dâir bu ana kadar tedârik olunabilen ma’lûmâta nazaran
Alasonya Ordu-yı Hümâyûnu içün esâsen üç sûretle ileri gitmek
mümkündür.
Birinci hal; büyük bir kuvvet ile Velestin civârındaki düşman üzerine
Taarruz olunmak, burası zabt edildikden sonra Çatalca ve Dömeke
istikâmetinde yürümek, ikinci hal; Velestin’deki düşman müfrezesi
tarassud altında bırakılarak ordunun kısm-ı küllîsiyle ve doğruca26
Farsala üzerine hareket etmek, üçüncü hâl; Tırhala ve Kardiça
istikâmetine gönderilmiş olan Birinci Fırkaya (1-1,5) fırka ‘asker daha
zamm ederek Yenişehir ve Tırhala üzerinden hutûtü’l-harekât-ı
mütekâribe (hudut sınırına yakın yerler) ile Çatalca mevzi’ne gitmek.
Osman Senaî (1315/1899). Osmanlı Yunan Seferi Dömeke Meydan Muharebesi. Cilt 3,
İstanbul: (Asadoryan) Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, s. 12.
26
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İşte Yenişehir’den sonra ta’kîb edilecek harekât-ı ‘askeriyye üzerine
Ordu-yı Hümâyûn Erkân-ı harbiyyesinin kabûl ve tatbîk etmek
istediği üç yolun üçü de şu söylediğimiz hallerden ‘ibâretdir. Lâkin
asıl iş ahvâl-ı selâse-i mezkûreden birini intihâb etmek ve ona göre
ileri gitmekdedir.
Kuvve-i külliye ile Velestin mevzi’ine hücûm etmek fikrine zâhib
(sahip) olanlar diyorlardı ki “Yunan Ordusu, Golos Limanı ve o
civârdaki sâhile istinâden Velestin civârında kuvvetli bir yan mevzi’i
tutmuşdur. Sevkü’l-ceyş (askeri strateji) nokta-i nazarından yan
mevzi’lerin bir ta’arruz ordusuna karşı ne kadar büyük te՜sîrler
gösterdiği ise cümlenin ma’lûmudur” Vâkı’â şu mütâlaa esâsen pek
doğru ve güzel fikirleri câmi’dir. Lâkin onun mahall-i tatbîki burası
değildir. Çünkü eğer sahîhan Yunan Ordusu, Velestin civârında büyük
bir kuvvet ile büyük bir yan mevzi’i tutmuş ya’ni kısm-ı küllîsiyle
(büyük bir kısmıyla) orada yerleşmiş farz edilirse o zaman kendi hatt-ı
ric’at-ı tabî’îsi olan (Çatalca-Dömeke-Atina) yolunu pek az bir zaman
içinde Şimâl Ordusuna kaptırmış olurdu. Çünkü Şimâl27 Ordusu
ma’nen ve mâddeten onun fevkinde bir kuvveti hâizdir. Çatalca’da
bozulacak bir Yunan Ordusu içün Dömeke Silsilesi, Furka Boğazı,
Termopil Geçidi ve ilh… gibi Atina’ya gidinceye kadar sâir birçok
yerler birer hatt-ı müdâfa’a teşkîl edebilirlerdi.
Hâlbuki Velestin’de mağlûb olacak bir Yunan Ordusu ondan sonra
büsbütün parça parça veyâhûd büsbütün denize dökülmekden başka
birşey yapamazdı. Onun içün Yunan Kuvve-i Bahriyyesi, vesâit-i
27
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nakliyyesi ne derece güzel olursa olsun Prens Kostantin ordusunun
kuvve-i külliyesi Velestin civârında öyle bir yan mevzi’ tutmakdan
be-heme-hal çekinmeğe mecbûrdu. Ondan başka sevkü’l-ceyş yan
mevzi’leri muahharen hücûma kıyâm edecek ve tutulan mevzi’in
hâricinde hasım ordusuyla bir muhârebe vermekden çekinmeyecek
derecede kavî olan bir düşman ordusu içün fâideli olabilir. Yoksa
Yunan Ordusu gibi en metîn mevzi’lerde birkaç sâ’at muhârebe
etdikden sonra gece karanlığından bi’l-istifâde gerisi geriye gitmekden
başka mahâret sâhibi olamayan bir ordu hiçbir zaman şu dediğimiz
yan mevzi’inden istifâde edemez. Zâten Velestin hücûmları vesâir
öteden beriden gelen ma’lûmât-ı resmiyye ve gayr-ı resmiyye Yunan
Kuvve-i külliyesinin Çatalca’da olduğunu pek a’lâ meydâna
çıkarmışdı.28 Binâen ‘aleyh bütün şu mütâlaalar, bütün şu sebeblerden
dolayı hal kabûl edilememişdi.
İkinci hal gerek sâdeliği ve gerek tabî’îliği hasebiyle en ziyâde kabûle
şâyân bir hal teşkîl ediyordu. Ondan başka Çatalca mevzi’i zabt
edildikden sonra Velestin’in şöyle kendiliğinden sükûtu pek tabî’î
görünüyor. Sükût etmese bile Kereli cihetinden hareket edecek olan
kuvve-i ta’arruziyye ile müştereken Çınarlı Deresi boyunca Velestin
mevzi’inin sol cenâhı çevirmek üzere gönderilecek bir müfreze pek az
vakit içinde oradaki Yunan ‘Askerinin geriye çekilmesini veyâhûd
büsbütün bozulmasını îcâb eylerdi.
Üçüncü hal; birincisi gibi kabûle şâyân görünmeyen bir halden veyâ
en doğrusu ba’îd (uzak) bir ihtimâlden başka bir şey değildi. Bu hali
28
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meydâna koyanların fikrine göre, Tırhala’dan hareket edecek olan iki
veyâ iki buçuk fırkalık bir kuvve-i ‘askeriyyenin Çatalca istikâmetinde
yapacağı yürüyüş, Çatalca’daki Yunan ‘askeriyle Dömeke mevzi’ini
yekdiğerinden ayırmağa kifâyet ederdi. Lâkin bu farziyyâtın birkaç
türlü mahzûru vardı. Ez-cümle bir buçuk veyâ bir fırkanın
Yenişehir’den Tırhala’ya kadar sevkiçün oldukça mühim bir zaman
gâib ediliyordu. Şöyle bir zamandan sarf-ı nazar edilse bile Tırhala ve
Yenişehir gibi mütebâ’id (uzaklaşan) iki nokta üzerinde Çatalca29
istikâmetinde yürüyecek olan iki kuvvetin arası epeyce büyük olduğu
içün düşmanın vaz’iyyet-i merkeziyyeden bi’l-istifâde onlardan her
birisi

‘aleyhine

ta’arruz

etmesi

mümkün

olurdu.

General

İsmolinski’nin Velestin müdâfa’ası Yunan ‘Askerinin yorgun ve
ümitsiz fikrini bir dereceye kadar i’âde eylediği içün Çatalca
Ordusunun şöyle bir harekete cesâret göstermesi pek de uzak bir
ihtimâl sayılamazdı.
Ondan başka Tırhala cihetlerinde bulunacak olan büyük bir kuvve-i
‘askeriyenin emr-i i’âşe ve idâresi cihetiyle birçok müşkilâta uğramak
pek zarûrî idi. Çünkü mezkûr kuvvetin malzeme-i seferiyyesi yalnız
Yenişehir ve Alasonya ve pek nâkıs bir takım vesâit-i nakliye ile celb
olunabilirdi. Nitekim tek başına bir fırka bile i’âşe nokta-i nazarından
birçok sıkıntılar görmüş olmak münâsebetiyle en sonra yine Alasonya
ve Yenişehir cihetlerinden erzâk ve mühimmât celb etdirmeye lüzûm
görmüşdü.
Hem şu sayılan mahzûrlardan hiç birisi olmasa bile, acaba Çatalca’da
29
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bulunan düşman ile Dömeke mevzi’ini yekdiğerinden ayırmak yalnız
Tırhala’dan hareket edecek bir kuvve-i külliyye ile mi kâbil-i icrâdır?
Yenişehir’den hareket eylediğine göre niçün böyle bir manevra
yapmak mümkün olmasın?30
Şu dediğimiz üç halin üçünü de ayrı ayrı ve uzun uzadıya tedkîk
eyleyen Erkân-ı Harbiyye Hey՜eti ikinci hali kabûl ederek o vechle
harekete karâr verildi.
Çatalca Üzerine Yürümezden Evvel Orduyu-yı Hümâyûnun
İctimâ’ı
Yenişehir’den sonra ta’kîb edilecek harekât-ı ‘askeriyyeye dâir karâr
verildiği gibi derhal yekdiğerinden epeyce uzak ve fâsılalı olan
kıta’ât-ı ‘askeriyyenin cem ü tahşîdi lâzım gelmişdi. Şu esnâda Birinci
Hayri Paşa Fırkası Tırhala’da bulunuyordu. Karârgâh-ı ‘Umûmî,
mezkûr Fırkanın Kardiça üzerinden inerek o vechle meydân-ı
muhârebeye iştirâk eylemesini evvelen münâsib görmüş ise de
muahharen bu fikirden sarf-ı nazar eylemişdir.
Fi’l-hakîka Hayri Paşa Fırkası gibi münferid bir fırkanın ordudan pek
uzak bir mesâfe ile arâzîsi pek sarp ve ahâlîsinin mahâret-i
cengâverânesi müsellem olan Ağrafa Silsilesinin etekleri boyunca
ilerletilmesi kabûl edilecek bir fikir değildi. Ondan başka hasmın o
cihetlerdeki kıta’ât-ı ‘askeriyyesi üzerine lâyık-ı vechle bir ma’lûmât
alınamamışdı. İşte bundan dolayı Birinci Fırkanın dediğimiz yolda

30

A.g.e., s. 16.
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hareketinden sırf-ı nazar edilerek31 Ordu-yı Hümâyûn yürüyüşe
başlamazdan evvel Ali Bey Köprüsü üzerinden Koçarlı’ya celbi
muvâfık görülmüşdür. Gerek Birinci Fırka ve gerek hudûd üzerinde ve
öteberi ba’zı mevâki’de lüzûmundan pek fazla bir sûretde terk edilmiş
olan taburların ve bataryaların ileriye götürülmesi içün sarf edilen
zamanlar, Çatalça Muhârebesinin epeyce geç kalmasına başlıca te՜sîr
eyleyen sebeblerden sayılırlar.
Yenişehir’den sonra yapılan harekât-ı seferiyyenin hepsini, verilen
emirler ve gelen muhtelif raporlara merbûten yazacağımızı birkaç
sahife evvel söylemiş idik. Bu vechle hareketimiz hem Ordu-yı
Hümâyûnun bundan sonraki intizâm halini, hem de âmir ve
me՜mûrların yekdiğerine karşı ne gibi bir vaz’iyyetde bulunduklarını
pek a’lâ meydâna çıkaracakdır.
Onun içün biz yine ilk önce Birinci Fırkadan işe başlayarak Alasonya
Ordu-yı Hümâyûnu tarafından mezkûr Fırkaya gönderilen emri bervech-i âtî derc ediyoruz:
Birinci Fırka Kumandanlığı’na
1- Düşman-ı mağlûbun kuvve-i külliye ile Çatalca ve Dömeke
taraflarında bulunub nisbeten cüz՜î bir kuvvetle Velestin boğaz ve
mevki’ini tutmakda olduğu anlaşılmışdır.32
2- Ordunun kuvâ-yı külliye ile düşmana ilerlemesi musammem
olduğundan Fırka-i ‘âlîleri tarafından evvelce işgâl edilmiş olan

31
32

A.g.e., s. 17.
A.g.e., s. 18.
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mevâki’de kuvâ-yı ‘askeriyye terk edilmeksizin sür’at-i mümküne ile
Zark33 cihetine toplanarak mahall-i mezkûrede Salamabirya’yı
(Köstem) geçmek kâbil olduğu halde bi’l-mürûr Koçeri üzerine
hareket edilerek orada emr-i ahîre intizâr edilmesi ve nehr-i
mezkûrdan mürûr gayr-ı mümkün olduğu hale göre Yenişehir
istikâmetine hareket olunması ve her iki halde harekât-ı ‘askeriyyeden
Karârgâh-ı ‘Umûmînin be-heme-hal agâh edilmesi lâzımdır.
3. Sizin bu cihete hareketinize dâir İslam Paşa’ya ma’lûmât verilmekle
berâber bulunduğu mevki’den mümkün olduğu kadar ilerlemesi dahi
ayrıca bildirilmişdir.
4. Fırka-i ‘âlîlerine Zark civârında iltihâk eylemek üzerine bir süvârî
bölüğü derdest-i i’zâmdır.
5. Fırkanın ihtiyât cebhânesi ayrıca Yenişehir’e gönderilmelidir.
6. Yenişehir Mutasarrıflığına merbût olmak üzere Tırhala’da
hükûmet-i mahalliyye teşkîl edilmekle berâber o cihetlerde bakâ-yı
emniyyet ve âsâyişe medâr olmak üzere vücûhun berâber alınması.
7. Karârgah Yenişehir’dedir.
Bu emr gönderildiği zaman, i’lân-ı harbden evvel İkinci34 ve Üçüncü
Fırkadan alınıb da muvakkaten Birinci Fırkaya verilmiş olan
taburların kendi fırkalarına i’âdesi içün de Hayri Paşa Hazretlerine
ayrıca teblîgât icrâ edilmişdi.
Aynı târîhte İkinci Neşet Paşa Fırkasına şu âtîdeki emir gönderilmişdi.
33
34

Yanya Tırhala’da bir nahiye
A.g.e., s. 19.
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İkinci Fırka Kumandanlığı’na
“Yarın ‘ale’s-sabah Tırnova’dan hareketle ‘inde’l-istikşâf
Köstem üzerinde geçid bulunduğu halde Yenişehir üzerinden
Hasan Tatar’ın kurbundaki Hacı Haler mevzi’i istikâmetine
müsâra’aten ilerlenmesi tavsiye ve ahz olunacak mevzu’un
buradan gönderilecek bir Erkân-ı Harb zâbiti vâsıtasıya istikşâf
ve irâe olunacağı emir olunur.”
Bu emir telgrafnâme sûretinde gönderilecekdi. Onun içün Yenişehir
Telgrafhânesine verilmişdi. Fakat gönderilecek evrâk pek ziyâde
olmasından dolayı gece sâ’at altıya kadar çekilmek nasîb olmuşdu.
Karârgâh-ı ‘Umûmî işin böyle olduğunu haber aldığı gibi derhal
mezkûr emrin diğer bir sûretini ‘ale’l-’acele bir süvârî vâsıtasıyla
Tırnova’ya göndermişdir. Şu dediğimiz vak’a, gerek fı’l-hakîka
muhâberâtın kesretinden ve gerek bi’l-’akis müsâmahadan ileri gelsin,
esnâ-yı seferde35 telgraf makineleriyle yapılacak mu’âmelâtın öyle
zann edildiği kadar serî’ ve emin bir yol teşkîl etmediğini pek a’lâ
gösterir, zann ederiz. Eğer Neşet Paşa’ya gönderilmek üzere yazılan
emir, yazıldığı esnâda daha telgrafhâneye verilmeyibde bir süvârî
neferiyle gönderilmiş olsaydı hiç şübhe yok ki gecenin sâ’at altısına
kadar birkaç def’a Tırrnova’ya gitmiş olacakdı.
Bir ordu emrinin veyâhûd sûret-i ‘umûmiyyede harekât-ı ‘askeriyye
hakkında yazılan raporların ve emirlerin dakîkası dakîkasına
gidecekleri

35

A.g.e., s. 20.
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müzafferiyyet içün delîl göstermek isteği şeylerden biridir. Çünkü
muhârebelerde sür’at-i hareket, makinelerde olduğu gibi, kuvvetin
tezâyüdüne yardım eder.
Bulunduğu târîhte Mirlivâ İslâm Paşa ile Haydar Paşa’ya gönderilen
emir ve telgraf sûretleri ber-vech-i âtî nakl edilir:
Mirlivâ İslâm Paşa’ya
“Refâkat-i ‘aliyyelerinde bulunan bataryanın Karamürsel
Taburuna terfîkan ve en kısa tarîkden serî’an Yenişehir’e
gönderilmesi tavsiye olunur.”
Mirlivâ İslam Paşa’ya
“Tırhala’ya kadar ilerlemiş olan Haydar Paşa Fırkası Ordu-yı
Hümâyûna iltihâk etmek üzere celb edileceğinden mümkün
mertebe36 ‘askerinizi toplu tutmak ve hudûda doğru ilerlemek ve
fırkanın gerilerinin te՜mîni zımnında Paşa-yı müşârünileyh
tarafından evâmir-i husûsiyye vürûdu takdîrinde îfâsında kusûr
edilmemesi ehemmiyyetle tavsiye olunur.”
Milona’da Dördüncü Fırka Kumandanlığı’na
“Selanik Alayı taburlarının orada ibkâsı ile diğer üç taburun
ya’ni Priştine, Geylan Taburlarıyla, 17’nci Nizâmiyye Alayının
İkinci Taburunun evvelce de iş’âr edildiği (bildirildiği) vechle
hemen Yenişehir’e i’zâmlarıyla hareketlerinin iş’ârı 18 Nisan
313 târîhli tezkere-i sa’âdetlerine cevâben tavsiye olunur.”
Şu sıralarda Yunan Kuvve-i Bahriyyesinin büyük bir kısmı Selanik ile
36

A.g.e., s. 21.
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Golos Limanları beynindeki sâhil boyunda gezinmekde olduğu
Karârgâh-ı

‘Umûmiyyece

ma’lûm

olmasına

binâen

Ordu-yı

Hümâyûnun gerilerini emniyyet altında bulundurmak husûsunda
Şevki Paşa’ya âtîdeki telgraf gönderilmişdi:
“Kozköyünden ve Leftekarya’dan birer tabur çıkarılarak Baba
Boğazına kadar ve o civârda devriye sûretiyle dolaşdırılması ve
mevki’-i mezkûr civârında Haymana Taburundan müfrez
bulunan bölüğün mevâki’ini teslîm alarak mezkûr bölüğün
taburuna iltihâk etdirilmesi tavsiye olunur.”37
Nisanın 18 inci günü muhtelif kıta’ât-ı ‘askeriyye kumandanlarına
yukarıdaki emirler ve telgraflar gönderildikden başka Yunanlılar
hakkında daha esâslı ma’lûmât edinmek hevesiyle 15 ve 19 uncu
Süvârî Alaylarıyla bir süvârî topcu takımı ya’ni iki top Yenişehir’den
ve Tekye ve Çatalca üzerine giden yol boyunca istikşâfa me՜mûr
olmuşlardı.
Akşama doğru mezkûr keşif kolunun göndermiş olduğu bir raporda
Yunanlıların sunûf-ı selâseden mürekkeb bir dümdâr müfrezesi Tekye
sırtlarını boydan boya tutmuş olduğu anlaşılmış idi.

37

A.g.e., s. 22.
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ÜÇÜNCÜ FASIL
19-23 Nisan Vukû’âtı
Bugün Karârgâh-ı ‘Umûmiyye’nin ilk işi, Milona’da bulunan38
Dördüncü Fırka Kumandanı Mirlivâ Haydar Paşa’ya bir emir
göndererek onu ve mahiyyetini Yenişehir’e celb etmekden ‘ibâret
olmuşdu.
Fi’l-hakîka şu yolda hareket etmek lâzım gelirdi. Çünkü Ordu-yı
Hümâyûnun hatt-ı ric’atı üzerinde îcâb eden mevâki’de yerleşdirilmiş
olan taburlar, hasmın yapabileceği ufak, tefek hücûmlarına karşı
kifâyet edecek derecede idi. Binâen ‘aleyh Çatalca Muhârebesi
verileceği esnâda Dördüncü Fırka ‘askerlerinin ta Milona Boğazı’nda
terk edilmiş olması pek münâsebetsiz düşerdi. Böyle zamanlarda
mümkünse bir neferi bile geride bırakmamak lâzım gelir.
Haydar Paşa’ya gönderilen telgraf aşağıdaki vechle yazılmışdı.
“Fırka-i ‘aliyyelerinden bugün i’zâm olunan taburlardan
mütebâkî dört taburdan zâten mevâki’e dağıtılmış olan birinin
terkiyle diğer üç taburu bi’l-istishâb bizzât Erkân-ı harbiyye
zâbitiyle

Yenişehir’e

müteveccihen

bu

geceden

hareket

eylemeleri ehemmiyyetle tavsiye olunur.”
Karârgâhın ikinci vazîfesi birgün evvel Birinci Fırkaya gönderilmiş
olan emri te՜kîden aşağıdaki telgrafnâmeyi39 Hayri Paşa Hazretlerine
Osman Senaî (1315/1899). Osmanlı Yunan Seferi Dömeke Meydan Muharebesi.
Cilt 3, İstanbul: (Asadoryan) Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, s. 23.
39
A.g.e., s. 24.
38
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göndermek olmuş idi. Mezkûr telgrafnâme şu vechle yazılmış idi.
“Dünkü tahrîrâtda iş’âr olunduğu vechle fırkanızla Zark
üzerinden Koçeri veyâhûd Yenişehir istikâmetinde Ordu-yı
Hümâyûna takarrübe ibtidâr ve Zark’a muvâsalatlarıyla ihtiyâr
olunacak tarîkin iş’âr olunması ehemmiyyetle ve te՜kîden tavsiye
olunur”
Hayri Paşa, ilk almış olduğu telgrafnâme üzerine Karârgâh-ı
‘Umûmîye bir cevâb yazmış ve orada fırkanın peksimâd cihetiyle olan
fevkal’âde ihtiyâcından bahs ederek Nisan’ın 22 sinden evvel
mümkün değil yola çıkamayacağını bildirmiş idi.
Müşârünileyhin şu dediğimiz telgrafnâmesi geç vakit Yenişehir
Karârgâh-ı ‘Umûmîsine gelmiş olduğu içün bu bâbda îcâb eyleyen
cevâb çâr ü nâçâr ertesi gününe bırakılmış idi.
İkinci Neşet Paşa Fırkasına gelince, kumandan paşa hazretleri
Karârgâh-ı ‘Umûmînin göndermiş olduğu emri alır almaz yola çıkmak
içün lâzım gelen tedârikât ile iştigâl etmeğe başlamışdı. Fi’l-hakîka
İkinci Fırka Nisan’ın 18 inci günü gündüzün sâ’at dört sularında
Tırnova’da hareket eylemiş ve Köstem Nehri40 üzerinde köprü
bulamadığı içün bi’z-zarûre Yenişehir istikâmetince yürüyerek
dokuzda şehr-i mezkûre vâsıl olmuş idi. Ayın on dukuzuncu gecesini
Yenişehir’de geçirdikden sonra ertesi gün sabahleyin sâ’at 10 da
tekrâr yürüyüşe başlayarak gündüzün sâ’at 3 râddelerinde hedefü’lharekâtı olan Çörmekli’ya varmış ve orada ordugâh te՜sîs eylemiş idi.
Mezkûr fırka Nisan’ın 21 inci gününe kadar Çörmekli ordugâhında
40

A.g.e., s. 25.
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bilâ-vukû’ât vakit geçirmişdi.
Karârgâh-ı Umûmî, düşman kuvâ-yı ‘askeriyyesiyle tutmuş olduğu
mevâzi’i lâyıkı vechle istikşâf etdirmek içün bugün ‘ale’s-sabâh
Çörmekli, Karaçalı, İdris Köyü istikâmetiyle Bakraç, Tatar Köyü ve
Maymulu, Sofular istikâmetlerinde Erkân-ı Harb zâbitânı idâresinde
birer keşif kolu göndermiş idi. Muahharen gelen raporlardan
anlaşıldığına göre Suluca ve Tekye sırtlarıyla bu hattın cihet-i
şarkiyyesinde hasmın sunûf-ı selâseden mürekkeb bir kuvve-i
‘askeriyyesine tesâdüf edilmiş idi. Ondan başka yine mezkûr keşif
kollarının gönderdikleri raporlar yukarıdaki sırtların biraz cenûbunda
Yunan ‘Asâkir Müntazamasıyla Efzon Taburları olduğunu ve
Çörmekli-Suluca ile Bakraç-Tatar41 Köyü yollarından topçunun
hareket edebileceğini bildiriyorlardı.
İşte Nisan’ın 19 uncu günü Ordu-yı Hümâyûna mensûb kıta’ât-ı
‘askeriyyenin yapmış olduğu harekât-ı ‘umûmiyye ile düşman
hakkında

alınan

ma’lûmât-ı

mühimme

şu

söylediklerimizden

‘ibâretdir.
20 Nisan Vukû’âtı
Birinci Fırka

hâlâ Tırhala’dan hareket

edecek! Hayri

Paşa

Hazretlerinin Karârgâh-ı ‘Umûmîye göndermiş olduğu ilk cevâbını
biraz evvel söylemiş idik. Ya’ni müşârünileyh taburların peksimet
cihetiyle mevcûd olan eksiklerinden dolayı mümkün değil, ayın 22
sinden evvel yola çıkamayacağını bildirmiş idi. Bunca zamandan beri
Tırhala gibi zengin bir memleketde istirâhat etmek üzere bulunan
41

A.g.e., s. 26.
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fırkanın şimdiye kadar niçün peksimetlerini tedârik etmemiş olmasına
hayret etmek borcumuzdur.
İnsaf buyurulsun! Hudûd boyu muhârebelerinde en büyük ateşlere
göğüs germiş, en sarp yerleri alıp geçmiş olan fırkalardan hepsi,
karârgâhdan emir geldiği anda daha yola çıkacak gibi bir halde
bulunuyorlardı. Ez-cümle işte size bir İkinci42 Fırka ki “Pernar
Valesvaki” tepelerinde çekmedik müşkilât bırakmamış iken yine
Edhem Paşa Hazretlerinden emir aldığı gibi ‘aynı gün sâ’at 4
sularında yola çıkmış ve 5 sâ’at sonra Yenişehir’e girmiş
bulunuyordu.
Vâkı’â Birinci Fırka bir dereceye kadar Alasonya ve Yenişehir’den
epeyce uzak olmak mülâhazasıyla ma’zûr görülmek lâzım gelir. Ma’hazâ Nisan’ın 16’ncı gününden beri Tırhala’da boş boşuna geçirilmiş
olan o güzel günler, Fırka-i mezkûre hakkında lâyık görmek
istediğimiz ma’zeretin ref’ (kaldırılma) ve izâlesine (giderilmesine)
hidmet eyliyor.
Demek isteriz ki Birinci Fırka seferin son zamanlarına kadar
Tırhala’da kalacak imiş gibi öyle up uzun bir vaz’iyyetde yayılmayıb
da şu dört günden lâyıkı vechle istifâde etmek cihetini düşünmüş olsa
idi bugün hiçbir taburun değil, hiçbir neferin pile peksimetsiz
kalmayacağı pek tabî’î bir şey idi.
Hayri Paşa muahharen ikinci bir telgrafnâme ile Karârgâh-ı
‘Umûmîye ikinci bir cevâb vermişlerdi. Müşârünileyhin bu cevâbı

42

A.g.e., s. 27.
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oldukça mufassal (tafsilatlı) bir telgrafnâme teşkîl ediyordu. Hayri
Paşa o vâsıta ile Çatalca üzerine hareket edecek olan Ordu-yı
Hümâyûnun sağ cenâhını ve Tırhala ile o civâr ahâlîsinden birkaç
İslâm ‘âilesinin muhâfazası içün Tırhala’da be-heme-hal 10 tabur43
piyâde ile bir batarya topun bırakılmasına veyâhûd böyle yapmak
mümkün değil ise, o kadar bir kuvvetin Miçova’dan getirilmesine
lüzûm gösteriyordu.
Ne çaresi var ki, Farsala Muhârebesi birkaç İslâm familyasına
değişilecek derecede küçük bir oyun olmadığı içün Başkumandan
Paşa Hazretleri Birinci Fırkanın şu mütalaasını hiçbir vechle kabûle
şâyân görmemiş idi. Bi’l-’akis takrîben 30000 kişi râddesinde bir
düşman ordusunun Çatalca ile şimâlindeki sırtlarda yerleşerek hergün
birer sûretle oralarını tahkîm eylediği meydâna çıkmış olmak
münâsebetiyle bir an evvel üzerine varmak Şimâl Ordusunun planı
iktizâsından olduğunu ve Birinci Fırkanın da tekmîl (bütün) kuvve-i
mevcûdesiyle

Tırhala’dan

Koçeri’ye

gelmek

mecbûriyyetinde

bulunduğunu te՜kîden ve mükerreren Hayri Paşa Hazretlerine bildirmiş
idi. Bugünkü vukû’âtın bir kısmı da Suluca istikâmetine gönderilmiş
olan zâbit keşif kolunun istakşâfına dâirdir.
Fi’l-hakîka şu dediğimiz keşif kolu epeyce ilerilere kadar giderek
20000 kuvvetinde bir Yunan Ordusunun Çatalca’da istihkâmlar inşâ
eylediğini ve 1500 kadar piyâde ile biraz da süvârî ‘askerinin ileri
mevzi’lere yerleştirildiğini bildirmiş idi.44

43
44

A.g.e., s. 28.
A.g.e., s. 29.
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21 Nisan Vukû’âtı
Bugün Milona’dan gelen Dördüncü Haydar Paşa Fırkasının ba’zı
taburları ve Karahisar Fırkasından henüz Yenişehir’e vürûd eden
taburları ile iki süvârî bataryasından terekküb etmek üzere bir ihtiyât
livâsı vücûda getirildi ve mezkûr livâ kumandanlığına Haydar Paşa,
erkân-ı harbiyyesine de Kolağası Şevki Bey ta’yîn edildi.
Tırhala’daki Birinci Fırka yavaş yavaş o civârı terk ederek verilen
istikâmetde yürüyüş yapmaya başlamış idi. Onun içün Çikon
mevki’ine vâsıl olan Hayri Paşa âtîdeki telgrafnâme ile Karârgâh-ı
‘Umûmîye ma’lûmât veriyordu.
“Bugün sâ’at 7 de Ali Efendi Köprüsüne muvâsalat edildi.
Akşama kadar yürüyüş kolunun arkası gelecek. Yarın ‘ale’sseher Koçeri’ye müteveccihen 17 tabur ve 4 batarya ile inşâllah
hareket olunacakdır. Köprü ile Koçeri beyni 15 kilometrelik bir
mesâfe ise de edilen tahkîkâta nazaran yollar muntazam
olmadığından piş-dârlarımız45 yarın sâ’at 2 de veyâ 3 de
Koçeri’ye muvâsalat edebilirse de topçular içün yolu tesviye
etmek îcâb edeceğinden yarın akşama kadar ancak arkası
alınabileceği ümîd olunur. Taburlar nezdindeki cebhâne, kazma
ve kürek46 ve karavana ve her türlü ihtimâlâta karşı yirmişer
çadır alıkonub mütebâkî (geriye kalan) ne kadar eşyâ var ise
bidâyeten Çayhisar ve oradan Alasonya’ya nakil edilecekdir.
Yarın sabaha kadar telgrafla muhâbere etmek mümkündür.
45
46

Öncüler
A.g.e., s. 30.
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Sabahleyin Cikon’daki makine ve müfreze kaldırılacağından
Koçeri’den süvârî ile muhâbere edilecekdir. Köprü ile
Cikon’daki telgraf merkezi arası yarım sâ’atden ziyâdedir. Bir
gûnâ emr-i devletleri varsa müntazarım fermân.”
Tırhala’dan Koçeri istikâmeti üzerine gelmekde olan Birinci Fırka ile
te՜mîn-i ittisâl etmek (ulaşmak) ve o civârda eğer düşman kıta’âtı varsa
onları tard eylemek maksadıyla Neşet Paşa Fırkası, 2 tabur piyâde ve
bir süvârî takımından terekküb eden bir müfrezeyi Koçeri’ye doğru
göndermişdi.

Lâkin

icrâ

edilen

istikşaflardan

(keşiflerden)

anlaşıldığına, göre o civârda Yunan ‘askerinden eser olmadığı gibi,
Birinci Fırka ‘askerleriyle de henüz bir temâs husûle gelmemişdi.
Onun içün mezkûr müfreze yine ordugâha dönmüş ve mesele İkinci
Fırka tarafından cânib-i sâmî-i kumandanîye bir raporla bildirmişdi.
Ayın yirmibirinci günü Suluca istikâmetinde tekrâr bir zâbit keşif kolu
daha gönderildi. Ma’-hazâ mezkûr keşif kolundan düşman hakkında
fazla bir ma’lûmât alınamadı.47
22 Nisan Vukû’âtı
Bu ana kadar yapılan istikşâfât netîcesinde Prens Kostantin Orudusu
25000-30000 kuvvetinde olduğuna ve mezkûr ordunun Çatalca ile
onun şimâlindeki sırtlarda yerleştiğine kanâ’at gelmiş idi. Şu hale
nazaran malzeme-i seferiyye ve ihtiyâcat-ı ‘askeriyyesini artık ikmâl
etmiş olan Şimâl Ordusu dört piyâde, bir süvârî fırkasıyla ihtiyât-ı
livâsından ve ordu topçusundan ‘ibâret bir kuvvet ile Nisan’ın
23’üncü günü Yunan Ordusunun cebhe ve sol cenâhına ta’arruz
47

A.g.e., s. 31.
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etmeğe ve Çatalca-Dömeke hat-ı ric’atini kesmeğe karâr verdi. ‘Aynı
târîhte, “Velestin” karşısında bulunan Beşinci Fırkanında İsmolinski
kuvve-i ‘askeriyyesine ta’arruz ile mezkûr kuvvetin Çatalca’ya
mu’âvenetden men’ edilmesi husûsunda lâzım gelen evâmir ve
ta’lîmât gönderildi.
Osmanlı Ordusunun birkaç zamandan beri şöyle hareketsiz kalmış
bulunması gerek efkâr-ı milliyye ve gerek matbu’ât-ı ecnebiyyede
ba’zı sözlerin cereyânına sebeb vermiş idi. Herkes ne olacaksa bir an
evvel olsun diyordu. Muzaffer bir ordunun Yunan Ordusu menfa’atine
yarayacak sûretde geçirmekde olduğu birkaç gün içinde birkaç milyon
insan bin bir hayli düşüncelere uğramışdı. Ale’l-husûs dört beş gün
evvel zuhûr eden Velestin Vak’ası mağlûb ve muzaffer48 ordular ile
yekdiğerleri üzerine yürüyen iki mu’ârız49 millet beyninde gerçekden
iki mu’ârız fikir hâsıl etdirmiş idi. Hâsılı bütün dünya ahâlîsi
Çatalca’da vukû’a gelecek ikinci bir müsâdemeye şiddetli intizâr edib
duruyorlardı.
Ayın yirmi üçüncü günü yapılacak harekât-ı ‘askeriyye üzerine en
evvel Yenişehir’deki süvârî fırkası kumandanına ber-vech-i âtî50 emir
verildi.
“Fırka refâkatlerine ve kumandanlık ma’iyyetlerine ta’yîn
edilmiş süvârîden başka bi’l-cümle süvârî zîr kumandan-ı
‘aliyyelerinde tecemmu’51 ile bu geceyi Çörmekli (Cumûrdeli)
de geçirmek üzere sâ’at 10 buçuk’da Yenişehir’den hareket
48

A.g.e., s. 32.
Karşı karşıya gelen
50 Aşağıdaki
51 Toplanarak
49

Osmanlı

Yunan

S e f e r i | 27

eyleyecekdir. Karârgâh-ı ‘Umûmî refâkatinde olmak üzere dört
alayın herbirinden bir zâbit veyâ çavuş ile ikişer nefer
Yenişehir’de ve ma’iyyet bölüğü yüzbaşısı refâkatinde bulunmak
üzere geride bırakılacakdır.”
18 Nisan’dan 22 târîhine kadar Ordu-yı Hümâyûn dâhilinde ikmâli
îcâb eden şeylerin bir an evvel ihzârı husûsunda bir dakîka bile
müsâmaha gösterilmemişdi.
Yunan seferinde Ordu-yı Hümâyûnun yapmış olduğu sevkü’l-ceyş
harekâtında görülen te՜hîrâtın başlıca esbâbı, erzak ve mühimmât-ı
‘askeriyyenin vaktiyle yetişememesinden ‘ibâretdi. Fi’l-hâkika Birinci
Fırkanın Tırhala cihetlerindeki harekâtı Çatalca Muhârebesinin geç 52
kalmış olmasına az çok te՜sîr göstermişdi. Ma’-hazâ53 ta’arruz halinde
bulunacak olan bir ordunun gerek erzâk ve gerek cebhâne husûsunda
mevcûd noksânları dâimâ nazar-ı dikkate almaya mecbûr olması ve
‘askerin yedinde birkaç günlük peksimet bulunması lâzım olduğu içün
Alasonya Ordusu da en çok şu iki mes՜eleden dolayı teehhürâta
uğramışdı denilebilir.
Şu hakîkâti büsbütün meydâna çıkarmak isterseniz bir def’a Edhem
Paşa Ordusunun gerilerle olan tesâlâtını, vesâit-i nakliyyesini bir
gözden geçiriniz
Bir def’a Yunan Donanması Golos ile Selanik beynindeki sevâhil
kısmına tamâmıyla hâkim bulunuyordu. Düşmanın bu hâkimiyyeti
Edhem Paşa Ordusu içün lâzım gelen erzâk ve cebhânenin yalnız
52
53

A.g.e., s. 33.
Bununla birlikte
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Selânik ve Karaferye şimendüferiyle Karaferye, Serfıçe, Alasonya,
Yenişehir tariki boyunca sevki mümkün olurdu.
Karaferye’den Yenişehir’e muahharen daha ilerilere kadar dediğimiz
tarîk-i berrî üzerinde kullanılan vesâit-i nakliyye ise gerçekden pek
noksân bir takım vesâitden ‘ibâretdi. Bir kilometrelik bir mesâfeyi
ancak bir sâ’atde alabilen öküz arabalarıyla yine onlardan pek çok
farklı olmayan mekârî bargirleri ve merkebler vâsıtasıyla yapılacak
sevkiyât-ı ‘askeriyyede hiç şübhe yok ki ne pek çok sür’at ne de pek
çok intizâm görülebilirdi. Binâen ‘aleyh şu söylediğimiz54 vâsıtalar ile
nakl edilen erzâk ve cebhâne Ordu-yı Hümâyûnun olsa olsa bir günlük
mühimmât-ı ‘askeriyyesini yetiştirirdi. Hâlbuki ta’arruzen yapılan
harekât-ı seferiyye dâhilinde her neferin hiç olmazsa üç günlük erzâka
mâlik bulunması şart-ı a’zamdır. İşte görülüyor ki vesâit-i nakliyyenin
bile gayr-ı muntazâm ve noksân bir halde kalması Alasonya
Ordusunun ta’kîb etmek istediği harekâtın epeyce teehhür etmiş
olmasına yardım eylemişdi.
Binâen ‘aleyh şu mes՜eleyi nazar-ı dikkate alan Erkân-ı Harbiyye
Hey՜eti, bundan sonra ki harekât-ı ‘askeriyye de kıta’âtın sevk ve
ta’biyesinde pek çok müşkilâta uğramamak ve kemâl-i sür’atle ileri
gitmek içün şimdiye kadar yalnız birer erkân-ı harb zâbitiyle idâre
olunan fırkalardan herbirine birer erkân-ı harb zâbiti daha göndermek
husûsuna karâr vermişdi. Şu güzel karâr üzerine fi’l-hakîka Birinci
Fırkaya Kâimmakâm Hamdi Bey, İkinci Fırkaya Binbaşı Hasan İzzet
Bey ile Üçüncü Fırkaya Kolağası Mehmet Ali Efendi, Beşinci Fırkaya
54

A.g.e., s. 34.
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Kâimmakâm Mahmut Bey, Altıncı Fırkaya ise Yüzbaşı Sermet Efendi
ta’yîn edilmişdi.
Ordu-yı Hümâyûn Çatalca Muhârebesine gitmezden evvel şu
dediğimiz tertîbatı birer birer yaptıkdan başka Yenişehir ile kasabanın
cihet-i garbiyyesinde55 ve Köstem Nehri üzerinde yeniden kurulmuş
olan Sehpa köprünün muhâfazasına me՜mûren ayrıca bir müfreze terk
eylemişdi.56
Mezkûr muhâfız müfrezesi Yenişehir Kumandanlığına ta’yîn edilen
Karahisar Fırkası Kumandanı Ferik Hüsnü Paşa Hazretlerinin
idâresine verilerek esâsen 18 inci Nişancı Taburuyla 17’nci Alayın
İkinci Taburu ve Burdur, Sancaklı Redîf Taburlarından terekküb
ediliyordu.
Bulunduğumuz târîhte ya’ni Nisan’ın 24’üncü günü Ordu-yı
Hümâyûnun vaz’iyyeti aşağıda söyleyeceğimiz gibi tertîb edilmişdi.
Birinci Fırka Koçeri’de,
İkinci Fırka Çörmekli’nın şimâlindeki sırtlarda,
Üçüncü Fırka İnebeyler’de,
Beşinci Fırka Gereli İstasyonunda,
Altıncı Fırka, İnebeyler ve Çörmekli arasında,
İhtiyât livâsı, Yenişehir’de (timuryolu istasyonu civârında),
Süvârî Fırkası, Çörmekli civârında (İkinci Fırkanın gerisinde),
Ordu topcusu Yenişehir’de,
Karârgâh-ı ‘Umûmî Yenişehir’de.
55
56

Batı kısmı
A.g.e., s. 35.

30 | D Ö M E K E

MEYDAN

MUHAREBESİ

Nisan’ın 23’üncü günü yapılacak harekât-ı ‘askeriyye üzerine Ordu-yı
Hümâyûn tarafından aşağıdaki emir verilmişdi:
Ordu Emri (Numero-1)
1- Düşmanın Çatalca istikâmetini işgâl ve tahkîm eylemekde 57 ve
Küçük Çınarlı deresinin şimâlindeki sırtları müfrezeleriyle tutmakda
ve “Velestin” mevzi’ini de Çatalca tarafından mütemâdiyen takviye
etmekde olduğu istihbâr edilmişdir.
2- Ordu-yı Hümâyûn yarın Birinci, İkinci, Altıncı, Üçüncü Fırkalar ve
ihtiyât livâsıyla Çınarlı Deresinin şimâlindeki sırtlara ta’arruz
edecekdir.
3- Birinci Fırka, Koçarlı-Hacıobası istikâmetinde ilerleyecekdir.
Neşet Paşa Fırkası Çörmekli (Cömertli), (Süleç) üzerinden (Papas)
istikâmetinde, Hamdi Paşa Fırkası doğru yoldan ve Neşet Paşa ile
Memduh Paşa arasında Tatarlı istikâmetinde ve Memduh Paşa Fırkası
dahi Hisarlık ve Bakraç üzerinden Subaşı istikâmetinde ilerleyecekdir.
Birinci Fırka sâ’at 11[00], Neşet ve Hamdi Paşa Fırkası dahi sâ’at 10
da ve Memduh Paşa Fırkası dahi sâ’at 10[30] buçukda Pişdârlarıyla
kat’iyyen hareket edeceklerdir. Her bir fırka yekdiğeriyle te՜mîn-i
muvâsalaya çalışacak ve ordudan pek çok ilerlememekle berâber
yanındaki fırkalardan birisinin düşman tarafından dûçâr-ı hücûm
olması halinde ya hasm-ı muhâcimîn58 yanlarına hücûm veyâhûd
civârındaki fırkaya takarrub ve ‘asâkir-i imdâdiyye sevki sûretiyle

57
58

A.g.e., s. 36.
Hücum edenler
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emr-i te’âvüne59 gayret eyleyecek ve bu husûsda tecvîz-i terâhî60 eden
kumandan61 ve zâbitân mâddeten ve ma’nen mes՜ûliyyet-i şedide
altında bulunacakdır.
4- Her bir fırka, kuvvet ve tertîbâtı fırka erkân-ı harbiyyesi tarafından
ta’yîn olunacak bir pîşdâr çıkaracağı gibi cenâhlarda bulunan Memduh
ve Neşet Paşalar Fırkaları dahi birer cânibdâr çıkaracakdır. Her bir
fırkaya da birer kılaguz sevk ve ta’yîn olunacağından bundan istihsâl
olunacak ma’lûmât üzerine fırkadan çok tebâ’üd etmemek şartıyla bu
cânibdârların istikâmet-i hareketleri fırka kumandanları tarafından
ta’yîn edilecekdir.
Memduh Paşa refâkatindeki Arnavut gönüllüleri münâsib bir tarîk ile
fırkanın en solunda cânibdâr hidmetini görmek ve ta’arruz halinde
düşmanın sağ yanını urmak Hacıbey ve oradan Tekye istikâmetinde
ilerleyecekdir.
5- Kuvve-i ihtiyâtiyye sâ’at 11[00] de kışladan hareketle Çörmekli
Neşet Paşa Fırkasını bugünkü mevzi’i önünde tevekkuf ve emre
intizâr edilecekdir.
6- Süvârî fırkası sâ’at 9[00] da Çörmekli civârındaki ordugâhtan
hareketle Süleç, Kozkunarı istikâmetinde ilerleyecek ve muhârebe
başlayacağı anda ordunun sağ yanında durarak istikşâfâta devâm
eyleyecekdir. Bir küçük müfreze vâsıtasıyla Hayri Paşa Fırkasına
ittisâl hâsıl edecek ve Hacıobası üzerinden Demirli, Kuzkonarı62
Yardım
Geri çekilme
A.g.e., s. 37.
62
A.g.e., s. 38.
59
60
61
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Dolatan

istikâmetine

müte’addid keşif kolları sevk edecekdir.
Süvârî fırkasına uzak bulunan keşif kolları doğrudan doğruya
Karârgâh-ı ‘Umûmîye i’tâ-yı ma’lûmât eyleyecekdir.
7- Ordu topçusu, Hamdi Paşa Fırkasını bilâ-fâsıla ta’kîb eyleceğinden
ictimâ’gâhından sâ’at dokuzda hareket eyleyecekdir.
İhtiyât livâsı topçuya mahsûs olmak üzere bir tabur piyâde terfîk
ederek

işbu

tabur

kol

nizâmında

topcu

kolunun

arkasında

yürüyecekdir.
8- Karârgâh-ı ‘Umûmî, Hamdi Paşa Fırkasıyla birlikdedir. Gündüz
sâ’at 10[00], Alasonya Ordu-yı Hümâyûnu.
Müşîr Edhem
Devletlü Edhem Paşa Hazretleri ertesi gün yapılacak harekât-ı
‘askeriyye hakkındaki ordu emrini yukarıda yazdığımız vechle tertîb
eyledikden sonra, doğrudan doğruya harekât-ı ‘askeriyyeye ta’alluku
olmayan husûsât içün de aşağıdaki zeyli tertîb etmişlerdi.
1- Her bir fırka muhârebeye hareket ederken tabur yanına yalnız 60
sandık cebhâne alıb diğer ahmâl ü eskâli63 ve ağırlıklarını
ordugâhların arkasında ve yolun hâricinde ve fakat yakında olarak bir
zâbit refâkatiyle muvakkaten terk eyleyecekdir.64
Fazla cebhâne sandıkları dahi fırkaların ihtiyât cebhânesini teşkîl
eylemek üzere bu fırkaların gerisinden ve bir çâr-yek65 mesâfeden

63
64

65

Ağır yükler
A.g.e., s. 39.
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ta’kîb edeceklerdir. Mekârî neferâtı her iki hayvana bir i’tibârıyla ifrâz
olunacak ve her fırka ağırlıklar içün bir bölük muhâfızdan başka
kimse geride bırakılmayacakdır. Perakende nâmıyla tabur ve fırkaların
dûçâr-ı za’f olması, kat’iyyen câiz değildir. Yenişehir’de bulunan
Karârgâh-ı ‘Umûmî, eşyâ ve ağırlıkları, mülhak zâbitânından bir
süvârî mülâzımı kumandası ve ma’iyyet taburundan bir süvârî
mülâzımı kumandası ve ma’iyyet taburundan bir bölük muhâfazasında
bulunacak ve iki karârgâha nakl olunacak eşyâ emre intizâren hazır
tutulacakdır.
2- Neferât üzerinde lâ-akall iki günlük peksimet veyâ etmek ta’yîni
berâber olacağı gibi harbin hitâmını müte’âkib civârdan koyun ve
etmek66 tedârikine himmet edilecekdir.
3- Her bir fırkaya Sıhhiye Müfettişliği tarafından evvelce tertîb ve
tanzîm edilmiş olan seyyâr hastahâneler dahi fırkalardan alacakları
emir üzerine fırkaların ma’iyyetlerinde bulunacaklardır. Fırka
kumandanlarının emriyle taburlardan hasta nakli zımnında muktezî
olan neferât ta’yîn olunur.
4- Her bir fırka ve husûsî müfrezeler yarım bölük kuvvetinde bir
dümdâr ta’yîniyle kollarının yarım kilometre gerisinde tahrîk67
edilecekdir. Bu dümdârın vazîfesi bilâ-sebeb geri kalanları kemâl-i
şiddetle tevkîf ve i’âde eylemekdir.
5- Yenişehir’den i’tibâren Çörmekli (Cömertli) üzerinden Karârgâh-ı
‘Umûmîye doğru temdîd edilecek hatt-ı telgrafî istasyon telgrafhânesi
66
67

Ekmek
A.g.e., s. 40.
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(Gereli) hattına rabt olunacakdır.
6- Yenişehir’in cihet-i garbiyyesinde ve Tırnova tarîki üzerinde
Köstem Nehri üzerinde bir köprü te՜sîs edilmekdedir.
7- İdare hey՜eti Yenişehir’de kalacak ve elinde bulunan mekârî
Yenişehir Mutasarrıflığıyla bi’l-muhâbere, alınacak ‘asker vâsıtasıyla
etrâfdan tekâlif-i harbiyye sûretiyle et ve hubûbât vesâire tedârikine
himmet eyleyecekdir.
8- Yağma ve garâtın68 ve ihrâk-ı büyûtun69 ve husûsuyla bu yüzden
‘askerin dağılmasının men’ine bezl ü cehd70 eylemek bi’l-cümle
kumandan ve zâbitânın ikdâm-ı vezâifindendir.
9- Beyhûde yere cebhâne sarfından fevkal-hadd ihtirâz71 edilecekdir.
10- Taburların cebhâneleri azaldıkça fırka ihtiyâtından ve fırkalar dahi
ordunun

ihtiyât

edilecekdir.72

Çapulculuk
Ev yakmaları
70 Elinden geldiği kadar
71 Sakınmak
72 A.g.e., s. 41.
68
69
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DÖRDÜNCÜ FASIL
23 Nisan Vukû’atı ve Çatalca Muhârebesi
Yukarıda ‘aynen derc eylediğimiz ordu emri, Çatalca Muhârebesi içün
fırkalardan her birisinin hangi istikâmetde ve ne zaman yürüyüş
yapacaklarını pek a’lâ ta’rîf eylemiş idi. Biz bugünkü harekâtı
sırasıyla bildirmeğe mecbûruz. Onun içün ilk önce Ordu-yı
Hümâyûnun sağ cenâhında yürüyen İkinci Neşet Paşa Fırkasından işe
başlayacağız.
22 Nisan günü fırkalara gönderilen ordu emrine göre Neşet Paşa
Fırkası Nisan’ın 23 üncü Çarşamba günü sabah sâ’at 10[00]da
Cömertli, Suluca, Babasi istikâmetiyle yürüyüşe başlayacak ve Birinci
Hayri Paşa Fırkasına irtibât hâsıl etmek içün bir sağ cânibdâr ayıracak
idi.
İkinci Fırka ba’zı sebeblerden dolayı biraz geç kalmış ya’ni ancak
sâ’at 10[00] buçukda yürüyüşe başlamışdı. Birinci Piyâde Alayı ile
Cebel Bataryası fırkanın pîşdâr müfrezesini, 24’üncü Nizâmiye
Alayının İkinci Taburu ise sağ cenâh73 cânibdârını teşkîl ediyordu.
Cânibdâr müfrezesine verilen istikâmet ‘umûmiyyetle Buğlar köyünün
biraz garbından geçiyordu. Çatalca Muhârebesi içün yapılan şu
ta’arruz yürüyüşü esnâsında, o zamana kadar açık bulunan Birinci
Livâ Kumandanlığna Mirlivâ Fikri Paşa ta’yîn olunarak müşârünileyh
henüz İkinci Fırkaya iltihâk eylemiş idi.
Pîşdâr müfrezesi gündüzün sâ’at yarım sularında Süleç Köyüne vâsıl
Osman Senaî (1315/1899). Osmanlı Yunan Seferi Dömeke Meydan Muharebesi. Cilt 3,
İstanbul: (Asadoryan) Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, s. 42.
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oldu. Süvârî fırkası evvelce hareket etmiş olmak münâsebetiyle
şimdilik Süleç mevki’inin garbında ve Ayatnabaş köyünün civârındaki
sırtların biraz gerisinde neferât yere inmiş olduğu halde istirâhat
ediyordu. İkinci Fırkanın pîşdâr müfrezesi Müstâkil Süvârî Fırkasının
şu istirâhat vaz’iyyetini pek a’lâ görüyordu.
Gerek Fırka süvârîsi ve gerek süvârî fırkası tarafından çıkan keşif
kollarından ba’zı raporlar gelmişdi. Bu tâze haberlere nazaran İdris
Köyünde Yunanlıların 2 tabur piyâdesiyle bir miktar süvârîsi
bulunduğu ve İkinci Fırkanın sol cenâhı ilerisinde ise ba’zı süvârî
keşif kolları görüldüğü anlaşılıyordu. Çatalca Muhârebesi içün
yürüyüş yapmaya başlamış olan Ordu-yı Hümâyûnun Karârgâh-ı
‘Umûmîsi ayın 23 üncü Çarşamba günü sabahleyin sâ’at 10[00] da
Yenişehir’den hareket eyledi. Büyük74 ve muzaffer bir ordunun
bugünkü muzafferiyyetini de ikmâl etmek hevesiyle pek meşgûl ve
mütereddid görünen bu hey՜et-i muhteremenin Yenişehir’den çıkışı
gerçekden şâirâne bir manzara vücûda getiriyordu. Başta Ordu-yı
Hümâyûn Kumandanı, biraz geride Erkân-ı Harbiyye Reîsi, daha
sonra Erkân-ı Harbiyye Hey՜etiyle yâverân hereket ediyordu.
Mümkün olsa da insan, güneşin tulû’uyla birlikde yola çıkmak, hayır,
yola çıkmak değil, kanlı bir müsâdeme yapmak içün tedârikât-ı
mahsûsada bulunan şu Karârgâh-ı ‘Umûmîyi bir gözden geçirse! Hiç
şübhe yok ki o zaman insanoğlunun kan dökmek husûsunda hiss
eylediği lezâizi75 bütün huzûzât-ı nefsâniyyesine fâik tuttuğunu
görerek hayran olurdu!
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Hakîkat! Yok, yere hudûdumuzu aşmak isteyen bir düşman-ı
mağlûbun kırılmış kollarını keskin ve muzaffer kılıçlar ile büsbütün
yok etmek kadar insanı mahzûz ve handân76 edecek başka ne olabilir?
Böyle bir düşman ile vukû’a gelecek müsâdemelerde sel gibi kanlar
aksa bile yine teessüf etmemek lâzım gelir. Çünkü Yunan Ordusunu
hudûd boylarına biz götürmedik. O, kendi kendisine oraya gelmiş idi.
Lâkin mâddeten düzgün, ma’nen pek bozgun olan bu şaşırmış orduyu
geldiği yere götürmek ve şu yolda lâzım geldiği kadar kan dökmek
bizim vazîfemiz, borcumuzdur. Onun77 içün Nisan’ın 23 üncü
Çarşamba günü ale’s-sabah Yenişehir’den ya’ni Prens Kostantin
Hazretlerinin eski karârgâhından çıkarak oldukça ‘azametli bir
yürüyüş ile Çatalca’ya doğru ilerleyen Karârgâh-ı ‘Umûmîyi, o
muzaffer hey՜eti en büyük alkışlar içinde boğmaya çalışmalıyız.
Verilen ordu emrinde söylenildiği vechle Karârgâh-ı ‘Umûmî
Yenişehir’den çıkdıkdan sonra merkezde hareket eden Hamdi Paşa
Fırkasının yürüdüğü istikâmetde yürüyecekdi. Fi’l-hakîka Edhem Paşa
Hazretleri, mezkûr Fırkanın tuttuğu yolu ta’kîb ederek Çatalca
istikâmetine yürümeye başlamışdı. Gündüzün sâ’at 2[00] sularında
ya’ni Karârgâh-ı ‘Umûmî Bakraç Köyü hizasına vâsıl olduğu zaman
top sesleri işitildi. Bunun üzerine edilen istikşâf netîcesinde, HisarlıkSubaşı istikâmetinde hareket etmekde olan Memduh Paşa Fırkası
aleyhine Karademirci Ormanından Yunan Topcularının ateş etdiği
meydâna çıkdı.
Sâ’at 2’yi 25 dakîka geçe Karârgâh-ı ‘Umûmî İkinci Fırkaya âtîdeki
76
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vechle bir emir gönderdi:
İkinci Fırka Kumandanlığı’na
“Hayri Paşa Fırkası nereye kadar ilerlemişdir. Beyninizde78
te՜mîn-i muvâsala edilmiş midir? O tarafda muhârebe başladı
mı? Serî’an ma’lûmât î’tâsı.”
Bu emir gönderildiken 5 dakîka sonra ya’ni tamâmen sâ’at 2 buçukda
ise Üçüncü ve Altıncı Fırkalara müştereken âtîdeki vechle bir emir
gönderildi:
“Düşmanın te՜sîrli ateşi dâhiline girilmedikçe beyhûde cebhâne
ve vakit zâyi’ edilmemek içün ateş edilmemesi ya’ni topçu 3000
ve piyâde 600 metreye dâhil olmadıkça ateş etdirilmemesi
husûsu ehemmiyyetle tavsiye olunur.”
Şu sırada Karârgâh-ı ‘Umûmî, İkinci, Üçüncü ve Altıncı Fırkaların
hepsini birer birer gördüğü halde Birinci Hayri Paşa Fırkasını bir türlü
göremiyordu. Onun içün mezkûr Fırkanın hiç olmazsa İkinci Fırka
tarafından görülüb görülmediğini anlamak fikriyle biraz evvel
söylediğimiz rapor Neşet Paşa Hazretlerine gönderilmişdi.
Ne ise, biz şimdilik buralarını bir tarafa bırakalım da yine İkinci Fırka
ile birlikde yürüyüşümüze devâm edelim. Fırka biraz daha yürüyüşde
devâm ederek ileriden mesâfe kazanıldığı gibi düşman hakkında gelen
raporların sıdkına delâlet edecek bürhânlara79 tesâdüf edilmeye
başlanıldı. Çünkü mezkûr raporlarda söylenildiği vechle Yunan
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Ordusunun 2 piyâde taburu İdris Köyü80 civârında ra՜ye’l-ayn81
müşâhede edildi. Gündüzün sâ’at 3[30] buçuğa geldiği zaman
düşmanın Tekye sırtlarındaki bataryaları ateş etmeye başladı. Bunun
üzerine Suluca mevki’inin cenûbundaki boyuna vâsıl olmuş bulunan
pîşdâr müfrezesi derhal fırkanın sol cenâhı istikâmetinde ta’biye
edilmiş ve sağ cenâh kolu da pîşdâr hizâsına yetişmiş bulunuyordu.
Pîşdâr alayı esâsen iki hat üzere tertîbat almış idi. Lâkin sonraları
görülen lüzûma binâen ikinci hatda bulunan 2 piyâde taburu kezâlik
ileriye sürüldü ve ‘aynı zamanda pîşdâr ile birlikde hareket eden cebel
bataryasına da mevzi’ aldırıldı.
Gündüzün sâ’at 4[00] sularında, Hamdi Paşa Fırkasının tüfenk
sadâları

işidilmeğe

başladı.

Bunun

üzerine

artık

Çatalca

Muhârebesinin mukaddemâtına girilşildiğine dâir herkesde kanâ’at-ı
vicdân hâsıl oldu.
İkinci Fırka ‘askeri Karaçulu Köyünün biraz ilerisindeki sırtlara
geldiği zaman fırka kumandanı tarafından Karârgâh-ı ‘Umûmîye bir
rapor gönderildi. Mezkûr rapor şu vechle yazılmışdı.
“Fırkamız Süleç’in cenûbunda vâki’ Karaçulu Köyünün
ilerisindeki sırtlara vâsıl oldu. İdris Köyünde düşmanın
süvârîyle piyâdeden mürekkeb bir kolu olduğundan düşman-ı
merkumu82 tard etmek üzere Çörmekli’dan Buğlar istikâmetinde
bir tabur ile birkaç atlıdan mürekkeb bir cânibdâr müfrezesi
tahrîk edilmiş ve bu müfreze sağ cenâhımızda bulunan tepelere
80
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muvâsalat etmişdir. Hayri Paşa’ya dâir daha henüz ma’lûmât
alınamadığından istihsâl-ı83 ma’lûmâta çalışılmakdadır. Bir
haber alındığı halde ‘arz edileceği tabî’îdir.”
Düşman mevzi’ine karşı muhârebe nizâmına girmiş olduğunu biraz
evvel söylediğimiz Cebel Bataryası, İdris Köyü ilerisinden düşman
üzerine birkaç el endâht ile piyâde kıta’âtı o sâyede biraz daha
ilerlemeye başladı. Düşman ise bu topçu bölüğünün az çok te՜sîri ve
piyâdelerin biraz daha ilerlemesi cihetiyle bulunduğu yüksek tepenin
gerisine çekildi. Hâsılı İkinci Neşet Paşa Fırkası gündüzün sâ’at beş
râddelerinde hasmın yanı ve gerisi istikâmetine düşmüş bulunuyordu.
Neşet Paşa Fırkasının solunda ve Tatar Köyü istikâmetinde hareket
edecek olan Hamdi Paşa Fırkası ordu emrinde söylendiği gibi sâ’at
10[00] da yürüyüşe başladı. Pîşdâr müfrezesinin pîşdâr-ı pişdârı
kademesini teşkîl eden Nizâmiye 24’üncü Alayın Üçüncü Taburu,
Hisarlık Köyünü geçdikden sonra nasılsa yolu şaşırmış ve HisarlıkBakraç yolunu tutmuş olması cihetiyle pîşdâr kısm-ı küllîsi Hisarlık84
civârında biraz durmaya ve en ileride yürüyen Trabzon Taburunu
pîşdâr-ı pîşdârı vazîfesiyle Turkumaneli Köyü istikâmetine yütürmeye
mecbûr oldu.
Evvelki pîşdâr-ı pîşdârı kademesinin asıl ta’kîb edilecek yolun
hâricinde başka bir yola sapmış olması ve yeniden bir pîşdâr-ı pîşdârı
kademesini çıkarılması Hamdi Paşa Fırkasını tam bir sâ’at kadar
yürüyüşden men’ eylemişdi.
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Fırka pîşdârı bu dediğimiz yol boyunca yürüyüşüne devâm ederek
Turkumaneli Köyüne iki kilometre kadar yaklaşmış bulunduğu zaman
Karademirci Ormanı’ndan ateşe başlayan düşman topçusunun
mermileri yol koluna hasar verecek derecede pîşdâr müfrezesine yakın
düşüyorlardı.
Bu vak’a üzerine Pîşdâr Müfrezesi Kumandanı Mirlivâ Haşan Paşa
Pîşdâr Alayı ile Turkumaneli Köyünün cihet-i garbiyyesinden
dolaşarak hasmın sol cenâhını çevirmek fikriyle bir manevra yapmaya
başladı. Pîşdâr alayı, dediğimiz istikâmetde çevirme harekâtına
başladıkdan biraz sonra fırka kısm-ı küllîsinin baş tarafında yürüyen
İkinci Alayın Rize ve Of Taburları birinci hatda ve diğer iki taburu
ya’ni Erhoy ile Mepaveri Taburları ikinci hat ya’ni ihtiyâtda olmak
üzere İkinci Alay kâmilen Tekye sırtları istikâmetince sevk85 edilerek
takrîben sâ’at 4[00] esnâsında ateşe başlanılmış idi.
‘Aynı zamanda fırka topçusu kâmilen mevzi’e girerek 5 kilometreden
düşman mevzi’ine karşı ateş açmış ise de mesâfenin uzaklığı ve yine
mermilerin te՜sîrsizliği cihetiyle muahharen bir bataryanın düşman
mevzi’ine 3 kilometre yaklaştırılmasına ve diğerlerinin susdurulmasına lüzûm görüldü.
Ordu-yı Hümâyûnun sol cenâhını teşkîl eden Üçüncü Fırka, HisarlıkBakraç-Subaşı istikâmetinden yürüyerek Demirci Köyü ile Teke
orman ve sırtlarını zabta me՜mûrdu. Lâkin bizce ahvâli ma’lûm
olmayan Karadağ ile Velestin cihetinden hasmın bir yan hücûmu
yapması melhûz olduğundan ordu emrinde, Memdûh Paşa Fırkasının
85
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Hacıbey Köyü istikâmetinde bir sol cenâh cânibdârı ifrâz eylemesi
münderic idi.
Fırkanın pîşdâr müfrezeliğine birinci alayı yani 17’nci Nizâmiye
Alayının Birinci Taburuyla Senice, Beypazar, Yenipazar Taburları ve
İkinci Sahra Bataryası ta’yîn edildi. 71’nci Alayın Birinci Taburuyla
Usküp, Kalkandelen, Karçova Taburlarından terekküb eden İkinci
Piyâde Alayı ve Dördüncü Cebel Bataryası sol cenâh kolunu teşkîl
ederek hem pîşdâr hem de cânibdâr müfrezeleri gündüzün sâ’at 10[00]
da yürüyüş yapmaya başladılar.86
Pîşdâr Evci (Bakraç) Köyünden çıkıp ovaya girdiği zaman bir süvârî
keşif kolundan gelen haberlere nazaran Subaşı civârında ba’zı düşman
kıta’âtının bulunduğuna hükm edilmişdi. Lâkin biraz vakit sonra
yeniden yapılan istikşâfât netîcesinde mezkûr karye civârında hasım
kıta’âtı olmadığı ve bi’l-’âkis Karademirci Köyü ile Karademirci
Ormanı düşman tarafından işgâl edildiği meydâna çıkmış idi.
Fi’l-hakîka gündüzün sâ’at 3[30] buçukda ya’ni pîşdâr-ı pîşdârı ovaya
girdiği zaman düşman Karademirci yakınlarından Memduh Paşa
Fırkasını top ateşiyle istikbâl etmeye başladı. Bu top ateşi üzerine
artık yol kolundan çıkarak yayılma tertîbâtına girmek lâzım gelmiş idi.
Onun içün pîşdâr-ı pîşdârı kademesini teşkîl eden Onyedinci
Nizâmiye Alayının Birinci Taburu yol boyunca, Senice Taburu ise
bunun sağ tarafından Subaşı Köyü istikâmetinde bölüklerini açmağa
başladılar. Aynı zamanda pîşdârla birlikde hareket eylediğini söylemiş
olduğumuz İkinci Sahra Bataryasına da şu yayılması esnâsında ikinci
86
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hattı, Beypazarı Taburu ise sağ cenâh gerisinde bulunmak üzere
ihtiyâtı teşkîl ediyordu.87
Düşman ile bizim İkinci Sahra Bataryası arasında 6 kilometreden
‘ibâret bir mesâfe vardı. Ondan başka düşman topçu mevzi’i dalgalı
ve ormanlı bir arâzîde bulunduğu içün Sahra Bataryası aradaki
mesâfeyi lâyıkı vechle ta’yîn edemeyerek nihâyet yalnız iki tane
endâhtıyla iktifâya mecbûr oldu.
Nizâmiye 17’nci Alayın Birinci Taburu Subaşı Köyüne yaklaşdığı bir
zamanda Memduh Paşa Fırkasının sağ cenâhı açığında yürüyen
Hamdi Paşa Fırkasının Pîşdâr Müfrezesi ovaya inmekde bulunuyordu.
Üçüncü Fırkanın top sesleri üzerine Hamdi Paşa Fırkasının Pîşdâr
Kumandanı yanı başındaki bataryaya mevzi’ aldırarak derhal düşman
‘aleyhine ateş etmeye başladı. Hamdi Paşa’nın Pîşdâr Bataryası
düşman üzerine ateş ede dursun. Biz yine Memduh Paşa’yı elden
bırakmayalım. Onun harekâtını biraz daha ta’kîb edelim.
Pîşdâr müfrezesi yukarıda söylediğimiz tertîbâtı aldığı sırada Üçüncü
Fırkanın kısm-ı küllîsi Bakraç Köyünün cenûbundaki sırtlara çıkarak
‘aynı zamanda iki sahra bataryasına Bakraç ile Subaşı Köyleri
arasında mevzi’ aldırıldı.
Pîşdâr bataryası mesâfenin uzaklığı hesâbıyla ilk tutduğu mevzi’i terk
ederek Subaşı Köyünün şimâlindeki sırtda yeni88 başdan bir mevzi’
işgâl eyledi ve oradan düşman ‘aleyhine ateş etmeye başladı. Hâlbuki
şu sıralarda düşman topçu ateşi kesildiği gibi düşman piyâde kıta’âtı
87
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dahi görülmediği içün mezkûr batarya bi’z-zarûre ateş kesmeye
mecbûr oldu.
Ordu-yı Hümâyûn büsbütün sağ cenâhından ilerleyen Birinci Hayri
Paşa Fırkasına gelince, bu Fırka Nisan’ın 23 ncü günü ‘ale’s-sabah
ordugâhını terk ederek Kengırı Alayı Pîşdâr Müfrezesini teşkîl etdiği
halde Hacıobası üzerine yürüyüş yapmaya başlamışdı. Gündüzün sâ’at
4[30] buçuk’da Hacıobası ile Doğancı sırtları Fırka tarafından işgâl
olunarak epeyce bir zaman orada tevekkuf edilmişdir.
Birinci Fırka buraya geldiği esnâda hâlâ İkinci Neşet Paşa Fırkasıyla
bir irtibât husûle getirilmemişdi. Halbûki şu sıralarda İkinci Fırka İdris
Köyüne doğru ilerlemekde ve Hamdi Paşa Fırkasıda Teke civârında
düşman kıta’âtıyla muhârebe etmekde bulunuyordu. Gündüzün sâ’at 5
buçukda Birinci Fırkanın Erkân-ı Harbiyye Reîsi Kâimmakâm Hamdi
Bey tarafından Karârgâh-ı ‘Umûmîye gönderilen bir rapor Hayri Paşa
Fırkasının o zamanki vaz’iyyetini pek â’lâ ta’rîf eylediği içün bervech-i âtî ‘aynen derc edilmişdir.
"Hayri Paşa Fırkasının pîşdârı Hacıobası nam89 köye bir
sâ’atden beri girdi. Neşet Paşa Fırkasından hiçbir eser yokdur.
Onunla muvâsala peydâ etmek içün bir süvârî keşif kolu
göndererek, daha haber gelmedi. Düşmanın şimendüferi
işlemekdedir. Ahâlînin verdiği

ma’lûmâta göre

süvârîyi

şimendüferle öteye beriye nakl etdirerek keşfiyyâta devâm
ediyor. Bizim süvârîler onların kırk atlıdan ‘ibâret olan
süvârîsine tesâdüf etdiler. Orfano Köyü, kısm-ı küllî taburları
89
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tarafından işgâl edilmişdir. Düşmanın piyâdesinden eser
yokdur. Ahvâle göre hareket edeceğiz. İki bölük süvârî
Lapahor’un sol tarafında göründü. Neşet Paşa Fırkası sol
cenâhımızda zuhûr etdi. Bizde bunu bekliyorduk."
İşin doğrusunu söylemek lâzım gelirse Hacıobası’ndan gündüzün sâ’at
beş buçukda Karârgâh-ı ‘Umûmîye gönderilmiş olan şu rapor hem
güzel hem fenâdır. Güzeldir, çünkü pek açık bir ifâde ile yazılmışdır.
Fenâdır, çünkü baş tarafda İkinci Fırkadan hiçbir eser olmadığını
bildirirken son satırlar bunun ‘aksini gösteriyor. Fi’l-hakîka bir
raporda "Neşet Paşa Fırkasından hiçbir eser yok” demiş iken yine o
raporda "Neşet Paşa Fırkası sol cenâhımızda zuhûr etdi." demek bir
şey içün hem var hem yok demek kabîlinden olur.
Ne ise bu yanlışlık öteberi yorgunluk eseri olsa90 gerekdir. Vukû’âtını
söylediğimiz bu Çarşamba günü sâ’at 6 ya kadar Ordu-yı Hümâyûnun
muhtelif yürüyüş kolları tarafından yapılan harekâtı ber-vech-i bâlâ91
birer birer ta’rîf eyledik. Harekât-ı mezkûrenin aşağısını söylemezden
evvel şimdi birazda Prens Kostantin Hazretlerinin o zamana kadar ne
vechle hareket eylediğini bir gözden geçirmek isteriz.
Şimâl Ordusunun harekâtını her gün başka başka gözler ile istikşâf
etdiren Prens Kostantin ayın 23 üncü Çarşamba günü ve pek erkenden
olmak üzere Koçeri ile Voli cihetlerinde büyük bir düşman kûvve-i
‘askeriyyesi bulunduğunu haber aldı.
Bundan biraz vakit sonra, ileri mevzi’lerdeki kıta’ât-ı ‘askeriyye
90
91

A.g.e., s. 54.
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Buğlan ve Çörmekli ve Bakraç Köylerinden çıkan üç büyük kolun
Çatalca’ya

doğru

ilerlemekde

olduklarını

Yunan

Karârgâh-ı

‘Umûmîsine bildirdi. ‘Aynı zamanda Ayvalı mevki’inin şimâlinde
götürülmüş olan Dördüncü Efzon Taburundan gelen raporlarda Gereli
civârında ba’zı kuvvetli düşman kıta’âtının yavaş yavaş Karadağ
eteklerine doğru yürümekde olduklarını haber veriyordu. Bütün şu
kara haberlerden dolayı gerçekden kararmış olan Yunan Karârgâh-ı
‘Umûmîsi bugün büyük bir ta’arruz hareketine karşı cevâb vermek
mecbûriyyetine düştüğünü pek a’lâ hiss eylemişdi. Hele Yunan
Başkumandanı Prens Kostantin92 Hazretleri bugün beheme-hal kanlı
bir Çatalca Muhârebesi vukû’a geleceğine tamâmıyla kanâ’at hâsıl
eylemiş idi. Bunun üzerine çarçabuk üç buçuk tabur piyâde, bir
batarya ve üç süvârî bölüğünden ‘ibâret olarak sol cenâh
müntehâsında bırakılan kuvve-i ‘askeriyyenin bir an evvel Bergos ile
Sofadis civârına gelmesini emir eyledi. Prens Hazretlerinin bundan
maksadı, düşmanın sağ cenâhını tehdîd etmek ve Koçeri’den Dömeke
‘aleyhine

yapılması

melhûz93

olan

bir

çevirme

hareketini

durdurmakdı.
Bundan sonra Prens Kostantin, evvelki ta’lîmâtı hilâfında olmak üzere
ileri mevzi’lerde bulunan dört Efzon, iki sahra ve iki cebel bataryasına
bugün kuvvetli bir müdâfa’a ile düşman ta’arruzuna karşı durmalarını
emir eyledi. Gündüzün sâ’at 2[00] ile 3[00] arasında o zamana kadar
Dömeke önünde terk edilen Beşinci Piyâde Alayı ile bir Sahra
Bataryası kezâlik Köprücü ve Hacı Ömer Köylerine doğru gelmek
92
93
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içün emir almışlardı.
‘Aynı zamanda, Birinci Livâ Kumandanı, ileri mevzi’ler hattını sola
doğru biraz daha uzatmak fikriyle İdris Köyünün şimâl tarafında
mevzi’ almağa gönderildi. Lâkin bu dediğimiz Livâ, İdris Köyüne
gitmek içün lâzım gelen tedârikâtı ancak öğlene kadar ikmâl
edebilmişdi. Hâlbuki şu sırada Şimâl Ordusu epeyce ilerlemekde ve
Yunan birinci hatt-ı kıta’âtı yavaş yavaş geriye94 çekilmekde
bulunurdu. Binâen ‘aleyh Birinci Piyâde Livâsı, Prens Kostantin
Hazretlerinin emir eylemiş olduğu vazîfeyi başa çıkaramamışdı. İşte
Çatalca günü içün Yunan Ordusunun ahz eylemiş olduğu tertîbât-ı
‘umûmiyyesi şimdilik bu söylediklerimizden ‘ibâretdir.
Ordu-yı Hümâyûnun Gündüzün Sâ’at 6’dan Sonraki Harekâtı
İkinci Fırkaya karşı bulunan düşman müfreze-i ‘askeriyyesinin işgâl
etdiği mevzi’e nazaran orada ciddî bir müdâfa’ada kalmak niyetinde
olmadığı, bi’l-’akis o cihetden ilerleyecek düşman kollarını keşfe
me՜mûr olduğu pek a’lâ hiss ediliyordu. İkinci Fırkanın sol cenâhında
ya’ni 6 Fırkanın yürüdüğü istikâmetde ateş gitdikçe kesb-i şiddet
ediyordu.
Sâ’at 6[00] ya pek yakın bir zamanda İkinci Fırka, önündeki Yunan
kuvve-i ‘askeriyyesine karşı yayılmaya başladı. Şu yayılma tertîbâtı
icrâ ediliyorken, Üçüncü Alay tarafından büyük bir çevirme hareketi
yapılacak idi. Lâkin o mezkûr çevirme hareketi ikmâl olunmazdan
evvel, düşman yine bulunduğu mevzi’i bırakarak ova dâhilinden

94

A.g.e., s. 56.
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Çatalca’ya doğru çekilmeye başladı.95
‘Aynı zamanda Hamdi Paşa Fırkasıyla muhârebe eden Yunan Kuvve-i
‘askeriyyesi de ric’at ediyordu. Gündüzün sâ’at 7[00] ye doğru, bu
fırka, ilerisindeki sırtlara çıkmış ve düşman kıta’âtı ise ovaya
müteveccihen ric’atlerine devâm etmekde bulunmuşlardı. Bunun
üzerine ric’at eden Yunan ‘Askerlerinin yanını döğmek içün İkinci
Fırkanın Cebel Bataryasına ikinci bir mevzi’ aldırıldı. Mezkûr batarya
4 kilometreye yakın bir mesâfeden düşman kıta’âtı ‘aleyhine ateş
etdirildi.
Bu sırada İkinci Fırkanın ‘askeri garbdaki sırtlara kadar ilerleyip
onların eteklerinde avcı metersleri kazmağa başlamışlardı. Keşke
düşmanı ta’kîb etmek üzere yürüyüşlerine devâm etselerdi, ne a’lâ
olurdu. Ma’-hazâ mezkûr fırkanın şu vechle hareketi ordu emrinden
ileri gelmişdi. Zira ordu emrinde hasmın ileri mevzi’leri zabt edileceği
âb-ı âşikâre söylenmiş iken bu muvaffakıyyetden sonra ileri gidilip
gidilmeyeceğine dâir bir şey yok idi. Hâlbuki düşmanın ilk
mevzi’lerini zabt etmek muvafakkiyeti ancak İdris Köyü civârında
beyhûde yere istihkâm yapmakla değil, bi’l-’akis ileri gitmekle
büsbütün ikmâl olunabilirdi.
Fi’l-hakîka eğer Birinci Hayri Paşa Fırkası Hacıobasında, İkinci Neşet
Paşa Fırkası İdris Köyü civârında boşuna vakit96 geçirmemiş olsa idi o
zaman Çatalca Muhârebesi bir meydân muhârebesi şeklini alarak her
şey vaktiyle bitmiş olacakdı.

95
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Hamdi Paşa Fırkasına gelince, gündüzün sâ’at 6[00] ya doğru, düşman
ileri hatdaki mevzi’lerini terk ile sırtların hatt-ı bâlâsına doğru
çıkılmağa başladı. Bunun üzerine bizim Altıncı Fırkanın Birinci Livâ
Taburları Teke ile Turkumaneli Köyü arasındaki sırtları işgâl eyledi.
Birinci Livânın şu vechle hareketini müte’âkib topçunun sağı
gerisinde ve ictimâ’ nizâmında bulunan İkinci Livâ bulundukları
nizâmla Turkumaneli üzerine hareket ederek fırka topçusu ile birlikde
mezkûr karyenin cenûbundaki sırtlara çıkmaya ve lâzım gelen tertîbâtı
almaya başladı.
Fi’l-hakîka gündüzün sâ’at 7[00] de fırka topçusu kâmilen
Turkumaneli Köyünün cenûbundaki sırtlara çıkmış ve İkinci Livâ
Taburları yine mezkûr sırtlarda tecemmu’ etmekde bulunmuş idi.
Memduh Paşa Fırkası biraz evvel söylediğimiz vechle Subaşı
Karyesinin şimâlindeki sırtlara kadar ilerlemiş bulunuyordu. ‘Asker
sabahdan beri lâyenkati’97 yürüyüş yapmış olduğu içün biraz istirâhat
etmek üzere on onbeş dakîkalık bir mola verildi. Biraz vakit sonra
Karademirci Ormanı’nın Altıncı Fırkaya98 doğru olan çıkıntısından
tüfenk sesleri işidilmeye başladı.
Şu vak’a üzerine pîşdâr alayı cebheden ta’arruz icrâsına ve İkinci Livâ
kıta’âtı düşman mevzi’nin sağ cenâhını çevirmeye me՜mûr edildi. Sol
cenâh cânibdârı olmak üzere evvelce çıkarılan ikinci alay henüz
Fırkanın kısm-ı küllîsi hizâsında gelmemişdi. Mezkûr alay, Fırkanın
ihtiyâtını teşkîl edecekdi. Onun içün derhal celbe karâr verildi.

97
98

Aralıksız
A.g.e., s. 59.
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Gündüzün sâ’at 6[00] yı kırk dakîka geçdiği esnâda Karârgâh-ı
‘Umûmîden Üçüncü Fırkaya âtîdeki emir gönderildi.
Üçüncü Fırka Kumandanlığı’na
"Bütün ordu ile Çınarlı Vâdîsine ve şimendüfer hattına hâkim
olan tepelere kadar ilerlenecekdir. Binâen ‘aleyh Fırka-i
âliyyeleri Karademirci ile cenûbundaki sırtaları elde etmek
üzere ilerleyerek sağ cenâhda bulunan Hamdi Paşa Fırkasıyla
bi’l-ittihâd Teke ve garbındaki sırtların be-heme-hâl bugün
zabtıyla Teke’nin cenûb eteklerinin elde edilmesi ve mümkün
olduğu halde şimendüfer hattının tahrîbi ve Hamdi Paşa
Fırkasına Tatarlı istikâmeti verildiğinden mezkûr Fırka ile
karışılmaması husûsuna dikkatle temâsın husûlüne begâyet99
i’tinâ edilmesi ehemmiyyetle tavsiye olunur." 100
Bunun üzerine Subaşı Köyünün şarkında mevzi’ alan sahra bataryaları
düşman mevzi’ne ateş etmeye başladı. Pîşdâr alayı ta’arruz hareketine
devâm ederek Karademirci Köyünden bi’l-mürûr ormanın şark
köşesinde avcı metersleriyle mücehhez olan sırta doğru ilerledi. Şu
sırada Yunan kıta’âtı cebheden pek şiddetli ateşler ile ta’arruz
harekâtına cevâb vermekde olduğu gibi pişdâr alayının ikinci hat
‘askerlerine de yine pek dehşetli ateş icrâsına başlamış idi. Hasmın şu
ateşine mukâbil, Yenipazar gönüllü ‘askerlerinden bir tedâfü’ü koltuk
teşkîl edildi. Ondan sonra İkinci Livâ kıta’âtı hasmın sağ cenâhına
doğru yürümeye başladı. Bu yürüyüşün te՜sîri sâyesinde Yunanlılar
99
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kendi sağ cenâhlarını geriye almaya mecbûr oldu.
Birinci hatdaki Nizâmiye Taburuyla Seniçe Redîf Taburu pek dehşetli
bir ateş altında ilerlemekde bulunuyorlardı. Mezkûr taburları takviye
ve teşvîk etmek içün Yenipazar Taburunun iki bölüğü birinci hatta
sevk edildi. Diğer iki bölük ise, birinci hatta pek ziyâde yakın
bulunacak sûretde ileriye götürülmüşdü.
İşte söylediğimiz vechle birinci hat kuvve-i ‘askeriyyesi takviye
edilerek en sonra bu iki buçuk tabur ile yapılan bir hucum101 hareketi
hasmın avcı meterslerine kadar vardığı gibi düşman kıta’âtını oradan
kovmaya muvaffak olmuşdu.
Hâsılı gündüzün sâ’at 8[00] de Teke ve Karademirci sırtları zabt
edildi. Düşman ise kademe ile Tatar Köyü üzerine doğru çekilmeye
başladı.
Gündüzün sâ’at 7[00] ye doğru 6’ncı Fırkanın Hasan Paşa Livâsı,
düşmanın sol cenâhını çevirerek sırtlara çıktığı bir sırada o zamana
kadar Boztepe’de bulunan Karârgâh-ı ‘Umûmî, muhârebe eden
kıta’âtın harekât-ı ‘umûmiyyesini göremediği içün muhârebenin sevk
ve idâresince pek çok müşkilâta uğramış idi. Binâen ‘aleyh en sonra
tebdîl-i mevzi’ edilerek sâ’at 8[30] buçukda Altıncı Fırka Topçusunun
ahz eylemiş olduğu mevzi’nin biraz garbındaki tepeye vâsıl oldu. Bu
sırada Ordu-yı Hümâyûnun vaz’iyyeti ber-vech-i âtî idi.
Yunan kuvve-i ‘askeriyyesi ileri mevzi’lerini terk ile Çınarlı Deresine
doğru çekiliyordu. Edhem Paşa Ordusunun Üçüncü ve Altıncı

101
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Fırkaları Teke ve Karademirci sırtlarını zabt eylemiş ve şimdilik ric’at
etmekde olan hasm-ı kıta’âtını takîb içün lâzım gelen tertîbâtı almayla
meşgûl bulunmuş idi.
2’nci Neşet Paşa Fırkası İdris Köyünün her iki tarafındaki sırtlara
yerleşmiş, Müstakil Süvârî Fırkası ise102 İdris köyü ile Yalçın Tepe
(İdris Köyünün şarkında) arasında yere inerek ictimâ’ nizâmında
durmuş idi. Ordu topçusuna gelince o da Turkumaneli üzerinden
cenûbdaki sırtlara doğru çıkmak üzere bulunuyordu.
Şu sırada İkinci Fırka Kumandanı Neşet Paşa Hazretleri âtîdeki raporu
Karârgâh-ı ‘Umûmîye göndermişdi:
Alasonya Ordu-yı Hümâyûnu Cânib-i Sâmîsine
Devletlü Efendim Hazretleri
İdris Karyesiyle sağ ve sol cenâhlarda bulunan sırtlar Fırka-i
çâkerî taburları tarafından işgâl edilmişdir. Düşmanın ovada
tahmînen dört tabur ‘askeri mevcûd olduğu gibi Çatalca
cihetinden iki taburu geldiği ve şimdiki halde Fırka-i ‘âcizî
taburları ma’rûz karye ve sırtlarda düşmanın da ovada
bulunduğu arz olunur. Ol bâbda emr ü fermân hazret-i men
lehü’l emrindir.
Hâşiye
"Hayri

Paşa

mevcûddur."

102

A.g.e., s. 62.
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Karârgâh-ı ‘Umûmî fi’l-hakîka şu rapor gelinceye kadar Hayri Paşa
Fırkasının henüz

nereye gelebilmiş olduğuna

dâir ma’lûmât

alamamışdı. Binâen ‘aleyh Neşet Paşa Hazretlerinin103 hâşiyesi
Karârgâh-ı ‘Umûmî nezdinde pek büyük bir te՜sîr gösterdi. Çünkü
artık Hayri Paşa’nın nerede olduğu ve İkinci Fırka ile Birinci Fırka
beyninde irtibat husûle getirildiği anlaşılmışdı.
Teke sırtlarındaki düşman kıta’âtının mağlûben geriye çekilmekde ve
Yunan Ordusu kısm-ı küllîsinin Çatalca Ovasında toplanmak üzere
bulunmasından bi’l-istifâde, Şimâl Ordusu Başkumandanı Prens
Kostantin’in Dömeke ile olan hatt ric’atini104 kesmek ve şu sâyede
hasım ordusunu bu akşam esîr etmek fikriyle gündüzün sâ’at 8[30]
buçukda âtî’deki emirleri şifâhen ve erkân-ı harb ümerâ ve zâbitânı
vâsıtasıyla fırkalara göndermişdi.
Birinci Fırka Kumandanlığı’na
"Avn-i Hakk’la Çınarlı Deresinin şimâlindeki Teke mevzi’nin
tarafeynindeki sırtlarda ahz eylediği mevzi’den düşman tard
edildi. Bütün ordu ile Çatalca üzerine ta’arruza devâm
olunacakdır. Fırkanızla düşmanın Dömeke ile hatt-ı ric’atini
kat’ eylemek üzere Dömeke istikâmetinde ta’arruza devâm
ediniz."
İkinci Fırka Kumandanlığı’na
"Avn-ı Hakk’la Çınarlı Deresinin şimâlindeki Teke mevzi’nin
103
104
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tarafeynindeki sırtlarda ahz eylediği mevzi’den düşman tard
edildi. Bütün ordu ile Çatalca üzerine ta’arruza devâm
olunacakdır.105
Fırkanızla düşmanın sol cenâhını çevirmek üzere Çatalca
istikâmetine ta’arruza devâm ediniz."
Süvârî Fırkası Kumandanlığı’na
"Düşman Çatalca’ya doğru ric’at etmekdedir. Ordu tekmîl
kuvvetiyle ta’arruza devâm edecek. Sizde bütün kuvvetinizle
ric’at eden düşmanın yanına hücûm ediniz."
Üçüncü ve Altıncı Fırka Kumandanlarına
"Çatalca istikâmetinde düşmanı ta’kîbe devâm ediniz."
Bu söylediğimiz emirler, verildikden başka ordu topçusuna da Teke
sırtlarında mevzi’ alarak Çatalca istikâmetinde çekilmekde olan
düşman kıta’âtı üzerine ateş etmesi içün bir emr-i şifâhî verilmişdi ve
yine sâ’at 8[40] i kırk dakîka geçe ihtiyât livâsı kumandanlığına da
âtî’deki emir gönderilmişdi:
İhtiyât Livâsı Kumandanlığı’na
"Ma’iyyetinizdeki kuvvetle Turkumaneli Karyesine serî’an
hareket etmeniz ehemmiyyetle tavsiye olunur."
İhtiyât Livâsına gönderilmek üzere yazılan şu ufacık emir bir emir
zâbiti vâsıtasıyla gönderilmiş ve vaktiyle gideceği yere gidebilmiş ise
105
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de muahheren Turkumaneli Köyünü bulamadığı içün İhtiyât Livâsı,
Karârgâh-ı ‘Umûmînin ilk durduğu mahallde106 ya’ni Boztepe’de
tevekkuf eylemiş ve buna dâir Karârgâh-ı ‘Umûmîye ber-vech-i âtî
ma’lûmât verilmişdi.
Huzûr-ı Celîl-i Müşîrîye
“Cömerdli’den

gelerek

evvelki

Karârgâh-ı

‘Umûmînin

bulunduğu sırtın önünde ictimâ’ etdiğimiz bir zamanda süvârî
emir zâbitiyle Turkumaneli Karyesine hareketimize dâir emrinizi
aldım. Mezkûr karye bilinemediği cihetle mûmâileyh süvârî
zâbitinden suâl edildi. Mûmâileyhde bulunduğumuz yeri irâe
ederek burasıdır dedi. Bunun üzerine mevzi’-i mezkûru işgâl
etdik diye cevâb yazıldı. Buraya geldikde emrinizi almak üzere
Karârgâh-ı ‘Umûmîye ‘azîmet ve oradan Kolağası Şevki Bey
mezkûr karyeye gidileceğini bi’l-beyân tashîh-i keyfiyyet eylemiş
ise de şimdi sâ’at gecenin bir buçuğu olmak ve topçu ve
ağırlıkda bulunmak hasebiyle karanlık gecede hareket mümkün
olamadığından yarın ‘ale’s-sabah sâ’at 10[00] da mezkûr
mevzi’de isbat-ı vücûd edileceği ma’rûzdur."
Prens Kostantin karârgâhının bu gece Velestin’den bir kuvve-i
imdâdiyye getirtmesi melhûz olmak münâsebetiyle ihtiyât kâ’idesine
ri’âyeten Edhem Paşa Hazretleri Velestin cihetinde bulunan Beşinci
Hakkı Paşa Fırkasına âtîdeki vechle bir emr-i telgrafı göndermişdi:107

106
107
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Beşinci Fırka Kumandanlığı’na
"Avn-i Hakk’la bugün düşman Küçük Çınarlı Vâdîsine atılmış ve
gurûba kadar Çatalca’ya girilmesi tasmîm108 olunmakda
bulunmuşdur. Sizin mütebassırâne 109 bulunarak düşmanın bu
tarafa kuvvet sevkine meydân verilmemekle berâber yarın dahi
düşman üzerinize hücûm ederse keyfiyyetin iş’ârıyla sûret-i
şecî’ânede110 kemâl-i şiddetle müdâfa’aya ikdâm eylemeniz
tavsiye olunur."
Sâ’at 8[00] ile 9[00] arasında Karârgâh-ı ‘Umûmîden gelen erkân-ı
harb zâbitleri Çatalca üzerine yürümek içün emr-i müşîri olduğunu
İkinci Fırkaya bildirmişlerdi. Tam sâ’at dokuza geldiği zaman ise
Başkumandan Paşa Hazretlerinden Ferik Neşet Paşa’ya bir emr-i
tahrîri gönderilmiş idi. Onun üzerine, ba’zı ufak tefek siperler
yapmakla iştigâl eden İkinci Fırka ‘askerleri tekrâr ileriye doğru
yürüyüşlerine devâma başladılar.
Vâkı’a şu sırada İkinci Fırkanın taburları epeyce dağılı bir vaz’iyyetde
bulunuyorlardı. Lâkin onları evvelâ cem’ etmek, sonra ta’arruz
hareketine başlamak içün elde zaman yok idi. Onun içün yalnız
taburlarda birer istikâmet verilmekle iktifâ edilmişdi. Sağ cenâhdaki
taburlar ile topçu bölükleri ara yerde ya’ni sol yanları üzerinde
aşılması gayr-ı mümkün bir bataklığa111 tesâdüf etdiler. Bundan dolayı

Kararlaşdırmak
Basiretli
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çâr ü nâçâr112 aslı hedef hareketlerini terk ile Kuzgunlar istikâmetinde
yürümeye başladılar. Yalnız bir alay piyâdeden ‘ibâret bir müfreze
Erkân-ı Harbiyye Binbaşısı Hasan İzzet Bey idâresinde olmak üzere
dediğimiz

bataklığın

sol

cihetinden

Çatalca’ya

doğru

sevk

etdirilmişdi. Fırkanın diğer taburlarına tebdîl-i istikâmet etdirmek
mümkün olamadığı içün onlar bi’z-zarûre Kuzgunlar üzerine
yürümeye devâm eylediler. İkinci Fırka buraya vâsıl olduğu zaman
sâ’at on buçuğa gelmiş ve onun solundaki diğer fırkalar düşman
‘askerini Çatalca’ya kadar sürmüş idi. İkinci Fırkanın Kuzgunlar’a
gelmiş olması, Yunan Ordusunun Dömeke ile hatt-ı ric’atini tehdîd
edecek bir vaz’iyyet husûle getirmişdi.
Fi’l-hakîka İkinci Fırka ‘askerleri şu vaz’iyyet ile düşmanın yegâne
hatt-ı ric’ati olan Çatalca-Dömeke yolunun geçdiği boğaz karşısında
bulunuyordu. Düşmanın hatt-ı ric’ati üzerine düşmanın vazîfesine
me՜mûr olan Birinci Hayri Paşa Fırkası, Kuzgunlar hizâsından epeyce
gerilerde kalmış idi. Neşet Paşa Fırkası Kuzgunlara geldiği zaman ise
alay ve taburlann kısm-ı a’zamî yekdiğerine karışmış oldukdan başka
bir alay başlı başına diğer bir istikâmetde yürüyerek asıl fırkadan ayrı
ve uzak düşmüş idi. Biraz evvel söylemiş olduğumuz boğazı elde
etmek113 arzusuyla Yunan Ordusunu Çatalca’da sıkışdırarak esliha-i
nâriyyesini114 orada bırakdıkdan sonra pek perîşân ve gayr-ı
muntazam bir sûretde dağlara kaçırmak veyâ kısmen esir olmak içün
zuhûr eden şu güzel fırsatdan müstefîd olmak lâzım geliyordu. Vâkı’â

İstemeyerek
A.g.e., s. 68.
114 Ateşli silahlar
112
113
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mezkûr boğaza hâkim olan sırtı işgâl eylemek maksadıyla İkinci Fırka
kendi alaylarını toplamaya başladı. Ne fâidesi var ki arap saçı gibi
yekdiğerine karışmış olan alay ve taburlara lâzım gelen intizâmı
vermek kâbil olmadıkdan başka lüzûmu derecede sür’atle ileri
gidilememişdi. ‘Aynı zamanda, Prens Kostantin iki batarya top ve beş
altı tabur piyâde ile evvelce tahkîm edilmiş olan boğazı tutarak bize
karşı top atmaya başladı.
Sâ’at 11[00]i geçdikden biraz vakit sonra en ileride hareket eden
Bartın Taburu şimendüfer hattının cenûbunda vâki’ Küçük Ahmedli
Köyüne girmiş bulunuyordu. Diğer taburların ba’zıları kezâlik biraz
daha ileri giderek o sırada Yunan topçu ateşine karşı bizim tarafdan da
top ateşiyle cevâb verildi. Yunan topçusu aradaki mesâfeyi pek a’lâ
tahmîn etmiş olduğu içün o cihetden gelen mermiler tamâmıyla bizim
bataryalar içine düşüyordu. Hâlbuki arâzînin ekinli olması hasebiyle
bizim bataryalar düşman topçusuna olan mesâfeyi güzelce tahmîn115
edememişlerdir. Onun içün lâyıkı vechle mukâbele edemiyorlardı.
Artık sâ’at 12[00] ye geliyordu. Bütün gün muhârebe ile uğraşmış ve
birçok da yol yürümüş olan taburlar fenâ halde yorulmuşlardı. Küçük
Ahmedler civârında arazî birkaç âzmâk116 ile kat’ edilmiş, karanlık da
basmak üzere bulunmuş olduğu içün İkinci Fırka Piyâdeleri buradan
öteye sürülemiyordu.
Neşet Paşa Hazretleri, düşmanın hatt-ı ric’ati üzerindeki boğaza hâkim
olan yüksek ve münferid tepenin kıymet-i ‘askeriyyesini pek a’lâ
takdîr etmişlerdi. Onun içün en ileride bulunan Bartın Taburunu,
115
116

A.g.e., s. 69.
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Kaymakam Tevfik Bey’in Alayı ile takviye ederek mümkün ise bu
gece mezkûr tepenin zabt ve işgâlini emir buyurdular.
Sâ’at 12[00] yi beş on dakîka geçmekde olduğu bir sırada o zamana
kadar yekdiğerine ateş eden her iki taraf ‘askerleri ondan sonra ateş
kesmeye mecbûr oldular. Neşet Paşa Hazretleri iki piyâde taburunun
ileri karakol vazîfesiyle ileride bırakılmasını ve topçu ile birlikde öteki
taburların kâmilen Kuzgunlar’da cem’ olmasını emir buyurdular.
Fırka karârgâhı bu geceyi kezâlik mezkûr karyede geçirdi.
6’ncı Fırkanın Birinci Livâsı verilen emr-i şifâhî üzerine gündüzün
sâ’at 8[00] de Teke’den ric’at etmekde117 olan Yunan ‘askerinin sol
cenâhını çevirecek sûretde ovaya doğru şiddetle ta’kîbe başladı. İkinci
Livânın sırtlarda henüz ictimâ’ etmiş olan üç taburu ise Vasili Köyü
istikâmetine sevk etdirilerek fırkanın diğer beş taburu şimdilik ihtiyât
olmak üzere sırtlarda terk edildi. Bu ihtiyât müfrezesi muahharen
ya’ni sâ’at 9[30] buçuk sularında ileriye hareket edildi.
Sâ’at 9[00] dan biraz vakit sonra Birinci Livâ ile İkinci Livânın
mühim bir kısmı kâmilen ateşe girmiş bulunuyordu. Karârgâh-ı
‘Umûmîden verilen emre nazaran fırka topçusu kâmilen ovaya
indirildi ve Çınarlı Deresinin gerisinde ya’ni Paşamahallesi civârında
mevzi’ alınarak derhal düşman üzerine ateş açıldı. Sâ’at 10[30]
buçukda hasmın terk eylemiş olduğu Paşamahallesi ve Vasili Köyleri
işgâl edildi. Düşman piyâdesi bu dediğimiz köyleri tahliye etdikden
sonra Çınarlı Deresinin gerisine çekildi ve ovada kademe vârî tertîb
eylediği toprak siperlerden ateş ederek tekrâr müdâfa’aya başladı.
117

A.g.e., s. 70.
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Sâ’at 10[30] buçukda Birinci Livâ ile Memduh Paşa Fırkasının sağ
cenâh taburları köprü civârında Çınarlı Deresini geçerek istasyon ile
Çatalca Ormanında ve tarlalar içinde ahz-ı mevzi’ eden düşman
kıta’âtı ile tekrâr muhârebeye tutuşdular.118
Sâ’at 12[00] ye doğru Yunan ‘askerleri Çatalca, istasyon ve
ormanından tard edilerek oraları bizim ‘askerler tarafından işgâl
olundu. Karanlık basıncaya kadar Yunan ‘Askerleri, yalnız ateş ile
ta’kîb edildi. Verilen emre nazaran 6’ncı Fırkanın yalnız iki piyâde
taburu Çınarlı Deresinin sağ sâhilinde bırakıldı. Diğer 12 taburu
kâmilen derenin sol sâhilinde terk edilerek kısmen orman içine ve
kısmen şimedüfer hattının gerisinde gece geçirildi.
Neşet Paşa Fırkasından, evvelce ayrılmış olduğunu söylediğimiz bir
piyâde alayı gece sâ’at bir sularında Hamdi Paşa Fırkasının sağ cenâhı
gerilerine kadar gelmiş bulunuyordu. Lâkin artık epeyce karanlık
basmış olduğu içün mezkûr piyâde alayı geceyi Vasili Karyesi
civârında geçirmeye mecbûr olmuş idi.
Gündüzün sâ’at 8[00] sularında Teke ve Karademirci sırtları zabt
edildikden sonra düşman kademe ile Tatar Köyüne doğru çekilmeye
başladı. Memduh Paşa Fırkası dâhilinde birinci hattın kuvvetini biraz
daha tezyîd etmek içün Yenipazar Taburundan geriye kalmış olan
diğer bölüklerin çantaları sırtlarından alınarak onlar da birinci hatta
sevk olundu. ‘Aynı119 zamanda Üçüncü Fırkanın sağ cenâhında
yürüyen Hamdi Paşa Fırkasıyla bir Sahra Bataryası Teke’ye vâsıl

118
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oldu. Memduh Paşa Fırkası Pişdârının hareket eylediği arâzî oldukça
sarp ve dalgalı yerlerden teşekkül ederdi. Onun içün sahra bataryası
celb olunamadı. Lâkin İkinci Cebel Bataryasına mevzi’ aldırılarak
bilâ-fâsıla düşmanın ric’at kollarına ateş etdirildi. Memduh Paşa
Fırkası şu sırada pek ciddî bir sûretde harekete mecbûr idi. Onun içün
ihtiyât

olmak

üzere

geride

bırakılan

taburlar

birinci

hatta

yaklaştırıldığı gibi İkinci Livânın Alaca Taburu da Nizâmiye
Taburunun istinâdları hizâsına kadar ileriye sevk edilmiş idi. Hamdi
Paşa Fırkasından bir sahra bataryası bu esnâda Tatar Köyü’nün
gerilerini ateşe tutmuş bulunuyordu. Memduh Paşa Fırkasının Cebel
Bataryası ise mezkûr köyün şark cihetinde ve yanaşık nizâmda duran
Yunan ‘Askerleri üzerine kezâlik şarapnel endaht ediyordu.
Yine şu sıralarda ya’ni Üçüncü Fırkanın İkinci Livâ Taburları
sırtlardan aşağı inmekle meşgûl iken Karademirci’den Çatalca’ya
giden şose kenârında mevzi’ alan üç sahra bataryası düşmanın kademe
ile çekilen ‘askeri üzerine ateş ediyordu. Epeyce bir müddet böylece
ya’ni top ve tüfenk ateşi devâm etdi. Düşmanın kuvve-i müdâfa’ası
gitdikçe

azalmakda

bi’l-’akis120

bizim

‘askerlerin

kuvve-i

ta’arruziyyesi gitdikce artmakda idi. Şu sırada hücûm-ı kat’î zamanı
takarrub eylemiş idi. Bunun üzerine derhal çaldırılmış olan ileri
hücûm borusuyla taburların hepsi Tatar Köyüne müntehâ121 sırtların
son eteklerini müdâfa’a eden Yunan ‘askerlerine doğru atıldılar.
Düşman bulunduğu sırtları bi’z-zarûre terk ederek ric’at harekâtına
başladı. Yunan kıta’âtı, her yerde olduğu gibi bu Tatar Köyü
120
121
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muhârebesini de bırakdıkdan sonra yine kademe ile ric’at ediyorlardı
Üçüncü Fırkaya mensûb olan cebel bataryasına ateş kestirilerek
bulunduğu mevzi’ terk etdirildi. Batarya Tatar Köyünün biraz
şimâlinde yeni bir mevzi’e girdikden sonra bilâ-fâsıla, ric’at etmekde
olan düşman piyâde ‘askerlerine ateş etmeye başladı. Hamdi Paşa
Fırkasından gelen bir sahra bataryasına da bu yeni mevzi’de ateş
açdırmak arzu edilmiş ise de yerin müsâ’adesizliğinden dolayı
muvaffakiyyet hâsıl olamamışdı.
Lâkin şu esnâda geriye çekilmekde olan düşman kıta’âtı köprü
hizasına yaklaşmış olduğu içün ateşe biraz daha kuvvet vermek
maksadıyla

cebel

topları

azıcık

sıkışdırılarak

mezkûr

sahra

bataryasının yalnız bir takımına ya’ni iki topuna orada mevzi’
aldırıldı. Bu iki top dediğimiz yerde yerleşdikleri gibi derhal köprüye
doğru Çatalca şosesini122 boydan boya döğmeye başladılar. Piyâdeler
ovaya inerek düşman ‘askerini ta’kîb ediyorlardı. Pişdâr Alayı bi’ttab’ yine en ileride bulunuyordu. Bu alayın Nizâmiye Taburu cem’
edildi. Yenipazar ve Seniçe Taburları ise düşmanı lâ-yenkati’123 ta’kîb
ediyorlardı.
Bayraklı Köyü civârında iki tabur kadar Yunan ‘Askeri görüldü. Bu
taburlar Memduh Paşa Fırkasının sol cenâhını tehdîd eyliyordu. Onun
içün be-heme-hâl zabt ve işgâl lâzım gelirdi. Bundan dolayı hem
dediğimiz karyeyi elde etmek hem de Yunan telgraf hattını kesmek
üzere Fırkanın İkinci Livâsı o cihete sevk edildi.
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Hamdi Paşa Fırkasının üç sahra bataryası ilk önce Tatar Köyünün
biraz ilerisinde mevzi’ tutarak hasım kıta’âtı üzerine ateş ediyorlardı.
Lâkin sonraları bu bataryalar şu dediğimiz mevzi’i terk etdiler ve
Paşamahallesi denilen köyün cihet-i şarkiyyesinde yeniden mevzi’e
girince hemen Çatalca İstasyonu ile bizzât Çatalca ‘aleyhine endaht
etmeye başladılar.
Biraz vakit sonra, Memduh Paşa Fırkasının bataryaları da oraya celb
etdirildi. Başkumandan Paşa Hazretleri şu sırada hey՜et-i erkân ile
birlikde Tatar Köyüne vâsıl olmuş bulunuyordu. Binâen ‘aleyh
müşârünileyhin şifâhen verdiği emre124 nazaran Pişdâr Alayının
Nizâmiye ve Yenipazar Taburları topçuya muhâfız olmak üzere
gönderildi.
Şu sırada Çatalca’nın şark tarafında bulunan bir düşman bataryası
Paşamahallesinin şimâlinde görülmüş olan Hamdi Paşa Fırkasının bir
miktar piyâdesiyle cebhâne hayvanları ve topçuya muhâfız olarak
verilen iki tabur ‘aleyhine mermi yağdırıyordu. Mezkûr bataryanın
te՜sîrinden kurtulmak içün muhâfaza taburları çâr ü nâçâr ilk
mevzi’lerini terk ederek biraz geriye çekilmeye lüzûm gördüler.
Yine bu sırada üç tabur kadar Yunan ‘Askeri, evvelce söylediğimiz
bataryanın sağ tarafındaki boğaza doğru yürüyerek sonra mezkûr
boğaza girmek üzere bulunuyordu. Hiç şübhe yok ki kuvve-i
mezkûrenin yapdığı hareket, Yunan Ordusunun sağ cenâhını
muhâfaza etmek esâsına müstenid idi.

124

A.g.e., s. 75.
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Sâ’at on bir buçukda Seniçe ve Yenipazar Taburları koşar adım ile
köprüden geçerek istasyon civârında yerleşmiş olan düşman
piyâdesiyle muhârebeye başladılar. İkinci Livâya mensûb Yozgat ve
Akdağmadeni Taburları ise Çatalca Ovasındaki şimendüfer ile telgraf
hattını tahrîbe muvaffak oldular. Fırkanın İkinci Alayı şu esnâda Tatar
Köyüne girmiş bulunuyordu. Sâ’at 12[00] ye doğru Yunan ‘Askerleri,
istasyon civârında125 işgâl etdikleri yerlerden tard olundular. Bundan
sonra gece hulûl126 etmiş olmak münâsebetiyle her iki taraf ateş
kesmeye lüzûm gördü. Piyâde kıta’âtı oldukları yerde kaldılarsa da
topçular sûret-i ‘umûmiyyede bir mikdar geriye çekildiler. Fırkanın bu
gece içün yaptığı ileri karakol tertîbâtı ancak sâ’at 2[00] ye doğru
ikmâl edilebilmişdi.

125
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BEŞİNCİ FASIL
24 Nisan Vukû’âtı
Düşman istasyon ile Çatalca Ormanı arasındaki mevzi’de terk ederek
artık Çatalca üzerine çekilib de gece karanlığı Çatalca Ovasındaki ateş
ve dumanları yavaş yavaş örtmeye başladığı zaman Şimâl Ordusunun
Karârgâh-ı ‘Umûmîsi Tatar Köyünün biraz cenûbunda bulunuyordu.
Edhem Paşa Hazretleri bu geceyi Çatalca şosesinin kenârında ve
açıkda geçirmeye karâr verdikden sonra ertesi gün yapılacak harekât-ı
‘askeriyye içün fırka kumandanlarına âtîdeki emirleri vermişdi:127
Birinci Fırka Kumandanlığı’na
"Düşman bugün Küçük Çınarlı’nın şimâlindeki tepelerden def’
ve tard olunduğu gibi Küçük Çınarlı Deresine ve şimendüfer
hattına kadar ilerlenerek düşman tard edilmişdir. Memduh ve
Hamdi Paşalar Fırkası dahi Kuskunari (Kuzgun) karyesinde
bulunmakdadır.
Siz perakende bulunan kuvvetinizi bu gece zarfında hemen
toplayarak ve Neşet Paşa Karyesiyle muhâbere ederek sabah
sâ’at sekiz buçukda Neşet Paşa Fırkasının sağında harbe iştirâk
eylemeniz ehemmiyyetle tavsiye olunur."
Bu emir gece sâ’at dördü on dakîka geçerek Hacıobasında istirâhat
etmekde olan Birinci Fırka Kumandanlığına tahrîren gönderilmişdi.
Kezâ bu gece sâ’at 2[40] yi kırk dakîka geçerek İkinci Fırka
Osman Senaî (1315/1899). Osmanlı Yunan Seferi Dömeke Meydan Muharebesi. Cilt 3, İstanbul:
(Asadoryan) Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, s. 77.
127
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Kumandanı Neşet Paşa Hazretlerine de âtîdeki emr-i tahrîri
gönderilmişdir.
İkinci Fırka Kumandanlığı’na
"Kumandanızda bulunan taburların ale’t-tevâlî128 sabaha kadar
taht-ı intizâma vaz’ıyla muntazam muhârebe hey՜etine vaz’
edilmesi ve cebhâne noksânının ihtiyâtlardan ikmâli, Hayri
Paşa Fırkasıyla te՜mîn-i muvâsala ve îcâbında mu’âvenet
edilmesi ve Hayri Paşa Fırkasıyla ihtiyât livâsının vürûduna
kadar hal-i tedâfü’iyyede129 bulunulması ma’-mâfîh130 îcâbında
kıta’ât-ı sâireye mu’âvenetden kat’iyyen ihtirâz olunmaması
ehemmiyyetle tavsiye olunur."
Âtîdeki emirde gece sâ’at dördü on dakîka geçerek ve şifâhen Üçüncü
Fırka Kumandanlığına verilmişdi.
Üçüncü Fırka Kumandanlığı’na
“Kıta’ât ilerlenen hatdan geri çekilmeyerek fırkanızı teşkîl eden
taburları bi’t-tanzîm elde toplu kıta’ât bulundurmanız ve noksân
cebhâneyi ihtiyât cebhânesinden ikmâl etdirmeniz ve düşmanın
hücûmuna son dereceye kadar mukâbele ve mukâvemet
eylemeniz ehemmiyyetle tavsiye olunur”
Aynı târîhde Altıncı Fırkaya ber-vech-i âtî emr-i tahrîri131 verilmişdi.

Sürmek
Savunmada kalmak
A.g.e., s. 78.
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Altıncı Fırka Kumandanlığı’na
“Haşan Paşa tarafından tahmîn edilen 25 tabur düşman
kuvvetine tesâdüf edilememişdir. Fırkanızı teşkîl eden taburları
sabaha kadar bi’t-tanzîm muntazam muhârebe nizâmına vaz’ı ve
tabur ihtiyâtlarından cebhânenin hemen ikmâli ve Hayri Paşa
Fırkasıyla ihtiyât livâsının vürûduna kadar hal-i tedâfü’iyyede
bulunulması ve düşmanın hücûmunda son dereceye kadar
mukâvemetle emre intizâr olunması ehemmiyetle tavsiye
olunur.”132
Bu gece sâ’at iki’de ihtiyât livâsı Mirlivâ Haydar Paşadan Karârgâh-ı
‘Umûmîye geldiğini epeyce evvel söylemiş olduğumuz bir rapora
mukâbil Edhem Paşa Hazretleri gece sâ’at 6[25] yı yirmi beş dakîka
geçerek ber-vech-i âtî cevâb vermişlerdir.
Mirlivâ Haydar Paşa’ya
"Bulunduğunuz mahallin (Turkumaneli) olmadığı küçük bir
tahkîk ile anlaşılabiliyordu. Şafakla berâber Çatalca önünde
orduya iltihâk etmek üzere serî’an hareket etmeniz tavsiye
olunur."
Tatar Köyü civârında geceyi geçiren Şimâl Karârgâh-ı ‘Umûmîsi,
Yunan Ordusunun 24 Nisan günü tekrâr müdâfa’a ve muhârebede
ısrâr edeceğine zâhib olmuş idi. Onun içün ertesi gün ta’kîb edilecek
muhârebeye dâir verilen emirde Memduh Paşa Fırkası hasmın sağ
cenâhını çevirecek, İkinci Neşet Paşa Fırkası biraz sola yanaşarak
132

A.g.e., s. 79.
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Hamdi Paşa Fırkasıyla birlikde düşmanı cebheden işgâl edecek,
Çarşamba günü muhârebesine hiç de iştirâk etmemiş olan Birinci
Fırka ise Yunanlıların hâtt-ı ric’ati üzerine yürüyecek idi. Şimâl
Karârgâh-ı ‘Umûmîsi zâhib olduğu fikirde aldanıyordu. Çünkü Prens
Kostantin Ordusu, Dömeke ile olan hatt-ı ric’atin büyük bir tehlikeye
uğramak üzere bulunduğu hiss etdiği gibi karanlıkdan bi’l-istifâde133
24 Nisan gecesi Çatalca mevzi’ni terk ile doğruca Dömeke
istikâmetinde çekilmiş idi. Sabah güneşi tulû’ etmekde iken, ric’at
eyleyen düşman ordusunun dümdârı İkinci Fırkanın Kuzgunlar
karârgâhından görülerek derhal Ordu-yı Hümâyûn Karârgâh-ı
‘Umûmîsine mâ’lûmat verilmiş ve bundan dolayı 24 Nisan târîhi içün
verilen ordu emri hükümden sâkıt olmuş idi. Ona müte’âkib yazılan
diğer bir ordu emrinde İkinci Fırkanın Küçük Ahmetli civârında
kalması ve bir Alay piyâde ile bir bataryadan terekküb eden bir
müfrezenin Timurlu Karyesine gönderilmesi emir buyuruldu.
Bir gün evvel Çatalca istikâmetine sevk edilmiş olan piyâde alayı da
celb etdirilerek Küçük Ahmetli’de ordugâh kuruldu. Şu esnâda İkinci
Fırkanın bir taburu boğazın cenûbundaki sırta, iki bölüğü Hacı Ömer
yakınlarına, dört taburu evvelce söylediğimiz vechle Timurlu Köyüne
gönderilmiş, bir taburu ileri karakola çıkarılmış ve kısım-ı küllî Küçük
Ahmetli’de ordugâha yerleşmiş idi. Bundan başka 24’üncü Nizâmiye
Alayının İkinci Taburu Karârgâh-ı ‘Umûmîye muhâfız olmak üzere
Teke’ye sevk edilmiş ve Zağferanbolu134 Taburu ise Cömertli
ordugâhında bırakılmış idi.
133
134

A.g.e., s. 80.
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Memduh Paşa Fırkasına gelince, Perşembe gecesi verilen ordu 135
emrine göre mezkûr Fırka Çatalca’daki Yunan Ordusunun sağ
cenâhını kuşatmak üzere ertesi günü İkinci Livâ ile iki cebel
bataryasını taşlık sırtların arkasına doğru sevk ederek harekâta
başlamış bulunuyordu. Lâkin şu dediğimiz çevirme hareketi nihâyet
bulmazdan evvel Altıncı Fırka ‘Askerleri, düşman tarafından terk ve
tahliye edilmiş olan Çatalca Kasabasına girmiş idi.

135

A.g.e., s. 81.
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ALTINCI FASIL
Üçüncü Velestin Muhârebesi
Velestin’de bulunan Yunan kuvvetini işgâl ederek Çatalca’ya
imdâd136 gönderilmesine mâni’ olmak içün 23 Nisan günü Hakkı Paşa
Fırkasının Velestin üzerine ta’arruzu, bir nümâyiş yapması, ordu
emriyle fırkaya bildirilmişdi. Şu sırada Hakkı Paşa’nın eli altında 18
piyâde taburu, 4 süvârî ve 4 topcu bölüğü ya’ni 9000 tüfenk, 180
kılınç ile 24 topdan ‘ibâret bir kuvvet var idi. Bugüne kadar yapılan
istikşâflara nazaran Velestin’deki Yunan ‘askerlerinin bir piyâde
livâsı, birisi cebel olmak üzere üç batarya ve Ayvalı137 Efzon
Taburundan terekküb eylediği ve bunların hepsi birlikde 8-10 bin
kişilik bir kuvvet vücûda getirdiği anlaşılmış idi.
Bu söylediğimiz kuvvet Çarşamba günü ‘ale’s-sabah ber-vech-i âtî
ta’biye138 edilmişdi.
Yedinci Piyâde Livâsına mensûb olan bir buçuk tabur ‘asker Kefalu
Köyünün şarkındaki siperlerde yerleşmiş ve bu cihetin ileri karakolları
Koyunyeri Çiftliği hizasına kadar ileriye sürülmüş idi. Bir buçuk
taburdan ‘ibâret olan diğer bir kuvve-i ‘askeriyye ise ovadaki
ormancıklar ile Pilavtepe sırtlarına me՜mûr olmuşdu. İki batarya
Velestin Köyünün garbındaki tepede mevzi’ almış ve üçüncü batarya
ile İkinci Alay Velestin civârında ihtiyât sûretinde bırakılmışdı. Hâsılı
Yardım kuvveti
Osman Senaî (1315/1899). Osmanlı Yunan Seferi Dömeke Meydan Muharebesi.
Cilt 3, İstanbul: (Asadoryan) Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, s. 82.
138
Savaş düzeni
136
137
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düşman Karla Gölünün cenûbundaki taşlı tepelerden başlayarak
Velestin İstasyonuna mücâvir tarlalar ile ormandan geçen ve
Koyunyeri Çiftliğinin garbındaki taşlı tepeye kadar uzayan 8-9
kilometrelik bir mevzi’ tedâfü’iyyede yerleşmiş bulunuyordu.
23 Nisan günü sabahleyin sâ’at 11[00] de Velestin yolunun sağ
cihetinde ve Kerli’den 3 kilometre mesâfede ictimâ’ etmiş olan
Beşinci Fırkaya âtîdeki vechle bir ta’arruz emri verilmişdi:139
Fırka Emri
1- Düşman tahmînen 8000-10000 râddesinde olarak Velestin’in
garbındaki sırtlarda ve ormanlar dâhiliyle şarkındaki tarlalıklarda ve
Karla gölünün cenûbunda taşlı tepede olarak tûlânî bir mevzi’ ahz
eylemişdir.
2- Bugün Ordu-yı Hümâyûn Çatalca’nın şimâlindeki sırtlarda bulunan
düşmana ta’arruz edeceğinden Velestin’deki düşmanın Çatalca
cihetine imdâd eylemesini men’ eylemek üzere Beşinci Fırka, hasmın
sol cenâhına hücûm eyleyecekdir.
3- Süvârî bölüğü Dedeviran Karyesi üzerinden düşmanın sağ yanına
doğru hareketle oraları keşif edecek ve bir keşif kolunu Ormanla Karla
Köyü arasına gönderecekdir.
4- Prizren, Akseki, Haymana, Elmalı Taburlarından mürekkeb olan
İkinci Alay ikişer taburlu iki kol teşkîl ederek Elmalı, Haymana sağda
ve diğerleri solda olarak sâ’at 12[00] de hareket ile Taşlı Tepe’ye
sağdan ve önden hücûm ile zabt edecekdir.
139

A.g.e., s. 83.
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5- Birinci Alay ‘aynı vechle ikişer taburlu iki kol teşkîl ederek İkinci
Alaydan yarım sâ’at sonra ve solu gerisinde hareket ederek Koyunyeri
Çiftliğinin

sağı

istikâmetinden

düşmana

cebheden

hücûm

edecekdir.140 Dördüncü İzmit Alayı ihtiyât olmak ve orman cihetini
tarassud eylemek üzere işbu Birinci Alayın solu gerisine 1,5 kilometre
mesâfede bulunacakdır.
6- Süvârî Bataryası sağ cenâh kolunun hücûmunu istihzâr141 eyleyecek
ve diğer üç seyyâr bataryası Birinci Alayın arkasından hareket
edecekdir.
7- Üçüncü Bursa Alayı ihtiyât-ı ‘umûmî olarak Gereli’de kalacak ve
bir taburunu Hacı Musa Karyesi istikâmetine ikâme eyleyecekdir.
8- Fırka Kumandanı Dördüncü İzmit Alayının sağında bulunacakdır.
Bu ta’arruz emri verildiği gibi fırka yavaş yavaş Gereli’deki
karârgâhını terk ederek Velestin istikâmetine yürüyüş yapmaya
başladı. Fırka Kumandanı Saâdetlü Hakkı Paşa Hazretleri Dördüncü
Alay ile birlikde hareket ediyordu.
Gündüzün sâ’at 2[00] sularında Yunan İleri Karakol ‘Askeri, Beşinci
Fırkanın Birinci ve İkinci Alayları üzerine ateş etmeye başladı. Lâkin
mezkûr alaylar hasmın bu ilk ateşine ehemmiyyet vermeyerek
yürüyüşlerine

devâm

eylediler.

Ve

kemâl-i

muvaffakiyyetle

Koyunyeri Çiftliği tepelerinde yerleşerek mezkûr çiftlik ile Kefâlu
beynindeki sırtı geçirebildiler. Velestin’in142 cihet-i garbiyyesinde

140

A.g.e., s. 84.
Hazır hale getirmek
142
A.g.e., s. 85.
141
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mevzi’ alan iki Yunan bataryası da ateşe girişmiş olduğu içün buna
karşı evvelâ Birinci, ba’dehu İkinci Bataryalar ile birlikde cevâb
vermeye mecbûr oldular.
Sunûf-ı selâseden mürekkeb olan bir Yunan kuvvetinin Gereli’ye
doğru yürümekde olduğuna dâir gelen yanlış bir haber üzerine Fırka
Kumandanı Paşa Hazretleri der’akab sağ cenâh ile birlikde hareket
eden Süvârî Bataryasının Gereli’deki ihtiyât alayına iltihâkı içün emir
verdiler. Lâkin mezkûr haberin yanlışlığı meydâna çıktığı gibi terk-i
mevzi’ etmiş olan Süvârî Bataryasının Gereli’ye sevkinden bi’t-tab’
sarf-ı nazâr edilerek diğer seyyâr bataryaların yanına gitmesine dâir
yeniden emir buyurulmuş idi.
Birinci ve İkinci Alayın taburları hasmın ilk ateşi üzerine hemen bütün
bölüklerini ava yayarak kâmilen yayılmış bulunuyorlardı. Her zaman
büyüklük ve cesâret göstermek içün yaradılmış olan Osmanlı
‘askerlerinin bu ilk hücûmda gösterdikleri gayret sâyesinde, pek az
vakit sonra, Taştepe ile sağ ve sol yanlardaki sırtların büyük bir kısmı
elde edilmişdi.
Birinci Alay taburları Koyunyeri Çiftliğinin cenûbundaki sırtlara
kadar ilerlemiş ve hatta 18 inci Alayın 4 Numaralı Taburlarıyla
24’üncü Alayın yine 4 Numaralı143 Taburu efrâdından ba’zıları
Adabeylik Karyesine bile epeyce takarrüb144 eylemişlerdi. İlk
hatvede145 ‘asker bu derece şiddet göstermiş ve bu kadar ileriye gitmiş
bulunuyordu.
143

A.g.e., s. 86.
Yaklaşma
145
Adım
144

74 | D Ö M E K E

MEYDAN

MUHAREBESİ

Lâkin Taşlıtepenin zabtından biraz vakit sonra Kefalo Karyesiyle
oraya mücâvir istihkâmların elde edilmesi içün yapılan bunca mesâ’i
boşuna çıkmış idi. Bunun üzerine İkinci Piyâde Alayı Yunan hatt-ı
müdâfa’asını Anfîlâda almak hevesiyle sola doğru ilerlemek istemiş
ise de muvaffakıyyet hâsıl olamamışdı. Dediğimiz hücûm hareketinin
boşa çıkarılamamasından epeyce sıkılmış olan Fırka Kumandanı Paşa
Hazretleri ihtiyât alayından Düzce Taburuyla Adapazarı Taburunun
iki bölüğünü Taşlıtepe ile solunda bulunan taburların imdâdına
göndermiş ve Süvârî Bataryasının bir takımını da gündüzün sâ’at
9[00] da yine eski mahalline sevk eylemiş idi.
İhtiyât alayından avcılar hattına sevk edilen altı piyâde bölüğü az bir
zaman sonra birinci hatt neferleriyle berâber düşman siperleri üzerine
muttasıl146 kurşun atmak ile meşgûl olmuşlar ise de bulundukları
yerden bir hatve daha ileri gitmek kâbil olamıyordu.
‘Ale’l-’âde zamanlarda fevkal’âde soğukkanlı gibi görünen Fırka
Kumandanı Paşa Hazretleri şu dediğimiz muvaffakıyyetsizlikden 147
dolayı fenâ halde müteessir olarak derhal Ordu-yı Hümâyûn
Başkumandanlığına mürâca’at ile bir fırka veyâhûd hiç olmazsa bir
livâ imdâd gönderilmesini istirhâm eylemiş idi. İ’tidâl-i dem148 sâhibi
olmakla meşhûr büyük bir generalin ufacık bir muvaffakıyyetsizlik
önünde şöyle birdenbire şaşırıb da bir fırkadan ‘ibâret bir kuvve-i
imdâdiye taleb etmesi hakîkat şaşılacak hallerdendir.
Fırka

Kumandanı

Aralıksız
A.g.e., s. 87.
148
Soğukkanlı
146
147

aynı

zamanda

Gereli

İhtiyât-ı

‘Umûmîsi
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Kumandanına mürâca’at ederek 2 tabur ‘askerin serî’an ileriye sevk
olunmasını emir eylemiş idi. Bu dediğimiz mürâca’at gündüzün sâ’at
6[30] buçukda vukû’a gelmişdi.
Sâ’at 8[00] sularında Gereli’den hareket eden iki bölük piyâde ‘askeri
sâ’at 10[00] da muhârebe yerine vâsıl olarak derhal sağ cenâh
taburları yanında ateşe iştirâk eylemişlerdi. Lâkin yine bir netîce
kazanmak mümkün olamamışdı. Güneş gurûb edinceye kadar ateş
kesilmedi. Oldukça kesîf bir yolda icrâ edilen bu ateş her iki tarafın
zann etdiği gibi müessir bir ateş değil idi. Çünkü Yunanlılar sabahdan
akşama kadar uzayıb giden bütün şu muhârebe esnâsında yalnız 70
nefer zâyi’ etmişlerdi.
Bugün timür yolunun cihet-i şarkıyyesinde hiçbir hadise vukû’a
gelmedi. Perşembe gecesi her iki taraf ‘askerleri oldukları yerlerde
gecelediler. Osmanlılar ertesi günkü muhârebede149 Yunan ateşinin
te՜sîrini azaltmak hevesiyle bu gece ba’zı ufak tefek siperler de
yapdılar. Gurubdan sonra Hakkı Paşa Hazretleri Gereli’de terk edilen
Bursa Taburunu da ileriye getirdi. İşte Çatalca Muhârebesi günü
Beşinci

Fırka

ile

Velestin’de

zuhûr

eden

vakâyi’

şu

söylediklerimizden ‘ibâretdir.
Yunan Ordusu Başkumandanı, Çatalca’dan Dömeke üzerine ric’ata
karâr verdiği gibi Çarşamba günü akşam sâ’at 12[00] sularında
General İsmolinski’ye bir telgraf çekmiş ve burada Velestin Kuvve-i
‘Askeriyyesinin de Ermiye istikâmetine çekilmesi lâzım geleceğini
emir eylemiş idi.
149

A.g.e., s. 88.
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Bu dediğimiz telgraf ya Velestin Kumandanına pek vakitsiz gelmiş,
veyâhûd düşman kıta’âtıyla pek sıkı bir temâs hâsıl olmuş bulunduğu
içün, her nasılsa Prensin emri icrâ olunamayarak ertesi günü ‘ale’ssabah yine muhârebe ateş almışdır.
Miralay

İsmolinski

Perşembe

gecesi

kıta’ât-ı

‘askeriyyenin

ta’biyesinde ba’zı ta’dîlât icrâ eyledi. Ez-cümle bir gün evvelisi
şiddetli bir sûretde muhârebeye girişmiş olan sol cenâhını takviye
etmek üzere oraya gönüllü efrâdıyla üç nizâmiye taburu gönderdi. İki
batarya Velestin’in cihet-i garbiyyesindeki tepede mevzi’ aldı. Üçüncü
batarya piyâdeye müessir bir nokta-i istinâd vücûda150 getirmek
emeliyle piyâdenin epeyce gerisinde ve Velestin Köyünün şark
tarafında ta’biye edildi.
Ayvalı İstasyonu civârına me՜mûren İsmolinski kumandasında olan
Dördüncü Efzon Taburu, Karârgâh-ı ‘Umûmîden gelen bir emre
nazaran Dömeke’de Yunan Ordusu kısm-ı küllîsine birleşmek üzere
Nisan’ın 4’üncü günü ‘ale’s-sabah yola dâhil olmuş ve fakat şu
hareketi hakkında İsmolinski’ye asla ma’lûmât vermemiş idi.
24 Nisan sabahı Bilecik Taburunun diğer iki bölüğüde öteki
bölüklerine iltihâk eylemek içün sağ cenâha gönderildi. Süvârî
Bataryasına bir piyâde bataryası ilave olundu. Koyunyeri Çiftliği
civârında bulunarak ilk hattaki kıta’âta kumanda eden Mirlivâ Naim
Paşa Hazretlerine de Taşlı Tepenin zabtı içün lâzım gelen ta’lîmât
verildi.

150

A.g.e., s. 89.
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Sabah sâ’at 10[00] da ateş başladı. Beşinci Fırka Taburlarının belki
hepsi muhârebeye iştirâk eylemiş bulunuyordu. Dördüncü Alay
Velestin’in şimâlindeki ova dâhilinde küçük küçük ormanları işgâl
eden Yunan kıta’âtı üzerine yürüyordu. Sağ cenâhda piyâde hücûmu
ilk önce topçu ateşiyle iyiden iyiye bir hazırlandıkdan sonra Elmalı,
Haymana, Bilecik ve Prizren Taburları müttehiden151 hücûm ederek
ancak gündüzün sâ’at 5[00]152 sularında biraz evvel söylemiş
olduğumuz Taşlı Tepeyi zabt edebilmişlerdi. Mezkûr Tepe ele
geçirildiği gibi hasmın o civârdaki kuvveti 2-3 taburdan ‘ibâret olduğu
meydâna çıkmışdı.
En sonra düşman üzerine bir hücûm-ı ‘umûmî yapmaya başlandı. Bu
hücûm esnâsında muhtelif kıta’ât ber-vech-i âtî hareket eylemiş idi.
Haymana Taburu sağ cenâhdaki tepeye ta’biye edildi. Diğer üç tabur
sâ’at 7[00] de sağ tarafdan hücûma me՜mûr oldu. Akseki Taburuyla,
Birinci Alay sağ cenâh kolu hareket etdikden biraz vakit sonra
Adabeylik Karyesi sırtlarına, İzmit Taburu ise ormanın garb kenârına
atıldı. Fırkanın üç seyyâr bataryası bu dediğimiz hücûma iştirâk
eyledi. Hücûma kıyâm edilmezden evvel, muhtelif alay, tabur ve
batarya kumandanlarına ne vechle hareket olunacağına dâir evâmir
verildi. Ne fâidesi var ki birçok def’alar icrâ edilen tenbîhât-ı şedîde
hilâfında olmak üzere sağ cenâh taburları ancak sâ’at 10[00] sularında
harekete başlayabilmişler ve bu te՜hîrden dolayı hasım kıta’âtı pek
cüz՜î bir mukâvemetden sonra terk-i mevzi’ etmişlerdi. Ol emirde
gönüllü ‘askerleri firâra başladılar. Onu müte’âkib nizâmiye taburları
151
152

Birlikte
A.g.e., s. 90.
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da Osmanlı topçu ateşi altından yavaş yavaş geriye çekilmeye lüzûm
görmüşlerdi.153
Miralay İsmolinski o zamana kadar elde bulundurabildiği kuvve-i
ihtiyâtiyyesini ileriye sevk ederek yalnız o sâyede ric’at hareketinin
hezîmete uğramasını men’ edebilmişdi. Muhârebeden çıkan bölükler
bir dereceye kadar nizâm ve intizâma girdikleri gibi İsmolinski
Ermiye üzerine yapılacak ric’at hareketi içün lâzım gelen ric’at emrini
verdi. Ric’at hareketi sâ’at 12[00] ye doğru başladı ve muntazam bir
sûretde icrâ edildi. Sağ cenâh kıta’âtının bir kısmıyla sahra bataryaları
Golos üzerine çekilerek Nisan’ın 26’ncı günü oradan Yunan gemileri
vâsıtasıyla Ermiye’ye nakil olunmuşlardır.
24 Nisan günü vukû’a gelen muhârebede Yunanlılar 160 nefer zâyi’
eylemişlerdi ki bir gün evvel vukû’a gelen zâyi’ât ile birlikde ya’ni
mecrûh ve vefeyâtın hepsi 230 neferden ‘ibâretdi. Osmanlıların bu iki
gün zarfında vukû’a gelen zâyi’âtı ise yine mecrûh ve şehîd birlikde
olmak şartıyla, biraz daha ziyâde ya’ni 260 nefer kadar bir şey idi.
Her muhârebe netîcesinde olduğu gibi şu Velestin Muhârebesinde de
Osmanlılar düşman ‘askerlerini bir hattın bile ta’kîb eylememişlerdi.
24’üncü gün vukû’a gelen muhârebede Velestin Kuvve-i ‘Askeriyyesi
işgâl etdiği hatt-ı müdâfa’ayı terk ile kısmen Golos, kısmen Ermiye
üzerine çekilmiş iken Hakkı Paşa154 Fırkası ancak ayın 25 inci günü
‘ale’s-sabah Velestin’e girmiş bulunuyordu.

153
154

A.g.e., s. 91.
A.g.e., s. 92.
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Velestin Muhârebesinin hitâmı oradaki Yunan kuvve-i ‘askeriyyesi
hakkında lâzım gelen ma’lûmât-ı sahîhayı meydâna çıkarmışdı ki
Kuvve-i mezkûre evvelce istikşâf olunduğu gibi 9 bin kadar piyâde ile
ikisi cebel ve biri sahra olmak üzere üç bataryadan ‘ibâretdi. Sahra
bataryası Velestin mevki’nin şark cihetindeki sırtlarda mevzi’ almış ve
binâen ‘aleyh muhârebeye pek az iştirâk eylemiş idi.
25 Nisan günü Velestin’e dâhil olduğunu söylediğimiz Beşinci Hakkı
Paşa Fırkası ber-vech-i âtî aksâma ayrılmış bulunuyordu: Birinci Alay
Velestin Kasabasının cenûbunda ve Ermiye tarîkinin güzergâhı olan
sırtlar üzerinde Üçüncü Alay Golos yoluna mücâvir boğazın arkasında
mütebâkî, alaylar ise istasyonun her iki tarafında ahz-ı mevzi’
eylemişlerdi.
23 Nisan günü Beşinci Fırkanın yapmış olduğu ta’arruz hareketinden
hiçbir haber alamamış olan Edhem Paşa Hazretleri 24 Nisan günü
Prens Kostantin Ordusu’nun Dömeke üzerine çekildiğini anladığı gibi
Üçüncü Fırka ile Dördüncü Fırkayı Velestin cihetlerine göndermeye
karâr verdi.155
Üçüncü Fırka’nın Velestin’e Hareket ve Muvâsalatı
Velestin mevzi’i sükût etmeyerek Yunan Kuvve-i ‘Askeriyyesinin
sebât eylediği anlaşılınca düşmanın Ermiye ile olan hatt-ı ric’atini
kesmek ve imdâdın vurûduna mâni’ olmak içün Edhem Paşa
Hazretleri Üçüncü Memduh Paşa Fırkasını 24 Nisan günü Velestin
üzerine harekete me՜mûr eyledi. Çatalca’dan Velestin’e giden yol
üzerinde Ayvalı istasyonundan Mustafabeyli denilen köye kadar 300155
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400 metre genişliğinde büyük bir boğaz vardır ki bunun her iki
tarafına hâkim olan yüksek dağlar ve sarp tepeler, oradan geçecek bir
kuvve-i ‘askeriyye içün epeyce tehlikeli yerlerden sayılıyordu.
Üçüncü Fırka Velestin’e gitmek içün ta’kîb eylediği yürüyüş
esnâsında kuvvetleri birer alay ile bir cebel bölüğünden ‘ibâret olmak
üzere bir pîşdâr müfrezesi Baraklar, Ormanlı mogola, Ayvalı, Velestin
yolunu ve Cânibdâr Müfrezesi ise ol emirde kısm-ı küllînin baş
tarafında yürüyerek Ormanlı mogola’dan sonra Torbalı, Teke
istikâmetini ta’kîb edecekdi.
Fırka büsbütün yol koluna girmiş olduğu zaman pek şiddetli156 bir
yağmur yağmaya başladı. Bunun içün yürüyüşde epeyce zahmet
çekiliyordu. Uc neferleri Ormanlı mogola Köyüne ancak sâ’at on bir
sularında vâsıl olabilmişdi.
Fırkanın bugünkü yürüyüşünde kol başına yol göstermek içün fırka ile
berâber bir de kulağuz157 hareket ediyordu. Bu herifin söylediğine
bakılırsa fırka biraz daha yürüyüşe devâm etdiği halde ‘asker içün
lâzım gelen su bulunamayacakdı. Onun içün ve zâten epeycede vakit
geçmiş olduğundan dolayı İkinci Fırka geceyi orada geçirmeye karâr
verdi. Kol nihâyeti ancak bir sâ’at sonra ordugâha vâsıl olabildi.
Pişdâr Müfrezesi Ormanlı mogola’da kısm-ı küllî bunun iki kilometre
kadar cihet-i garbiyyesinde vâki’ geniş bir mer’âda ve fırka
kumandanı da birlikde olmak üzere ‘umûm ‘asker yağmur altında ve
oldukça yaş bir zemîn üzerinde açıkda geceyi geçirdi.
156
157
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Nisan’ın 25’nci günü sabah sâ’at 10[00] sularında tekrâr yürüyüşe
başlanıldı. Piyâde ucu henüz Ayvalı istikâmetine takarrub etmeden
süvârî keşif kolundan gelen bir raporda Ormanlı Köyünde iki tabur
Yunan ‘Askeri bulunduğu ve düşmanın boğaza karşı bir yan mevzi’i
tutduğu ve mezkûr süvârî keşif koluna ateş etdiği bildiriliyordu.158
Bu haberlerin sıhhatini meydâna çıkarmak içün ileri gitmek lâzım
geliyordu. Binâen ‘aleyh Pîşdâr-ı Pîşdârînin iki bölüğü pek yüksek
olan ekinleri taramağa başladı. Biraz vakit sonra süvârî keşif
kollarından birisi Torbalı Dergâhına ilticâ etmiş olan birkaç Hristiyan
ile berâber Teke mürîdlerinden birkaç kişi getirdi. Bunların
söylediklerine bakılırsa Velestin mevki’nin 23 Nisan târîhinde sükût
eylediğine inanmak lâzım gelirdi.
Biraz daha ileri gidildiği halde henüz düşmandan bir eser
görülememişdi. ‘Asker sabahdan beri yürüyüş yaptığı içün epeyce
yorulmuş idi. Yarım sâ’at kadar bir mola verildikden sonra yine
yürüyüşe başlanıldı. Pîşdâr-ı kısm-ı küllîsi taburlarından Üsküb
Taburunun iki bölüğü boğazın cenûbundaki Kalkandelen Taburunun
bir bölüğü şimâlindeki taşlık sırtları taramağa me՜mûr oldular. Pîşdâr
Müfrezesi boğazdan çıkıb boğazın ilerisinde bir mevzi’ aldıkdan sonra
Ayvalı istikâmetinden hareket edecekdi.
Cânibdâr Müfrezesi Hanlar üzerinden hareket ederek Mustafabeyli
köyüne doğru yürüyordu. Pîşdâr-ı Pîşdârî Taburu boğazın takrîben
yarı mesâfesine vâsıl olduğu zaman şimâldeki sırtların en yüksek

158
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tepesinde yarım bölük piyâde ‘askeri göründü.159
Her iki tarafdan çalınan selam havasını müte’âkib mezkûr ‘askerlerin
Hakkı Paşa Fırkasına mensûb ‘askerlerden olduğu anlaşıldı.
Gündüzün sâ’at 5[30] buçuk’da Pîşdâr Müfrezesi Mustafabeyli
Köyüne vâsıl oldu. Biraz vakit sonra kısm-ı küllî ve Cânibdâr
Taburları da gelerek Ermiye istikâmetindeki sırta bir tabur kadar
‘asker vaz’ olundukdan başka yine Ermiye cihetine giden muhtelif
istikâmetlere süvârî postaları çıkarıldı. Ve ‘asker epeyce yorulmuş
olduğu içün burada epeyce uzun bir mola verildi. Nihâyet Üçüncü
Fırka ‘askerleri gündüzün sâ’at on bir sularında Velestin’e muvâsalat
eyledi. Neferât pek ziyâde yorulmuş ve

‘âdetâ yerlerinden

kımıldamayacak bir hale gelmişlerdi.
Haydar Paşa Fırkası’nın Velestin’e Hareket ve Muvâsalatı
Çatalca Muhârebesinde Ordu-yı Hümâyûnun ihtiyât-ı ‘umûmîsini
teşkîl eden Haydar Paşa Livâsına Çörmekli’dan hareket ile Tatar
Köyüne gelmesi içün emir verilmişdi. Edhem Paşa Hazretleri Beşinci
Hakkı Paşa Fırkasına imdâd etmek maksadıyla mezkûr Livâya 2 tabur
‘asker daha zamm ederek 24 Nisan sabahı Rizomilon’a gitmeğe
me՜mûr eyledi. Haydar Paşa bu dediğimiz yürüyüş esnâsında Hacıbey,
Sofular ve Gereli160 istikâmetini ta’kîb edecekdi çünkü o yolda gitmek
içün kendisine emr-i mahsûs verilmişdi. 24 Nisan günü epeyce yorucu
bir yürüyüşden sonra ihtiyât livâsı akşamüstü Sofular Köyüne vâsıl
oldu. Orada iki sâ’at kadar bir mola verildi. Sonra tekrâr yürüyüşe

159
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başlanarak Livâ geceyi Gereli’de geçirdi. Ertesi günü ya’ni ayın 25
inci günü Kable’z-zevâl161 Rizomilyon’a girildi. ‘Asker hakikât pek
fenâ yorulmuş idi. Çünkü 46 sâ’atden beri mütemâdiyen yürüyüş
yapıyordu. Bu zaman zarfında pek fenâ yollar üzerinde ve pek şiddetli
bir heyecan altında 70 kilometreden ziyâde bir mesâfe kat’ edilmişdi.
Binâen ‘aleyh neferâtın epeyce yorulmuş olmağa, yerden göğe kadar
hakları var idi.
Nisan’ın 25’nci günü evvelâ Haydar Paşa Livâsı ba’dehu Üçüncü
Fırka, biraz vakit sonra da Karârgâh-ı ‘Umûmî Velestin’e muvâsalat
eyledi.
Edhem

Paşa

Hazretleri

Golos’un

zabtı

içün

Beşinci

Fırka

Kumandanlığına emir verdi. Onun üzerine Fırka-i mezkûre kumandanı
da ertesi günü yapılacak ta’arruz harekâtına dâir ber-vech-i âtî fırka
emrini cüz՜i-tâm kumandanlarına neşr ve ta’mîm eyledi.162
Fırka Emri Numara 2
1- Velestin’de mağlûb edilen düşman Golos ve Ermiye cihetlerine
ric’at eylemişdir.
2- Beşinci Fırka, İhtiyât Livâsının inzimâm-ı mu’âvenetiyle Golos’un
zabtına me՜mûrdur.
3- Süvârî bölüğü sâ’at on’da Golos istikâmetine hareket edecek ve biri
Mikraniçe diğeri yolun cenûbundaki tepeler istikâmetinde denize
doğru iki keşif kolu gönderecekdir.

161
162

Öğleden önce
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4- Birinci Alayın iki nizâmiye taburu pîşdârı teşkîl ederek sâ’at on
buçuk’da Golos’a doğru hareket edecekdir. Mezkûr Alayın diğer iki
taburuyla Üçüncü Alaydan mürekkeb 6 tabur sâ’at 11[00] de hareketle
pîşdârı ta’kîb edecekdir. Üç seyyâr bataryası İkinci Alayın önünde
yürüyecekdir.
5- İkinci Alay Velestin’in şarkındaki sırtlar üzerinde ihtiyât olarak
kalacakdır. Dördüncü İzmit Alayı 6 nefer süvârî ile Ermiye yolunu ve
cihetini tarassud etmek üzere o cihete hareket ve Akkeçeli Karyesiyle
Karopaç Karyesi arasında bir mevzi’ tarassud ahz eyleyecekdir. Fırka
kumandanı Golos’a giden kısm-ı küllî başında bulunacakdır.163
6- Taburlar efrâdı üzerindeki 8 zer-deste cebhâneden mâ-’adâ 40
sandık ihtiyât cebhânesiyle kazma kürek ve efrâd üzerlerine bir
günlük yiyecek alacaklardı.
İşbu emir Nisan’ın 6’ncı gecesi sâ’at 8[00]de Velestin İstasyonu
civârında kaleme alınarak cüz՜-i tâm kumandanlarına ta’mîm edilmiş
idi.
Sabahleyin Pîşdâr Müfrezesi yürüyüşe başlayacağı bir sırada
Golos’daki düvel-i ecnebiye konsoloslarının Karârgâh-ı ‘Umûmîye
muvâsalatları üzerine tertîbât-ı mezkûre ta’dîl edildi. Dediğimiz
konsoloslar, Golos Kasabasının gündüzün sâ’at 2[00] de büsbütün
tahliye edilmiş olacağına dâir Edhem Paşa Hazretlerine te՜mînât-ı
kat’iyye vererek şehre ta’arruzdan sarf-ı nazar buyurulmasını istirhâm
eylediler.

163
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Bunun üzerine Edhem Paşa Hazretleri Pîşdâr Taburlarından yalnız
ikisini doğruca Golos’a gönderdi. Bu Golos işgâl müfrezesine Erkân-ı
Harb Mirâlayı Enver Bey kumanda ediyordu. Pîşdâr Alayının geriye
kalan İkinci Taburu Golos’dan 4-5 kilometre beri tarafda ikâme edildi.
Üçüncü Bursa Alayına gelince o da Mikraniçe sırtlarına gönderildi.
Fırkanın tekmîl bataryaları Velestin Kasabasına i’âde edildi, İkinci
Alay taburları ise oldukları yerde bırakıldı. Bizim164 ‘asker Golos’a
girdikden iki sâ’at sonra limanda bulunan Yunan Sefâin-i Harbiyyesi
yavaş yavaş demir alarak Golos’a elvedâ’ eyledi. Edhem Paşa
Hazretlerinin yeniden vermiş olduğu emir mûcibince Beşinci Fırka
Velestin-Golos tarîki üzerinde bulunarak bir müfreze-i mahsûsa ile de
Ermiye cihetlerini muhâfazaya me՜mûr oldu.
27 Nisan günü Ermiye cihetini tarassuda gönderilen bâlâdaki müfreze
Ermiye Ovasında hasım kıta’âtına dâir hiçbir şey göremeyib yalnız
birkaç Yunan Sefîne-i Harbiyyesinin Ermiye pişgâhına165 geldiğini
haber vermiş idi. Mezkûr müfreze Golos-Ermiye sâhili boyunca da
lâzım gelen istikşâfâtı icrâ etdikden sonra bâ-emr-i kumandanî
Prisoklu İstasyonunda ikâmete me՜mûr olur. Ve buradan çıkarılan
seyyâr müfrezeler Özler ve Saraçlı Köylerinin etrâf-ı cenûbiyyesiyle
bizzât Ermiye tarîkini tarassud ederler. Bir gün evvelki tertîbâta
nazaran Mikraniçe’ye me՜mûr olan Üçüncü Bursa Alayı ile Birinci
Alaya mensûb Sivrihisar Taburunun yalnız iki bölüğü bugün
Pilavtepe’ye gönderildi. Gündüzün sâ’at 7[00] den sonra Ermiye
cihetine ufak bir keşif kolu daha sevk edilidi. Bu keşif kolu yürüdüğü
164
165
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istikâmetde Aydın ve Akkeçeli Köylerine kadar sokulmuş ve
oralarının insandan halli olduğunu bizzât görmüşdür.166
Ondan başka yine mezkûr keşif kolunun verdiği raporlara nazaran
Ermiye Kasabasında Yunan ‘Askerleri olduğu ve üç harb sefînesiyle
birkaç istimbotun sâhile yakın timur atdığı anlaşılmış idi. 27 Nisan
günü karanlık basıncaya kadar Beşinci Fırkanın bulunduğu arâzîde şu
söylediğimiz harekât icrâ edilmiş idi.
Ayın 28 inci günü alaylar dâhilinde ba’zı ta’dîlât yapıldı. Ya’ni
verilen emre nazaran Birinci Alay Velestin-Golos Câddesi üzerinde,
İkinci Alay Velestin’in cenûbundaki sırtlarda, Üçüncü Alay Ayayorgi
mevki’inde Dördüncü Alay Prisoklu istikâmetinde ve üç seyyâr
bataryası ise Birinci Alayın biraz sol tarafında olmak üzere yeniden
birer mevzi’ işgâl edildi. Düşmana dâir ma’lûmât almak içün
sabırsızlık eden Kumandan Paşa Hazretleri bugün 12 süvârî ve hafif
yüklü bir piyâde bölüğünden mürekkeb olan büyücek bir keşif kolu
vâsıtasıyla Ermiye cihetini istikşâf etdirdi. Bu istikşâf netîcesinde
kumandanlığa verilen raporda: "Ermiye kasabasının biraz cenûbunda
ve kışlanın bulunduğu sırt üzerinde düşmanın açıkda bir bataryası,
ondan başka birisi Platanos Köyünün garbındaki Kilise Tepesinde ve
diğer ikisi yine kışlanın her iki tarafında olmak üzere ayrı ayrı üç
batarya mevzi’i kışlanın cihet-i garbiyyesinde tahmînen bir piyâde
alayı ordugâhı167 ve kasabanın şimâlinde, ağaçlar arasında avcı
siperleriyle mezkûr siperler arasında piyâde neferleri görüldüğü ve
sâhilde ba’zı harb sefînelerinin durduğu, bildirilmiş idi. Şu
166
167
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söylediğimiz rapor ‘ale’l-’âde bir zâbit ağzından değil, bi’l-’akis
ma’lûmât-ı şahsiyyesiyle müte’ârif olan Topçu Binbaşılarından
Mehmet Ali Efendi’nin ağzından çıkmış olduğu içün i’timâda şâyân
görülmüş ve binâen ‘aleyh Velestin’den çekilen İsmolinski kolunun
orada yeni bir mevzi’e girdiği anlaşılmış idi.
Ayın 29 ve 30 uncu günleri yalnız süvârî keşif kolları vâsıtasıyla
yeniden icrâ edilen istikşâfların hepsi şimdiye kadar alınan
ma’lûmâtdan başka bir şey tedârik edememişdi. Yalnız mezkûr keşif
kolları sâyesinde Saraçlar ve Teke Karyelerinin cenûbundaki
tepelerinde Yunan ‘Askerlerinden halli olduğu meydâna çıkarılmışdı.
2 Mayıs günü Hakkı Paşa Hazretleri piyâde ve süvârîden mürekkeb
olmak üzere teşkîl eylediği keşif kolunun başına geçerek bizzât icrâ
eylediği istikşâf netîcesinde düşmanın bir piyâde livâsıyla 2-3
bataryadan ‘ibâret bir kuvvete mâlik olduğu ve sağ cenâhı donanmaya
istinâden yeni bir müdâfa’a mevzi’i tutduğu tahmîn edilmiş idi.168
Başkumandan Edhem Paşa Hazretleri, Asâkir-i Şahâne, Golos
Kasabasını işgâl ederek lâzım gelen ta’lîmât oradaki kumandanlara
verildikden sonra Karârgâh-ı ‘Umûmî ile birlikde ayın 16’ncı günü
Yenişehir’e ‘avdet buyurmuşlardı. Müşârünileyh bizzât Golos’a
girmeye lüzûm görmeyerek dediğimiz gibi bir an evvel Yenişehir
Karârgâh-ı ‘Umûmîsine gelmeyi daha ziyâde münâsib görmüşlerdi.
Hakkı Paşa Hazretlerinin imdâdına gitmiş olduklarını evvelce
söylediğimiz 3 ve 4’üncü Fırkalardan Üçüncü Fırka Nisan’ın 26’ncı
günü Velestin’de kalmış ve Başkumandan Paşa Hazretlerinden gelen
168
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bir emre nazaran Fırkaya mülhak İkinci ve Dördüncü Cebel
Bataryalarını Haydar Paşa Livâsına terk etdikden sonra ertesi gün
tekrâr geldiği yoldan Çatalca’ya ‘avdet eylemişdir.
Nisan’ın 28 inci günü Tatar Köyüne muvâsalat eden Fırka, cenâhlı
nizâmda ordugâh tesîs ederek Dömeke Meydân Muhârebesine kadar
orada kalmışdır.
Hakkı Paşa ile birlikde Golos’un zabtına me՜mûr olan ihtiyât livâsı
(Haydar Paşa Fırkası) kezâlik ayın 28 inci günü Velestin’den çıkarak
geldiği yoldan tekrâr Çatalca’ya dönmüş ve ordu topçusunun
bulunduğu yerde ya’ni Teke civârında ordugâh kurmuşdur.
Edhem Paşa Hazretleri Yenişehir’de bir iki gün kadar istirâhat169
etdikden sonra Karârgâh-ı ‘Umûmîsiyle berâber ‘aynı târîhte Teke
mevki’ine vâsıl olmuş idi.

169
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YEDİNCİ FASIL
Dömeke Muhârebesinden Evvel Yunan Ordusunun Harekâtı
Bu eseri ilk yazmaya başladığımız zaman “Dömeke Meydân
Muhârebesi Osmanlı-Yunan seferinin en son ve en kanlı perdesini
teşkîl ediyor.” demiş idik. Hakîkat öyledir. Çünkü yalnız bu muhârebe
her iki cihet bütün kuvâyı ‘askeriyyesini meydâna çıkarmışdı. Çünkü
yalnız bu muhârebede henüz can çekişmek üzere bulunan bî-çâre
komşumuz pek mağrûrâne bir hiss ile tapınmak istediği silah çatılarını
devirerek artık başdan ayağa kadar cansız bir ceset şekline girdiğini
herkese anlatmış oluyordu.
Oyunun evvelki iki perdesinde epeyce kahramanlık ile erkekler,
meydâna çıkmak isteyen sivri çarıklı ve beyaz fistanlı aktörler ya’ni
Efzon dedikleri ‘askerler bu def’a ötekileri gibi onlarda bir an evvel
saklanacak yer tedârikiyle meşgûl bulunuyorlardı.170
Esatirü’l-evvelîn171 masalları içinde boğulmuş olan bir kavmin ba’zı
‘askerleri ne kadar seçme olursa olsun yine en sonra uğrayacağı
felâket kendisini bütün halk nazarında rezîl etmekden ‘ibâret olmak
pek tabî’îdir. Dömeke Meydân Muhârebesi, Yunan Milletinin efkâr-ı
cengâverânesi ne derecede metîn olduğunu meydâna çıkardı. Vâkı’â
Dömeke Kal’ası ve civârı cesûr bir ‘asker içün dâimâ yıkılması müşkil
birer nokta-i istinâd vücûda getirir. Lâkin yerlerin metâneti kendilerini
kendilerinden müdâfa’a etmek iktidârını hâiz değildir. Nice metîn
Osman Senaî (1315/1899). Osmanlı Yunan Seferi Dömeke Meydan Muharebesi.
Cilt 3, İstanbul: (Asadoryan) Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, s. 105.
171
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170

90 | D Ö M E K E

MEYDAN

MUHAREBESİ

kal’alar nice aşılması müşkil ve belki muhâl zânn edilen istihkâmlar
mahzâ içerideki ‘askerlerin korkaklığından dolayı pek az vakit içinde
mahv ü perîşân olmuşdur. Demek istiyoruz ki Dömeke yaylasında
kurulan, silah çatılan ne kadar yüksek fikirler ne kadar yüksek emeller
ne kadar yüksek muhâfızlar elinde olsa da yine Osmanlı ‘askerleri gibi
süngü ve kasaturaları her zaman kana boyanmış olan yiğitlerin
yumrukları altında yıkılmakdan mahfûz olamazlar. Evet, bir ‘asker ki
ikbâl ve idbâr172 zamanlarının her birisinde hâl-i tabî’îsine,
müvâzenetine173, cesâretine zerre kadar halel getirmez. Dâimâ
yürüdüğü yolları uğradığı yerleri hücûm etdiği insanları tepelemek
harab etmek şânındandır. Evet, bir ‘asker ki elinde bir yığın etmek,
belinde birkaç deste fişek omuzunda ateş püskürür bir tüfenk var iken
dünyanın öteki174 ucuna kadar gitmekden asla çekinmez. Yunanlılar
gibi karşı tarafda bir ağaç gölgesi görse "Osmanlılar geliyor!" diye
kaçmaya başlayan ve daha Türkçesi, kendi gölgesinden korkan bir
halkın her türlü istihkâm ve duvarlarını yıka yıka beş altı gün içinde
Teb Harâbelerine175, Atina Yaylalarına kadar varmayı işden bile
saymaz.
Doğrusunu söylemek lâzım ise biz Yunan ‘Askerinin bu derece
korkak olduğunu aslâ ümîd etmezdik ve şimdiki hâlde bile onları bu
derece korkak gösterdiğimizden dolayı az çok mahzûn oluyoruz
veyâhûd içimizi çekmekden kendimizi alamıyoruz. Çünkü ne kadar
cesûr insanlar ile boğaz boğaza gelirsek o kadar ziyâde bahtiyâr
İşlerin ters gitmesi
Düşünce
174
A.g.e., s. 106.
175
Eski Yunan şehirlerinden
172
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oluruz. Seferin birinci ve ikinci devri Yunan Hey՜et-i ‘Askeriyyesi
içün birer karanlık fasıl teşkîl etmiş idi. Hâlbuki ta’kîb olunacak
program öyle değildi. Bi’l-’akis birinci perde muzafferiyyet ve kanlı
süngülerle tezyîn edilecekdi. Çünkü oyuna başlamazdan evvel Yunan
Kumpanyası neşr eylediği i’lânda böyle söylüyordu. Böyle va’d
ediyordu. "Evdeki pazar çarşıya uymaz" derler pek doğrudur. Ezcümle Yunan seferi bu sözün en canlı ve kanlı bir delîli sırasına
geçmeye lâyıkdır. Zîrâ oyunu tertîb eden birkaç müellif ne kadar
hâric-i tabî’at fikirlere düşmüş ise oyuncular ve ez-cümle176 eserin
kahramanı olacak zat büsbütün tabî’atın fevkine çıkmış ve ‘âdetâ pek
yanlış bir yola sapmış bulunuyorlardı.
İlk hamle kuvvetli olmalıdır. Çünkü sür’at-i ibtidâiye ne kadar ziyâde
olursa kurşunun uzaklara gitmesi ve isâbet ihtimâli de o kadar ziyâde
olur. Bunun gibi meydâna çıkan eşhâs-ı vak’adan her birisinin ilk
hareketde muvaffak olması ekseriyâ ta’kîb edilecek oyunun sonuna
kadar muntazam cereyân etmiş olmasına delâlet eyler. Hâlbuki Prens
Kostantin Hazretleri öyle yapmadı. İlk def’a meydâna çıktığı gibi ne
söyleyeceğini ve ne yapacağını şaşırdı. Onun üzerine artık bir kere
daha belini doğrultmak mümkün olamadı. İşte şu harb oyunu böyle
çürük bir esâsdan başlamış olduğu içün birkaç zaman sonra ne eserden
haber kaldı ne de eserin kahramanından eser görüldü. İlk perdelerde
bir sürü alkışlarına bir sürü kahkahalar ile ta’kîb edilen Yunan Hey՜et-i
‘Askeriyyesi bu acıları çıkarmak hevesiyle en sonra Dömeke
Yaylasında bir üçüncü perde güşâdına177 karâr verdi. Seferin şu
176
177

A.g.e., s. 107.
Açılma
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üçüncü perdesi ki hakîkaten en çok temâşâya lâyık bir devirdir. Bütün
teferru’âtıyla birlikde gözden geçirilmek ister. Onun içün bizde
yapdığımız ufacık bir medhalden178 sonra şu vechle söze başlıyoruz.
Çatalca Muhârebesini müte’âkib Prens Kostantin Ordusu Nisan’ın
24’üncü gecesi Dömeke ve Karaçalı istikâmetlerinde olmak üzere179
başlıca iki kolda ric’at eylemiş idi. Birkaç gün sonra 6 ve 9 Nisan
târîhlerinde silahaltına çağrılmış olan ihtiyât ‘askerinden birkaç bin
kişi Yunan Ordusuna iltihâk eyledi. Bu dediğimiz kuvve-i imdâdiyye
bahren180 sevk edilerek o sırada Golos Limanı yerine geçen İstilis
mevki’inde karaya çıkarılmışdı.
Yunan Erkân-ı Harbiyyesi tarafından milletin bir kere daha satvet181
ve ikbâlini denemek, şimâlden gelen muzaffer kılıçları geriye
püskürtmek fikriyle intihâb182 edilen Dömeke mevzi’i garbdan şarka
ya’ni Çamaş Boğazından Vuzi Köyüne kadar uzayıb giden 30
kilometrelik bir hatt-ı müdâfa’adan ‘ibâretdir. Bu hattın en büyük
kuvveti Otiriş gibi hakîkaten pek sarp ve pek yüksek bir silsilenin
eteklerinde bulunmasından ileri geliyordu. Biz silsile-i mezkûreye
nisbeten şu etekler ta’bîrini isti’mâl ediyoruz. Yoksa dediğimiz
Dömeke hatt-ı müdâfa’ası başlı başına bir silsileden vücûda gelmişdir.
Otiriş Dağlarının şimâl pâyelerine tesâdüf eden bu ikinci silsile
Çatalca Ovasının birkaç yüzlerce metre uzaklarına kadar hâkim
bulunuyor.

Giriş açıklaması
A.g.e., s. 108.
180 Deniz yoluyla
181 Kuvvet
182 Seçilen
178
179

Osmanlı

Yunan

S e f e r i | 93

Ondan başka silsilenin şimâl tarafa ‘âid meyilleri cenûba nâzır olan
meyillerden pek ziyâde sert ve dikdir. Binâen ‘aleyh mezkûr meyiller
üzerinde kademevârî birçok piyâde kıta’âtına ve ba’zı topçu183
bataryalarına mevzi’ aldırmak her zaman mümkündür. Yalnız ara
yerde bir hayli mıntıkalar var ki piyâde ateşlerine ma’rûz olmadan
mühacimîn184 kıta’âtının ilerlemesine müsâ’iddir. Ya’ni dediğimiz
meyillerin ba’zı noktalarında müdâfa’a ateşlerinin te՜sîr edemeyeceği
bir takım zâviye-i meyyiteler var. Fi’l-hakîka bir müdâfa’a mevzi’i
içün bu zâviyeler büyük kusûrlardan sayılır. Çünkü silsilenin ilk
kademelerine kadar sokulabilmiş olan mühacimîn kıta’âtı, ondan
sonra

zâviye-i meyyitelerden bi’l-istifâde

yavaş yavaş diğer

kademelerden müteessir olmayacak sûretde en yüksek noktalara
çıkarlar ve bu vechle birçok telefât vermeksizin tekmîl-i silsileye
boydan boya hâkim olabilirler.
Dömeke hatt-ı müdâfa’asının pek büyük bir yol kat’ ediyor ki o da
Çatalca-Dömeke-Furka câddesidir. Bununla berâber üçüncü ve
dördüncü derecede ba’zı yollar hattın sağ ve sol cenâhlarını kat’
ederler. Ez-cümle bu keçi yollarından birisi şarkda ya’ni Çatalca’dan
Rizi-Çatma-Vuzi istikâmetine giden yoldur. Diğer birisi yine şarkda
Kızlar-Vuzi-Avarista Köylerine giden yoldur. Diğer birisi de
Karaklı’dan Deraşani Köyüne gidiyor. Bunun gibi şark cihetinde sâir
ba’zı ufak tefek keçi yolları daha var ki epeyce işe yarayabilirler.
Garb cihetine gelince orada kezalik ba’zı böyle ufacık yollar185
183

A.g.e., s. 109.
Hücum birlikleri
185
A.g.e., s. 110.
184
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mevcûddur. Ez-cümle Ağoryani Köyünden Panaya Köyüne giden yol
ile yine Çamaş Boğazı içinden geçen yol zikre şâyân olan
istikâmetlerdendir. İşte hattı müdâfa’anın sağ ve sol cenâh
mıntıkalarını kat’ eden şu birkaç yol ve ale’l-husûs Çamaş
Boğazından geçer yollar Dömeke mevzi’ini cebheden ba’zı kıta’ât ile
işgâl eyledikden sonra ‘adedce fâik186 bir düşmanın o cihetlerden
çevirme hareketi yaparak (Dömeke-Furka) istikâmetine düşmesine
müsâ’id bulunurlar. İşte şu mahzûrun önünü almak ya’ni kendi yegâne
hattı ric’atini hasmın eline düşürmemek içün Prens Kostantin kendi
kuvve-i mevcûdesiyle nisbet kabûl etmeyecek sûretde vâsi’ bir hatt-ı
müdâfa’a üzerinde yayılmaya lüzûm görmüşdü.
Prensin Dömeke Yaylasına karşı pek büyük i’timâdı vardı. Ez-cümle
bu emniyyetini Yunan Ordusuna da ta’mîm etmek içün Dömeke
Kal’asına ayak atdığı günün ertesi ber-vech-i âtî bir nutuk îrâd eylemiş
idi.
"Yunan Ordusu ‘Askerleri!
“Düşman bize nisbetle pek kuvvetli ve Farsala mevzi’i buraya
nazaran bi’l-’akis pek kuvvetsiz olmak hasebiyle ordu çâr u
nâçâr Dömeke’ye çikildi. Lâkin şimdi bulunduğunuz mevzi’ler o
derece187 kuvvetlidir ki ordumuzun burada mağlûb olması hâtır
ü hayâle gelecek şeylerden değildir.
“Yalnız düşman hücûmlarını geriye püskürteceğinize değil,
mukâbil
186
187

hucümlarınızla

Üstün
A.g.e., s. 111.

onu

büsbütün

ric’at

etdirerek
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memleketimizi düşman istilâsından kurtarmış bulunacağınıza da
kat’iyyen emînim. Benim size bu derece i’timâdım var.
“Düşününüz ki siz burada mukaddes vatanınızı müdâfa’a
ediyorsunuz. Kral ve milletinizin şan ve haysiyetini himâyeye
me՜mûrsunuz. Bunun içün düşmanı bir hatve daha ileri
yürütmemeğe gayret etmelisiniz.
“Ben de bilirim ki o kadar günler muhârebe etdikden sonra yine
birçok sıkındılar ve ihtiyâclar içinde vakit geçirdiniz. Bir hayli
zahmetler çektiniz. Lâkin vatanımızın şeref ve nâmusunu
düşünerek bundan sonra da o zahmet ve meşakkatlere kemâl-i
sabr u sükûn ile tahammül etmek bizim içün borçdur."
Nutuk vermek üsulüne göre Prens Hazretlerinin bu vechle bir hutbe
okuyuşu epeyce büyük numaralar kazancak derecede güzel olsa
gerekdir. Lâkin bu süslü ve güzel sözler genç velî’ahdın zann eylediği
gibi Yunan Ordusu ‘Askerlerine metîn ve sağlam bir fikir
verememişdi. Çünkü vermiş olsaydı Dömeke Yaylası188 kadar birkaç
misâli az bulunur. Metîn ve sağlam bir müdâfa’a mevzi’i öyle yalnız
bir günlük müdâfa’a ile sükût eylemezdi.
Her ne ise bizim nemize gerek. Kabûl olmayacak bir du’âya âmîn
demek veyâhûd Prensin verdiği nutku edebiyat nokta-i nazarından
mütâlaa etmek başkalarının vazîfesidir. Biz ateş isteriz ki yaksın. Kılıç
isteriz ki kessin. İşte bizim bütün düstûrumuz. Bütün mesleğimiz.
Bütün mantıkımız bundan ‘ibâretdir.

188

A.g.e., s. 112.
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Dömeke hatt-ı müdâfa’asının topoğrafyaca ne gibi bir ehemmiyyeti
hâiz olduğunu biraz evvel söyledik. Genç velî’ahdın verdiği nutku
gördük. Şimdi yapacağımız şey Yunan Ordusunun hatt-ı mezkûr
üzerinde nasıl ta’yîn edilmiş olduğunu sırasıyla bir ta’rîf etmekden
‘ibâret kalır. Öyle ise dinleyiniz ta’rîf edelim.
Prens Hazretleri ilk önce hatt-ı müdâfa’anın cebheye müsâdif
mıntıkası ya’ni Karaklı-İskarmiçe kıt’asını Panaya Köyüne doğru bir
müdâfa’a koltuğu teşkîl edecek sûretde Makri ve Mavromihâl
Fırkalarına işgâl etdirdi dediğimiz Payana Köyü bu sıralarda iki bin
kişiden ‘ibâret bir kuvve-i ‘askeriyyenin merkezi olmuş idi. Ya’ni
koltuk teşkîl edecek kuvvet iki bin kişilik bir kuvvet idi.
Binbaşı Ternibi idâresindeki kol ise Kardiça189 ve Sofades
cihetlerinden gelen yolları tarassud eylemek üzere şimdilik Çamaş
Boğazına me՜mûr olmuş idi.
Ba’zı muntazam kıta’ât ile Galibardi ‘Askerleri Atina’ya geldikden
birkaç gün sonra biraz evvel söylediğimiz müdâfa’a hattının ba’zı
cihetleri tashîh olunarak mezkûr hat bir ucu Yozi mevki’ine, diğer ucu
ise Çamaş Boğazına kadar dokunacak vechle temdîd edildi. Yalnız bu
uzun hat üzerine taksîm edilmiş olan kıta’ât-ı ‘askeriyyede şimdilik
hiçbir ta’dîlât yapılmayarak husûs-ı mezkûr muhârebe gününe
bırakılmışdı.
Sağ cenâhdaki Mastırap Livâsı Yozi ve Karaklı Köylerini tutuyordu.
İki Efzon Taburu ise mütenâzıran Kızlar ve Gidiği Karyelerine
me՜mûr edilmişlerdi. Antoniyadis Livâsı hattın merkezini işgâl
189

A.g.e., s. 113.
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ediyordu. Ve esâsen Çatalca-Furka yolunun her iki tarafına vaz’
edilerek solda İskarmiçe Köyünü de taht-ı işgâline almış bulunuyordu.
Mezkûr livânın ileri karakol müfrezeleri Pornari Köyünün hizasından
geçer ve Çatma Köyü civârında Mastırap Livâsının ileri karakollarıyla
birleşirdi.
Sol cenâhda 300 atlıdan terekküb eden Üçüncü Süvârî Alayı Velişot
köyünü işgâl ediyordu.190
Fil-elen Cem’iyyetine mensûb ve yine 300 neferden mürekkeb olan
diğer

bir

kuvve-i

‘askeriyye

ise

Aşağı

Ağuryani

Köyünde

bulunuyordu. Ondan başka dört yaya süvârî bölüğü Masli’de Binbaşı
Ternibi’nin dört piyâde taburundan ‘askeri, Çamaş Köyünde idi.
Söylediğimiz ileri mevzi’lerin biraz gerisinde ya’ni Yukarı Ağuryani
Köyünde Kaklamanos Livâsı ve Aşağı Dıraniçe’de ise 800 kişiden
‘ibâret İtalya gönüllü ‘askerleri bulunuyordu.
Dimopolos Livâsına gelince o da bütün Yunan Ordusunun ihtiyâtını
teşkîl eylemek üzere şimdilik Dömeke’nin cenûb tarafında ictimâ’
eylemiş idi.
Topçu ‘askeri de ber-vech-i âtî kısımlara ayrılmış bulunuyordu. Bir
sahra bataryası Mastırap Livâsıyla berâberdi. İki sahra bataryası
Dömeke-Çatalca yolunun azıcık şark tarafında ve Dömeke’nin 1500
metre şimâlinde mevzi’ almışdı. Bir cebel bataryası İskarmiçe
Köyünün 590 metre kadar cenûbunda yerleşdirildi. Diğer iki cebel
bataryasından birisi Aşağı, birisi Yukarı Ağuryani köylerinde mevzi’
aldı. İkinci ve Üçüncü Topçu Alaylarından geriye kalan bölükler ya’ni
190

A.g.e., s. 114.
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6 batarya Ordu Topçusu nâmıyla Dömeke’de bulunuyordu.191
Ondan başka on buçuk santimetrelik beş top Dömeke mevzi’ine
büsbütün kuvvet ve metânet vermek içün hatt-ı müdâfa’anın
merkezinde ve şu vechle ta’biye edilmişdi. Birincisi; Çatalca-Dömeke
yolunun

şarkındaki

yüksek

tepeye,

İkincisi;

Dömeke-Lamya

Câddesinin cihet-i garbîsinde ve Türk’lerden kalma Beyazkulenin
biraz cenûbunda. Üçüncüsü; Dömeke Kasabasının iç kal’asında,
Dördüncü ve Beşincisi; Dömeke-İskarmiçe yolunun 500 metre kadar
garb cihetine konulmuşdu.
Şimâl Ordusunun Çatalca Ovasında geçirmiş olduğu mola ve istirâhat
günlerinden istifâde ederek Yunan Ordusu dâhilinde Yozi, Karaklıİskarmiçe ve Velişut Köylerinin şimâl eteklerinde oldukca büyük
istihkâmlar yaptıkdan başka bütün hatt-ı müdâfa’a boyunca bir hayli
siper ve hendekler tertîb edilmişdi.
Tesalya Ordusunun vaz’iyyet-i ‘umûmiyyesini ikmâl etmek içün biraz
da

Ermiye

civârına

çekilmiş

olan

İsmolinski

Kuvve-i

‘Askeriyyesinden bahs eylemek lâzımdır. Ma’lûmunuzdur ki Velestin
mevzi’i sükût etdikden sonra İsmolinski’nin idâresindeki kuvvetin
kısm-ı küllîsi Pirsofli-Akıcı istikâmetinde çekilerek 25 Nisan günü
Ermiye Kasabasına vâsıl olmuş ve onun biraz cenûbunda tevakkuf
eylemiş idi.192
Golos’a çekilmiş olan piyâde cüz-i tâmlarıyla sahra bataryası der’akab
limandaki şark donanmasına binerek o sâyede Neyamenzela ve İstilis

191
192
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noktalarına çıkabilmişlerdi. Birinci mevki’e çıkan kıta’ât-ı ‘askeriyye
İsmolinski’ye ikinci mevki’e çıkan kıta’ât ki bir sahra bataryasıyla iki
piyâde taburundan mürekkebdir. Onlarda Prens Kostantin’e iltihâk
eylediler.
Şark donanması bu dediğimiz nakliyyâtı icrâ etdikden sonra Ermiye
körfezinde kalarak sâhil boyunca giden yolları müdâfa’aya me՜mûr
oldu. Mezkûr donanma İskolinski Livâsı içün güzel bir nokta-i istinâd
idi.
İsmolinski Ermiye civârına geldiği zaman ileri karakol müfrezelerini
Ermiye ile Zaryas deresinin sol sâhilinde yapılmış istihkâmlara vaz’
eyledi. Livânın kısm-ı küllîsi Platanos Köyünde bulunuyordu. Ondan
başka ihtiyât olmak üzere Platanos Köyünün biraz garb cihetinde iki
tane batarya mevzi’i yapdırılmış idi.
1 Mayıs günü Tesalya Ordusunun kuvve-i mecmû’ası 43.000 kişiden
‘ibâret bulunurdu. Burada İsmolinski Livâsının Kuvve-i ‘Askeriyyesi
de dâhildir. Eğer Kuvve-i mezkûre ya’ni Platanos’daki 10.000 kişi
tarh193 edilirse Prens194 Kostantin Ordusu’nun yine o târîhde ancak 2627 bin muhârib neferden mürekkeb olduğu meydâna çıkar. Ondan
başka 2 Mayıs günü Atina’dan gelen 2 piyâde taburuyla İsmolinski
Livâsından gönderilen sahra bataryasını ve 700 kişiden ‘ibâret olan
yaya dört süvârî bölüğünü de ordu-yı mezkûra ilâve etmek lâzım gelir.
Hâsılı muhârebe günü Prens Kostantin kendi eli altında bulunan
kuvve-i ‘askeriyye nihâyet 30.000 kişiye kadar çıkıyordu.

193
194

Uzaklaştırma
A.g.e., s. 117.
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Birçok bozgunluk ve birçok ihtiyâcât hilâfında ve ondan başka
mevsimin fenâlığına rağmen Yunan kıta’ât-ı ‘askeriyyesinin ahvâl-i
sıhhiyesi oldukça güzel bir yolda cereyân ediyordu. Meselâ 4 Mayıs
günü ya’ni Dömeke Meydân Muhârebesi’nin bir gün evvelisi bütün
ordu içinde yalnız 180 kadar hasta bulunuyordu ki bu miktar ordunun
mevcûduna göre binde beş kişiden ‘ibâret kalır.
Ordunun kuvve-i ma’neviyyesini hiç sormayınız. Çünkü pek perîşân
idi. Bunun da başlıca sebebleri Dömeke Yaylasına sokuluncaya kadar
neferâtın görmüş oldukları bir hayli felâket ve bozgunluklar ile şu son
günlerde ‘akd-i sulh üzerine sıralar arasında gezip duran muhtelif
havâdisler idi.
Bu cihetden dolayı son zamanlarda ordunun firârîleri pek şâyân-ı
dikkat bir yekûn teşkîl edecek hâle varmış idi.195
Hatta hergün ikişer yüz kişinin firâr etmiş olduğu ve 25 Nisan ile 4
Mayıs günü beyninde vukû’a gelen firârîlerin yekûnu 2000 kişiye
çıktığı muahharen yapılan muhtelif raporlardan anlaşılmış idi.
İşte Dömeke Muhârebesi’ne kadar Yunan Ordusunun vaz’iyyet ve
tertîbâtı şu söylediklerimizden ‘ibâretdi.
Dömeke Muhârebesi gününe kadar Şimâl Ordusunun ne vechle
hareket eylediğini görmezden evvel politikaca zuhûra gelen ba’zı
rivâyâtı söylemek istiyoruz.
Her iki tarafın sevkü’l-ceyş yayılmaları zamanında pek yüksek
perdeden sözler söyleyen Deliyani Kabînesi hudûd muhârebelerinin
195
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şiddetli top ve tüfenk ateşleri karşısında yavaş yavaş eski nüfuz ve
kuvvetini zâyi’ etmeye başladı. İ’lân-ı harbden evvel Avrupa
gazetelerinden birçoğunun Kral Jojer Hazretlerine getirmiş olduğu
telgrafnâmeler Milona Muhârebesinin sükûtu ve Tırnova hezîmeti
yanında sönmüş birer kandil gibi mevcûd olan karanlığı tezyîd
eylemekden başka hiçbir te՜sîr göstermediler. Fi’l-hakîka hudûd
kavgalarının pek perîşân bir hâlde cereyânı Yenişehir’in tahliyesi
Köstem hattının bila-muhârebe terki, hâsılı yalnız birkaç günlük
muhârebelerden sonra Tesalya Ovasından büyük bir kısmın düşman
eline geçmiş olması da Deliyani Kabînesini büsbütün çıldırtacak
te՜sîrler husûle196 getirmişdi. O zamana kadar Yenişehir Ovasını,
hudûd boyu silsilesini Olimp Tepelerini tezyîn eyleyen muzafferiyyet
ümîdleri şimâlden gelen büyük bir fırtınanın şiddetli hücûmları
önünde yıldırımla vurulmuş kuru bir ağaç parçası gibi darmadağın
olup gitmiş idi. İşte ilk hatvede Selanik’e, ikincisinde İstanbul’a
gelmek üzere kendisinde hurafât zamanlarına mahsûs fikirler besleyen
şaşırmış bir milletin ilk hamlede gördüğü felâket bundan ‘ibâretdi.
Köstem Nehrinin beri yakasında zuhûra gelen seylab-ı felâket197
yalnız o cihetlere ‘âid olsa idi Yunanîler içün pek a’lâ olurdu. Ne
faydası var ki Vardar Havzası dâhilinde ve İnce Karasu Vâdîsi
boyunca peydâ olan koca bir tûfânın şânı Olimp Silsilesinin beyaz
tepelerini Menkeşe ve Pernâr noktalarıyla Lesvaki Bayırlarını bir bir
aşdıkdan sonra Yenişehir’in cenûb cihetindeki arâzîye de istîlâ
etmekden ‘ibâretdi. Bundan dolayı mezkûr tûfânın zuhûrunu
196
197

A.g.e., s. 119.
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müte’âkib Çatalca-Velestin hattıyla Dömeke Yaylası ve Furka Boğazı
etrâfında yeni başdan pek dehşetli ba’zı fırtına ve yıldırım nişâneleri
görünmeye başladı. Nihâyet Atina Diplomatlarının merkez-i irfânı
olan büyük bir salon üzerinde muahharen başgösteren bir karanlık
bulutun şöyle nâgehânî198 bir sûretde199 çıkışına bakılırsa Deliyani
Kabînesinin pek az vakit sonra inkırâz200 edeceği anlaşılmış idi.
Tesalya Ordusu Başkumandanı Prens Hazretlerinin yanlış ve gayr-ı
muntazam hareketleri, Erkân-ı Harbiyye Hey՜etinin fikir ve karâr-ı
münâza’aları, Yunan ‘Askerinin yüksek tabakalarda uçmak içün
fâidesiz na’raları dediğimiz gibi Atina Kabînesini büsbütün şaşırtmış
bulunuyordu.
Bozgunluk ile nihâyet bulan muhârebeleri müte’âkib diplomasi
‘âleminde bir karışıklık zuhûr etmek tabî’îdir. Çünkü za’îf olan cihet
bu gibi hezîmetlerden sonra aklını başına alarak o zamana kadar etmiş
olduğu hatayı ba’zı mutavassıt ve bî-taraf hükûmetler vâsıtasıyla
tashîh etmeye ya’ni ‘akd-i musâlahaya mecbûriyyet görür. Onun içün
seferin vâsıta-i zuhûru olmak üzere tanılan ashâb-ı siyâsetin
ba’zılarıyla harb tarafdârı olmayan ba’zı politikacılar beyninde büyük
büyük ihtilâflar husûle gelir. Fi’l-hakîka ilk yumrukların acısıyla
omuzlarını bir def’a daha yukarı kaldırmak mümkün olamayacağını
hiss eden bir diplomat bu ilk darbeden sonra yavaş yavaş fikrini
değişdirmeye başlar. Ba’zı diplomatlar da var ki zâten harb tarafdârı
olmadıkları içün şu ilk mağlûbiyyet üzerine gerek hey՜et-i ‘askeriyyeyi
198

Birdenbire
A.g.e., s. 120.
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ve gerek seferin i’lânına hidmet eyleyen ricâl-i hükûmeti şiddetli bir201
sûretde protesto ederler. Hâsılı kabîneler beyninde zuhûra gelen efkârı müttehide ve gayr-ı müttefikanın bir ‘aynı da halk arasında zuhûr
ederek ahâlînin bir kısmı, seferin devâmını isterse öteki kısmı ta’tîlini
arzu eder. İşte Yunan Hükûmeti de hudûd muhârebelerinden sonra bu
gibi karışık fikirler arasında çalkalanıp gidiyordu.
Binâen ‘aleyh seferden evvel altı büyük hükûmetin söylediği sözleri
hiç de nazar-ı dikkate almayan bu tecrübesiz millet başını taşa urduğu
gibi derhâl ne yapacağını şaşırdı ve birdenbire mezkûr hükûmetlerin
eteklerine yüz sürmeye başladı.
Harbin diplomasi üzerine nasıl kat’î bir te՜sîri var ise diplomasinin de
seferin hüsn-i cereyânına pek büyük te՜sîrleri vardır. Ya’ni siyâseten
hall edilemeyen mes՜eleler süngü ve kurşun darbesiyle fasl edildiği
gibi yarı yolda kalmış olan bir seferi başa çıkarmak, hey՜et-i
‘askeriyyeyi büyük bir felâketden halâs202 eylemek içün diplomatların
sözleri ateşden müesser, kalemleri süngü ve kılıçlardan keskin te՜sîrler
hâsıl eder. İşte bu dediğimiz maksada binâen bizde Dömeke
Muhârebesinden evvel seferin kuvve-i icrâiyyesi olan hey՜et-i
‘askeriyye ile vâsıta-i zuhûru olan hey՜et-i siyasiyyenin yekdiğeri
üzerine nasıl bir te՜sîr göstermiş203 olduklarını anlatmak içün ber-vechi âtî mütâla’atı beyân etmeye lüzûm gördük.

201

A.g.e., s. 121.
Kurtarmak
203 A.g.e., s. 122.
202
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Yunan Ordusunun münhezimen204 Çatalca ve Golos cihetlerine
çekildiğini gören Deliyani Kabînesi memleket ve orduyu büsbütün
büyük bir tehlikeden kurtarmak hevesiyle daha Nisan 15 târîhinde
Hâriciye Nazırı İskozes’i Atina’daki Fransa, Rusya ve İngiltere
sefîrlerine göndederek ‘akd-i sulhe tavassut eylemeleri içün bir nota
verdirmişdi.
Hâlbuki iki gün sonra ya’ni 17 Nisan târîhinde Deliyani Kabînesinin
düşmesini müte’âkib yeni kabîneyi teşkîl eden Başvekil Mösyü Ralli
seferin devâm etmesini arzu ediyordu. Kont Muravyef’in vukû’ bulan
mürâca’atı üzerine en sonra ayın 21 inci günü düvel-i mu’azzama bi’littifâk Yunan Hükûmeti’ne terk-i muhârebe içün teklîfde bulunmaya
karâr verdiler. Şu teklîfde en önce ortaya konulan şart Yunan
Hükûmeti’nin Girid’e me՜mûr olan kıta’âtı geriye alması ve Girid
Cezîresinin muhtâriyyet üsulüne muvâfakat göstermesi ciheti idi.
Hükûmet-i mezkûre düvel-i mu’azzamanın teklîfini kabûl eder gibi
görünmek içün Girid’de bulunan Miralay Vaso ile beş kadar küçük
büyük zâbitin Atina’ya götürülmesine rıza gösterdi.205
26 Nisan günü yeni Hâriciye Nazırı Mösyö İskolodis düvel-i
mu’azzama sefîrlerine verdiği bir notada Yunan Hükûmeti’nin pek az
bir vakit içinde Girid cezîresindeki kıta’ât-ı ‘askeriyyeyi Atina’ya
aldıracağını bildiriyordu.
28 târîhiyle verilen diğer bir notada ise Yunan Hükûmeti Girid
Cezîresine dâir düvel-i mu’azzamanın kabûl eylemiş olduğu usûl-i

204
205
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idâreyi büsbütün kabûl etmiş bulunacağını va’d eyliyordu. Şunun
üzerine, Atina’daki düvel-i mu’azzama sefîrleri ilk önce bir mütâreke
ve onu müte’âkib bir musâlaha206 tertîbi içün lâzım gelen mu’âmelâtı
icrâya başladılar.
29 târîhinde neşr edilen bir notaya nazaran Yunan Hükûmeti kendi
menâfi’inin hüsn-i muhâfaza ve idâresini düvel-i mu’azzamaya terk
eylediğini bildiriyordu. Ayın 30 uncu günü İstanbul’daki düvel-i
mu’azzama sefîrleri tarafından kaleme alınan bir müzekkere Bâb-ı Alî
cânib-i sâmîsine takdîm olunarak Hükûmet-i Seniyyenin terk-i
muhasamât207 ile bir mütâreke kabûl eylemesi ve onu müte’âkib akd-i
sulh mukaddemâtına lütfen girişmesi istirhâm ediliyordu.
Bunun üzerine her ne kadar Zât-ı Hazreti Pâdişâhînin mezkûr takrîre
verecekleri cevâb Kurban Bayramı’ndan sonraya bırakılmış idiyse de
efkâr-ı ‘umûmiyye artık terk-i muhâsama edileceğinde müttefik gibi
görünüyordu. Mürâca’at-ı mezkûre esnâsında gerek Tesalya208 ve
gerek Epir cihetindeki düşman kıta’âtı az bir vakit içün yekdiğeri
‘aleyhine ateş etmekden vazgeçmiş bulunuyorlardı. Lâkin Mayıs’ın
birinci günü Yunanîlerin Epir Fırkası Arta Nehrini geçdi. 2 inci ve
3’üncü günü ise doğruca Garibova üzerine yürüyerek oradaki Osmanlı
kıta’âtı ‘aleyhine şiddetli hücûm harekâtı yapmakdan asla çekinmedi.
İşte Yunanîlerin Epir cihetindeki şu vechle ta’arruz geçerek Garibova
Muhârebesi işidildiği gibi zâten sulh-ı ‘umûmînin rukn-i a’zam ve
esâsı olan Zât-ı Hazret-i Pâdişâhî evvelki karârın tebdîlini fermân
Barış
Düşmanlık
208 A.g.e., s. 124.
206
207
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buyurarak derhâl Alasonya Ordu-yı Hümâyûn Başkumandanı Edhem
Paşa’ya gönderilen bir emirde hiç vakit zâyi’ etmeksizin hemen
Dömeke mevzi’ine hücûm eylemesi iş’âr buyurulmuşdu.
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SEKİZİNCİ FASIL
Dömeke Muhârebesinden Evvel Şimâl Ordusunun Harekâtı
Nisan’ın 27 inci günü Karârgâh-ı ‘Umûmî Velestin’den Yenişehir’e
muvâsalat eylemiş idi. Ertesi günü Edhem Paşa Hazretlerine gelen bir
haberden epeyce külliyyetli ba’zı eşkıyâ çetelerinin209 Tırhala
civârında zuhûr eylediği anlaşıldı. Ordu-yı Hümâyûn’un sağ cenâhını
tehdîd eyleyen şu gayr-ı muntazam kıta’ât-ı ‘askeriyye, Başkumandan
Paşa Hazretleriyle Erkân-ı Harbiyye Hey՜etini bir hayli düşüncelere
sokdu. Gerçi pek de inanılacak gibi sağlam bir yerden gelmediği
aşikâr olan böyle bir havâdis üzerine nâfile yere üzülmek îcâb
eylemezdi.

Lâkin

Dömeke

Meydân

Muhârebesi’nde

Ordu-yı

Hümâyûn’un hiçbir cihetini ba’zı tehlikeli noktalara karşı açık
bulundurmak kimsenin elinden gelmezdi. Ya’ni her ne olursa olsun
şöyle birdenbire sağ cenâhımızda baş gösteren havâdisi cevâbsız
bırakmak iyi bir hareket sayılamazdı. İşin asıl garibi şurasıdır ki,
hiçbir esâsı olmadığından mezkûr havâdis büyüye büyüye en sonra
Yenişehir Karârgâh-ı ‘Umûmîsi nazarında 20 taburluk bir düşman
‘askerinin Kalabaka’dan Tırhala istikâmetinde ilerlemekde olduğu
şekline girmiş bulunmasıdır. Şimdi 20 tabur kadar Yunan Kuvve-i
‘Askeriyyesinin Tırhala üzerine yürümekde olduğu havâdisi meydâna
çıkınca artık ona karşı büsbütün kayıtsız davranmak elbette biraz
evvel söylediğimiz gibi iyi bir hareket sayılamazdı.

Osman Senaî (1315/1899). Osmanlı Yunan Seferi Dömeke Meydan Muharebesi. Cilt 3,
İstanbul: (Asadoryan) Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, s. 125.
209
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Ma’lûmdur ki Birinci Fırka, Tırhala’dan Çatalca istikâmetinde
harekete mecbûr olduğu zaman Tırhala’da muhâfaza ‘askeri diye iki
tabur kuvvetinde bir ‘asker terk edilmişidi. Bu kadar cüz՜î bir210
‘askerin 20 taburluk bir düşman

‘aleyhine belki hiçbir iş

göremeyeceği pek tabî’î bir şey olduğu içün Edhem Paşa Hazretleri
mezkûr havâdise kât’iyyen inanmamakla berâber yine birisi Yenişehir
ve diğeri İdris Köyünden olmak üzere Tırhala’ya iki kol göndermeye
karâr verdi. Mezkûr kuru havâdise karşı alınan tertîbat yalnız bu iki
kolun sevkinden ‘ibâret olsa idi yine ne ise, lâkin aynı zamanda Yanya
Kolordu-yı

Hümâyûn

Kumandanına

çekilen

telgranâmede

Meçova’daki kuvve-i ‘askeriyyeden 4 taburdan ‘ibâret bir müfrezenin
ayrıca Kalabaka’ya gönderilmesi de emir buyurulmuşdu.
Birinci Hayri Paşa Fırkasının Tırhala’da bırakmış olduğu 2 tabur
‘askere imdâd sûretinde gönderilen iki koldan birisi 7 inci Fırkaya
mensûb Sadık Paşa Livâsı idi. Bu dediğimiz Livâ 25 ve 16 ıncı Redîf
Alaylarından terekküb ederek esâsen 6 taburdan ‘ibâretdi. Ondan
başka bir sahra bataryası da mezkûr kol ile birlikde gönderildi.
Ben, Edhem Paşa Hazretleri Velestin’den geldiği gün ya’ni Pazar
günü Yenişehir’e vâsıl olmuş idim. Ertesi gün ‘Umûm Ordu-yı
Hümâyûn Erkân-ı Harbiyyesiyle birlikde Çatalca’ya gitmek üzere
lâzım gelen hazırlığımı ikmâl etmekde iken Edhem Paşa Hazretlerinin
ikâmet eyledikleri konağa gitdim. Bütün tedârikât-ı211 seferiyyem
ikmâl edilmişdi. Herkesle berâber iki sâ’at sonra Karârgâh-ı
‘Umûmînin hareketine intizâr eyliyordum. Ne çaresi var ki Erkân-ı
210
211

A.g.e., s. 126.
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Harbiyye Miralayı Rıza Beyefendi Hazretlerinin vermiş olduğu bir
müsveddeyi tebyîz eylediğim sırada Tırhala’ya gidecek Sadık Paşa
Livâsıyla harekete me՜mûr olduğumu anladım. Ne yalan söyleyim.
Kendi elimle tebyîz eylemekde olduğum o kâğıt parçası o anda
yüzüme gözüme kapkaranlık bir levha gibi görünmeye başladı. Çünkü
pek a’lâ biliyordum Tırhala’ya gidecek olan bu Sadık Paşa kolu
Dömeke Muhârebesine iştirâk etmeksizin orada boşu boşuna vakit
geçirecekdi. Ben ise gönüllü olarak muhârebeye gitmiş idim. Onun
içün be-heme-hâl bir muhârebede bulunmak en mukaddes emellerim
sırasında geçmişdi.
Rıza Bey ve daha sâir ba’zı büyük erkân-ı harbiyye zâbitlerine
mürâca’at etdim. "Varak-ı mühür-i vefâyı kim okur kim dinler212"
sözü o zaman Yenişehir sokaklarında hüküm süren en büyük en
kuvvetli bir düstûr yerine kâim olmuşdu. Hâlbuki yarım sâ’at sonra
harekete mecbûrum. En sonra gördüm ki olmayacak. Doruca Edhem
Paşa Hazretlerine mürâca’at ederek âtîdeki vechle istirhâmda
bulundum.
"Bendeniz gönüllü olarak muhârebeye geldim. En çok arzu
eylediğim şey bir muhârebeye girmek ve mümkün ise ba’zı
kıta’ât-ı213 ‘askeriyyenin sevk ve idâresine me՜mûr olmakdır.
Ma’lûm-ı ‘âlînizdir ki bendeniz daha dün Yenişehir’e gelmiş
idim. Bir sâ’at evvel Çatalca Ovasına gitmek içün Karârgâh-ı
‘Umûmînin hareketine şiddetle intizâr eylemekdeyim. Hâlbuki
“Artık kimsede dostluk, sadakat ve vefa kalmadı, bunları kimse önemsemiyor” anlamına
gelmektedir.
213 A.g.e., s. 128.
212
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şimdi kendi elimle tebyîz eylediğim bir müsveddeye nazaran
bendenizin Tırhala’ya gidecek Sadık Paşa Livâsıyla harekete
me՜mûr olduğumu anladım. Ma’iyyet-i müşîrîlerinde bir hayli
erkân-ı harb zâbitleri var. Onlardan birisinin mezkûr Sadık
Paşa Livâsına ta’yîniyle bendenizin Karârgâh-ı ‘Umûmiyle
birlikde hareketime lütfen müsâ’ade buyurmalarını istirhâm
eylerim."
Her mürâca’atı kemâl-i dikkat ve sükûn ile dinlemek ve ona göre bir
hüküm vermek şânından olan Başkumandan Paşa Hazretleri
bendenizin şu vechle vukû’a gelen istirhâmâtını iyice bir dinledikden
sonra lütfen şu âtîdeki sözlerle mukâbele buyurmuşlardı.
"Oğlum sizin dediğiniz pek doğrudur. Bununla berâber Tırhala
cihetlerine epeyce mikdârda ‘asker göndermeye mecbûriyyet
hâsıl oldu. Böyle bir kuvve-i ‘askeriyye başında bir Erkân-ı
Harb zâbitinin bulunması şartdır. Onun içün oraya sizi ta’yîn
eylemişlerdir. Lâkin mâdemki siz daha dün Ordu-yı Hümâyûna
gelmişsiniz, öyle ise Tırhala’ya gidecek kuvve-i ‘askeriyye
başında o civârın ahvâline vakıf diğer bir erkân-ı harb zâbitinin
gönderilmesini şimdi Erkân-ı Harbiyye Reîsi Paşa Hazretlerine
söylerim. Siz214 gidiniz bir sâ’at sonra Teke’ye hareket edecek
olan Karârgâh-ı ‘Umûmîye iltihâk eylemek içün lâzım gelen
tedârikatınızı ikmâl ediniz.”
Hakîkati söylemek isterseniz Kumandan Paşa Hazretlerinin şu
lütufkârâne mu’âmelesinden pek ziyâde hoşlandım ve derhâl
214

A.g.e., s. 129.
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Çatalca’ya gitmek içün bargirimi (atımı) hazırlatmak üzere ikâmet
eylediğim hâneye gitdim.
Yarım sâ’at sonra yine müşîr paşanın bulunduğu dâireye girdiğimiz
zaman orada Erkân-ı Harb Miralayı Rıza Bey’e rast geldim.
Mûmâileyh bana karşı güler bir yüz ile “Merak etmeyiniz sizin
yerinize Birinci Fırka Erkân-ı Harbiyyesine me՜mûr olan Binbaşı
Şevki Bey ta’yîn edildi. Kumandan Paşadan verilen emre nazaran siz
biraz sonra bizimle berâber Teke’ye hareket edeceksiniz" dedi. Bunun
üzerine kendimce artık büsbütün emniyyet-i vicdâniyye hâsıl olarak
büyük bir sükûnet ile hareket zamanını beklemeye koyuldum. Şu
intizârın gönlümde hâsıl eylediği şiddetli ateşleri ta’rîf etmek mümkün
olsa idi. Size birer birer söylerdim.
Pazartesi günü sâ’at 5.30-6.00 sularında bir zamanlar Yunan Ordusu
Başkumandanı Prens Kostantin Hazretlerinin ikâmet eylediği konak
derûnunda büyük büyük hazırlıklar görülüyordu. Bu söylediğimiz
konağın biraz ötesinde kimbilir215 hangi Müslümanın yâdigârı olmak
üzere yüksek minâreli ve epeyce süslü bir câmi’ vardır. Minârede ezan
okunurken biraz karşı tarafda ya’ni Edhem Paşa Hazretlerinin ikâmet
eylediği ön bahçesinde aylı yıldızlı bir sancak hafif dalgalarıyla
Çatalca Ovasını, Dömeke Yaylasını gösteriyordu. Birisi ittihâd-ı
İslama, diğeri muzafferiyyet-i akvâma iki delîl muzaffer olan şu Ezanı Muhammed ile şu güzelim sancağın husûle getirdiği te՜sîrât-ı
ma’neviyyeyi beyân etmek mümkün değildir.
Dediğimiz konağın bahçesi, havlusu, câmi’in önü ve ara yerdeki
215
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büyük sokak ile saray meydânı mahşer gibi kılıçlı süngülü bargirli
bargirsiz hâsılı her ne cinsden isterseniz o türlü insanlarla doludur. Bu
galabalığın büyük bir kısmı yine Yenişehir’de kalacak, ikinci bir kısmı
ya’ni silâhlarını takınmış, çizmelerini giymiş, çantalarını omuzlarına
asmış olan kısmı ise Edhem Paşa Hazretleriyle birlikde Çatalca
ovasına gidecekdir.
Sâ’at 6.30’a geldi. Başkumandan Hazretleriyle Ordu-yı Hümâyûn
Erkân-ı Harbiyye Reîsi Rüştü Paşa Hazretleri ikâmet eyledikleri
dâirenin bahçesine çıkdılar. Nisan mevsiminde olduğumuz içün bahçe
gâyet latîf çiçeklerle donatılmış görünüyor. Edhem Paşa ve Erkan-ı
Harbiyye Reîsi yine birlikde olmak216 üzere bahçenin bir kenârında
ya’ni sancak direğinin yanı başında biraz oturdular. Yâverlerin erkân-ı
harblerin kimisi öteye kimisi beriye koşup duruyorlar. Başkumandan
Paşa Hazretleri epeyce düşünceli gibi zann olunuyordu. Biraz vakit
geçdikden sonra Ordu-yı Hümâyûn Hey՜et-i Teftîşiyyesine me՜mûr
Kenan Bey Edhem Paşa’nın yanına sokuldu ve ona ba’zı şeyler
söylemeğe başladı. Edhem Paşa Hazretleri bu sırada evvelkinden
ziyâde düşünür gibi görünürdü. Nihâyet iki beyaz atlı ve oldukca süslü
bir fayton bahçe kapısının biraz ilerisine yaklaşdı. Bu fayton Velestin
Muhârebesi’nden sonra ele geçirilmiş ve bugün Edhem Paşa
Hazretlerini Teke’ye götürmeye me՜mûr olmuş idi.
Gündüzün sâ’at 6[30]’dan sonra ya’ni sâ’at 7[00] sularında Erkân-ı
Harb Reîsi birlikde olmak üzere Edhem Paşa Hazretleri Yenişehir
Karârgâhını terk ederek ve dediğimiz faytona râkiben Yenişehir’e
216
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elvedâ eylediler. Müşârünileyhin Yenişehir’den çıkışı hakîkaten pek
dikkate şâyân bir manzara teşkîl ediyordu. Biraz vakit sonra
Başkumandan Paşa ile Ma’iyyet Bölüğü efrâdı büsbütün gözden gâib
oldu. Şimdiki hâlde Yenişehir sokakları müşârünileyhi ta’kîben
hareket etmiş olan Erkân-ı Harb Hey՜eti ve ecnebî zâbitânıyla dolmuş
idi. En sonra sâ’at 7[00] ye geldiği zaman Müşîr Paşa Ma’iyyet
Bölüğü efrâdı ve erkân-ı harbiyye zâbitânıyla217 ecnebî ataşemiliterleri şehrin hâricine çıkmış ve artık kemâl-i sükûnet üzere
Çatalca yolu boyunca yürüyüşe başlanılmış idi.
Yenişehir’den cenûba gidildiği zaman ilk önce nazar-ı insanî Velestin
Kasabasına doğru uzayıb giden ve eski vakitlerde bir nice vukû’âtın
güzergâhı olmayla şöhret alan Karadağ Tepelerine tesâdüf eyler.
Yemin ederim ki, şu tepelere bakdığım esnâda mâzînin hâtırât-ı
‘azîmesinden ziyâde hâl-i hâzırın te՜sîratı celîlesiyle müteessir oldum.
Çünkü birkaç gün evvel şu Karadağ denilen karanlık silsilenin sağ ve
sol pâyelerini teşkîl eden ovalar boyunca fırkalarımız top ve tüfenk
ateşleriyle Yunan Ordusunu perîşân ederek en sonra onun Dömeke ve
Ermiye cihetlerine kadar çekilmesini mûcib olmuşlardı.
Çünkü bugün şu Karatepelerin epeyce uzaklarında beyaz çadırlı
ordugâhlarını kurmuş olan şanlı fırkalarımız birkaç gün sonra tekrâr
hasmın ilticâ eylemiş olduğu yerlere hücûm ile Furka Boğazını,
Termopil Geçidini, Atina Câddesini açmak içün Başkumandan Paşa
Hazretlerinin vürûduna intizâr ediyorlardı. İşte bu söylediğimiz
vaz’iyyet, insanı mâzîden ziyâde hâl-i hâzırın vukû’âtıyla işgâl ederek
217
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daha çok mütefekkir ve mütehassir218 olmasını îcâb eyliyor.
Çatalca’dan Yenişehir’e ‘avdet eden bir mekârî kolunun, gelişi 219
güzel bir neferini alınız. Şu çarıklı adam, şu yorulmuş insan, şu
eskilere püskülere bürünmüş mahlûk bir hamiyyet-i mücessemedir220.
Size ne kadar büyük hisler ne kadar uzun fikirler ne kadar garîb
sevdâlar bahş eder. Bir def’a ona bakarsınız. Gönlünüz hamiyyet ile
selâmet ile celâdet ile dolar. Bir kere önünüzdeki Karadağ Tepelerine
göz gezdirirsiniz. Fikriniz kahramanlık ve Osmanlılık denilen
büyüklüklerin tebcîl221-i ahkâmı içün lâ-yenkatı’222 yorulmaya başlar.
Niçün bu kadar uzun söz söyleyelim. Yolda giderken önünüze çıkan
her nefer bir arslan, bir pehlivân gibi bütün hissiyyâtınızı işgâl eder
vesselâm!
Yenişehir-Çatalca yolu üzerinde kâh sür’atli kâh dörtnal ve pek az
‘âdetâ yürüyüş ile yürüyen Şimâl Ordusu Erkân-ı Harbiyyesinin
Teke’ye doğru ilerleyişi ise hakîkaten pek latîf bir manzara teşkîl
ediyordu. Bu muhterem hey՜et-i ne kadar büyük görseniz o kadar yeri
vardır. Çünkü Ordu-yı Hümâyûn’un bunca muzafferiyetlere bunca
fütûhâta nâil olması hep onların tedâbîr ve harekâtı sâyesinde vukû’a
gelmişdir.
Birkaç gün evvel Çatalca-Velestin Muhârebelerini kazanmakla
Alasonya Ordusuna birçok şöhretler verdiren şu mübarek hey՜et,
muzaffer bir hey՜et iken yine bu günkü yürüyüş esnâsında oldukça
Özleyen
A.g.e., s. 133.
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düşünceli görünüyordu.223
Fi’l-hakîka erkân-ı harb zâbitleri bir seferin mütârekesi musalahası
kat’î bir sûretde imza edilmedikçe dâimâ böyle düşünmeye
mecbûrdurlar. Çünkü onların şânı tekmîl bir seferi boşa çıkarmak ve
ilk muzafferiyyet seslerini en sonra bir politika muzafferiyyetiyle
ikmâle çalışmakdır.
Bugün Erkân-ı Harb zâbitleri arasında en çok düşünülen şu Dömeke
hattı üzerinde ictimâ’ eden Yunan Ordusunun kuvve-i ‘umûmiyyesi
bundan ‘ibâretdir. Hatt-ı müdâfa’a ne sûretle işgâl edilmişdir? Ordu-yı
Hümâyûn’un sağ cenâhını tehdîd etmek üzere Tırhala ve Kalabaka
cihetlerinde zuhûr etmiş olduğu işitilen gayr-ı muntazam ‘askerler
gerçek 20 tabur kadar varmıdır. Ondan başka Yunan Şark
Donanmasının sol cenâhımız üzerine bir te՜sîr göstermesi mümkün
olabilecekmidir? İşte bu gibi mes՜elelerden terekküb ederdi.
Evet, bir ordunun sevk ve idâresine me՜mûr olan bir Erkân-ı harbiyye
hey՜eti yürürken değil, uyurken bile muzafferiyyet plânları tertîb
etmekle meşgûl olmağa mecbûrdur.
Biraz evvel söylemiş idim ki ecnebî ataşe-militerleri de bizimle
berâber bulunuyorlardı. Düvel-i ecnebiyye ordularının birer timsâl-i
mücessemi hükmünde olan şu zatlar Tesalya seferinin her noktasında
‘âdetâ kendi menâfi’i nâmına çalışıyormuş gibi hareket ediyorlardı.224
Gündüzün sâ’at 10[00] sularında Bakraç Köyü hizâsına geldiğimiz

223
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vakit ateşe-militerler içinde en çok temeyyüz225 etmiş olanlardan birisi
ya’ni Almanya Hükûmeti’nin ateşe-militeri Çatalca Muhârebesinin
vukû’a geldiği gün ileri mevzi’lerdeki Yunan ‘Askeriyle ta’arruz
fırkalarının işgâl eyledikleri ba’zı yerleri dolaşmak üzere yoldan çıkdı.
Ve sağ ve sol tarafdaki hafif meyilli tepeler ve sırtlar boyunca
ilerlemeye başladı. Hava tabakaları ba’zı hafîf bulutlar ile mestûr
görünüyordu. Ginosefali Tepelerinden uçup gelen oldukça sert bir
rüzgâr bu gece büyük bir yağmurun düşeceğine ‘alâmet idi. Biraz
daha yürüdük. En sonra Subaşı ve Karademirci Köylerine vâsıl olduk.
Subaşı Köyüne geldiğimiz vakit erkân-ı harbiyye zâbitânından Çatalca
Muhârebesine iştirâk eylemiş olanlar Karademirci Muhârebesine dâir
ba’zı ufak tefek ma’lûmât vererek önümüzdeki Karademirci
Ormanları ve Teke sırtlarını bize ta’rîf ediyorlardı. Bir müddet sonra
yürüdüğümüz yolu bıraktık. Hepimiz bir arada olmak üzere
Karademirci Köyünün garb cihetindeki ormanlık istikâmetinde
yürümeye başladık. Karademirci Ormanı içinde Yunan Kıta’âtının
Çatalca Muhârebesinde işgâl eylemiş olduğu yerleri birer birer gezdik.
Bataryaların yapmış olduğu müstahkem226 topçu mevzi’leriyle
piyâdelere mahsûs açılan kademeler ve siperleri birer birer gözden227
geçirdik. Tedâfü’ü228 ve ta’arruzu koltuk nâmına ve’l-hâsıl cebhe
müdâfa’aları içün Yunan Piyâde ‘Askerinin yapmış olduğu siperler ve
ba’zı ufak tefek mevâki’ sûret-i ‘umûmiyyede istihkâm-ı fenne

Farklılık gösteren
Sağlamlaştırılmış
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tevâfuk229 edecek derecede a’lâ ve güzel tertîb edilmişlerdi.
Hendeklerin birçoğunda fenn-i istihkâm ve müsellesât230 kitaplarının
yaprakları görülüyordu. Yunan Piyâdesi, Yunan Topçu ‘Askeri bu
derece nazariyyâta meftûn231 ‘askerlerden idi. Şu dediğim ileri
mevzi’leri gezdiğimiz sırada Erkân-ı Harbiyye Binbaşısı İzzet
Beyefendi yanında bulunuyordum. Ma’lûmât-ı ‘askeriyye cihetiyle
bütün erkân-ı harb zâbitânının fevkinde bir yer tutan İzzet Beyefendi
biraz vakit sonra söyleyeceğimiz gibi Dömeke Muhârebesi plânını
tertîb eden erkân-ı harb zâbitidir.
Karademirci Ormanını iyiden iyiye bir gezdikden sonra Teke
istikâmetinde eski yürüyüşümüze devâm eyledik. Mezkûr ormanın
cenûb kenârlarından çıktığımız vakit gözümüz önüne tesâdüf eden
tabloyu mümkün değil istediğim gibi size anlatmayacağım. Evet,
orman kenârından biraz dışarı çıktığımız zaman her şeyden evvel
birkaç yüksek ağaç birkaç yıkılmış duvar arasına mahsûr olan Teke
mevki’i nazar-ı dikkatimizi celb eyledi. Teke denildiği zaman hiç
şübhe etmem ki bunun içinde bir şeyh efendi ve birkaç külahlı zâtın
mevcûd olduğuna hükm edersiniz. Biz ise232 onlardan hiç birisine
tesâdüf

etmediğimiz

içün

mezkûr

Teke’de

şeytanların

bile

bulumadığma hükm edebiliriz. Teke’nin bulunduğu nokta Çatalca
Ovasına, Çatalca Kasabasına hâsılı karşı tarafdaki Kasidiyari Silsile-i
Cibâline tamâmıyla hâkimdir. Bunun içün sağ tarafda İdris Köyünden
başlayarak Tatar Köyü ve Çatalca’da ordugâh kurmuş olan fırkaların
229

Uygun
Trigonometri
231 Düşüncelere dalmış
232 A.g.e., s. 137.
230
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beyaz beyaz çadırları göz önünde duruyor. Hele Çatalca Kasabasını
işgâl etmiş bulunan Hamdi Paşa Fırkasının bir iki kilometre uzakda
ya’ni Kasidiyari Silsilesinin ilk tepelerinde yerleşen ileri karakol
çadırları büsbütün göze çarpıyor. Çatalca Ovası boyunca ve bi’l-hassa
Tırhala’dan Dömeke’ye giden istikâmete nazar olunursa ba’zı düşman
köylerinin yavaş yavaş gökyüzüne doğru yükselen dumanları
gözüküyor.
Başkumandan

Paşa

Hazretleri

bizden

evvel

gelmiş

olmak

münâsebetiyle Teke Karârgâhında Osmanlı Sancağı latîf bir rüzgârın
hafif hafif te՜sîrleri altında yavaş yavaş dalgalanıyordu. Karârgahın
bulunduğu sırtlar mahşer gibi kalabalıkdır. Çünkü Haydar Paşa
Fırkası, ordu topçusu, ma’iyyet bölüğü ve sâir bir hayli ağırlıklar hep
o civârda ahz-ı mevzi’ eylemişlerdir. Biz sâ’at 12[00] yi çâryek
geçerek karârgaha vâsıl olmuş idik. Birkaç dakîka sonra yağmur
yağmaya başladı Otiris Silsilesi233 ve Dömeke Kal’asının bulunduğu
yüksek noktalar ba’zı karanlık bulutlar arasında pek az tefrîk
olunabiliyordu.
Yağmur gitdikçe şiddet peydâ eyledi. Erkân-ı harb zâbitânına mahsûs
ağırlıklar henüz gelmemiş idi. Hâlbuki ince uzun bir mesâfe kat’ etmiş
olduğumuz içün karnımız iyice acıkmış idi. Gözlerimiz yollarda kaldı.
Her saniye başında mekârîlerin vürûduna intizâr eyliyor idik. Fakat
boşuna intizâr. Çünkü mekârîler yanlış bir istikâmetde hareket
etdikleri içün bu gece Teke Karârgâh-ı ‘Umûmîsine gelmemişlerdi,
Erkân-ı Harb Yüzbaşısı Rıza Bey (şimdi binbaşı) her nasılsa ele
233
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geçirmiş olduğu bir etmeği koltuk altına sıkışdırarak kemâl-i
muzafferiyetle oturduğumuz çadıra girdi. Erkân-ı Harb Yüzbaşısı
(Şimdi Kolağası) İhsan Efendi isminde üçüncü bir arkadaşımız daha
vardı. Ya’ni ben, Rıza Bey ve İhsan Efendi üçümüz bir çadırda
oturuyorduk. Vakt-i seferde bir dilim etmek234 hâl-i hâzırda bir sefer
yemeğe bedeldir. Onun içün biz ni’metin daha büyüğünü intizârdan
şimdilik sarf-ı nazar ederek derhâl yakaladığımız etmekle karnımızı
doyurmaya başladık. İkmâl-i ta’âmdan sonra öteki çadırları biraz
gezmeye karâr verdik. Sâ’at 3[30]’a geldiği zaman ise herkes yatmak
tedârikiyle meşgûl bulunuyordu. Onun içün bizde kendi çadırımıza
giderek bir parça kuru etmekle karnımızı doyurduğumuz235 gibi
üzerimizdeki yağmurlukları kısmen yorgan ve kısmen şilte yerine
kullanmak usûlü sâyesinde gözlerimizi doyurmaya başladık. Gece
sâ’at 07[30] da uyandığım zaman yağmurun kesretinden dolayı
dışarıda çeşmeler akar gibi sesler işidiliyordu.
Epeyce üşümüş idim. Mevcûd şilteleri iğileşdirmek emeliyle yanımda
taşıdığım büyük bir harîtayı diğer arkadaşlarımla birlikde altımıza
serdikden sonra yine tatlı uykumuza devâm etmek üzere yataklarımıza
serildik. Midelerimiz kuru bir etmek parçasıyla ne kadar istirâhat
etmekde ise, vücûdlarımız da kuru bir zemîn parçası üstünde ondan
ziyâde ızdırâb çekmekde olduğunu söylemeye hâcet yokdur.
Sabah başımızı yasdıkdan kaldırdığımız zaman latîf bir güneşin ilk
şu’â’âti236 yeşil ve yüksek tepelere zînet vermeye başlamış idi. Bu
234

Ekmek
A.g.e., s. 139.
236 Işık
235

120 | D Ö M E K E

MEYDAN

MUHAREBESİ

sırada Karârgâh-ı ‘Umûmînin biraz ötesinde ya’ni Tatar Köyüne
doğru giden sırtlar üzerinde bir tüfek sesi işitildi. Bundan dolayı pek
çok hiddete gelmiş olan Ordu-yı Hümâyûn Erkân-ı Harbiyyesi, tüfenk
atan her kim ise derhâl tutulup kurşuna dizilmesine dâir karâr vermek
istiyordu. Müşîr Edhem Paşa Hazretlerine ma’lûmât verildi.
Müşarünileyh tüfenk atan ‘askerin kendi huzûruna çıkarılmasını taleb
eyledi. Birkaç dakîka sonra nâfile yere cebhâne sarf eden237 ortalığı
beyhûde şübhelere düşüren o yaramaz ‘asker Başkumandan Paşa
Hazretlerinin çadıları önünde duruyordu. Edhem Paşa, mezkûr neferi
iyiden iyiye bir tekdîr ederek tekrâr mensûb olduğu kıt’a yanına
gönderdi.
Ben sabah olduğu gibi fikrimi değiştirmiş ya’ni Karârgâh-ı ‘Umûmî
Erkân-ı Harbiyyesinden ayrılarak Birinci Hayri Paşa Fırkasına gitmeyi
kurmuş idim. Çünkü Birinci Fırkanın Erkân-ı Harbiyye Reîsi Şevki
Bey Tırhala’ya giden kol ile birlikde hareket eylemiş idi. İşte ben de
şu güzel fırsatdan bi’l-istifâde Hayri Paşa Fırkasının Erkân-ı
Harbiyyesine me՜mûriyetim içün Müşîr Paşa Hazretlerine bir istid’â238
takdîm eyledim. Verdiğim istid’â lâzım gelen mu’âmeleyi gördüğü
sırada ben karârgâhın ötesinde berisinde küçücük bir devir yapmak
istemiş idim. Birdenbire ecnebî zâbitlerinden birisine rast geldim.
Meğer

sonradan anladığıma

göre

bu

zâbit

Almanya

topçu

zâbitlerinden Fon Zonneburg denilen zat imiş. Benden harekât-ı
‘askeriyye üzerine ve ez-cümle "Bugün muhârebe yapılacak mı yoksa
burada istirâhat hâlinde mi kalınacakdır?" diye ba’zı şeyler sormaya
237
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başladı. Fon Zonneburg Ordu-yı Hümâyûnun şöyle boşuna vakit
geçirmesinden dolayı epeyce teessüfler ediyordu. Muhârebeye dâir
söylediği mütâla’ada şu hâlin Yunan239 Ordusunun kesb-i kuvvet ve
cesâmet eylemesine pek çok te՜sîri olacağını beyân ediyordu.
Salı gecesi Birinci Fırka Kumandanı Teke’deki Karârgâh-ı ‘Umûmîye
gelmişdi. Müşârünileyh, Başkumandan Paşa Hazretlerinden verilen
emre nazaran ertesi gün Fırkanın Birinci Livâsıyla berâber Tırhala
üzerine harekete mecbûr idi.
Salı günü sâ’at 2[30] sularında Teke’deki erkân-ı harbiyye zâbitânına
elvedâ’ ederek yalnız başına Tatar Köyü-İdris Karyesi istikâmetinde
yürümeye başladım Karârgah-ı ‘Umûmî, Birinci Fırka Kumandanına
teslîm edilmek üzere bana mazrûf bir emirnâme vermiş idi. Tatar
Köyünde Üçüncü Fırka Kumandanı Memduh Paşa Hazretlerini
gördüm. Müşârünileyhin yeşil renkli çadırlarında birkaç dakîka
aramadan sonra tekrâr atıma bindim ve doğruca İdris Köyüne hareket
eyledim. Bir sâ’at kadar ekinleri pek yüksek tarlalar içinde
yürüdükden sonra İdris Köyüne vâsıl oldum. Fırkanın bir taburu
konak usûlüyle köy dâhilinde yerleşmiş diğerleri köyün cihet-i
şarkiyyesinde çadırlı ordugâh kurmuş idi. Ondan başka ba’zı
taburlarda İdris Köyünden yarım sâ’at ötede ya’ni garb cihetinde vâki’
Sarıkaya denilen karyede iskân ediyordu.240
Fırka karârgâhı İdris Köyünün cenûb mahrecinde241 ve Çatalca ile
Dömeke’ye nâzır ufacık bir evde yerleşmiş idi. İçeriye girdiğim
239
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240
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zaman evin en güzel odası demek olan küçük bir odada paşalardan
birisinin yatmakda olduğunu gördüm. Müşârünileyhin yanı başında bir
iki gazete var idi. Selam verdikden sonra Paşa Hazretlerine o
söylediğim varakayı takdîm eyledim. Müşârünileyh derhâl okudu ve
çavuşlardan birisini çağırarak hemen Tırhala istikâmetinde yürüyüş
icrâ etmekde olan Fırka Kumandanı Paşa Hazretlerine mezkûr
varakayı teslîm etmesini emreyledi. Şu hâlden anladım ki karşımda
bulunan paşa, Fırka Kumandanı Hayri Paşa Hazretleri değildi. Bi’l’akis Birinci Livâ Kumandanı Erkân-ı Harbiyye Mirlivâlarından Tahir
Paşa imiş.
Müşârünileyhin söylediğine nazaran Fırka Kumandanı bir livâ piyâde
ve bir batarya sahra topu ile birlikde akşam Edhem Paşa
Hazretlerinden verilen emir mûcibince bugün sâ’at 2[00] de Tırhala
üzerine hareket eylemiş idi. Hâlbuki Karârgâh-ı ‘Umûmî bir gece
evvel verdiği emirden sarf-ı nazar ederek Birinci Fırkadan yalnız bir
alay piyâdenin Tırhala’ya sevkini münâsib görmüş ve bundan dolayı
Fırka Kumandanı Paşa Hazretlerine mezkûr varakayı göndermişdi. Bir
buçuk-iki sâ’at sonra Hayri Paşa yalnız bir alay müstesnâ olmak üzere
İdris Köyüne ‘avdet eyledi. Tırhala’ya giden dört tabur ‘asker
Miralay242 Celal Bey kumandasında sevk edilerek ayın 29 uncu günü
bilâ-vukû’ât gerek Celal Bey kolu ve gerek Yenişehir’den gönderilen
Sadık Paşa Livâsı 4 Mayıs gününe kadar Tırhala’da, Celal Bey Alayı
ise 3 Mayıs’a kadar Kardıça’da ikâmet eyledi.

242
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Bayramın birinci günü, fırka kumandanlarıyla erkân-ı harbiyye reîsleri
Memduh Paşa’nın Tatar Köyü civârında kurulan çadırında Müşîr
Edhem Paşa Hazretleriyle görüştüler. Bugünkü müzâkere pek o kadar
uzun sürmedi. Ve işe kat’î bir netîce verilmeksizin müzâkere ta’tîl
edildi. Mayıs’ın ikinci Cuma günü Hayri Paşa Hazretlerinin Damadı
Erkân-ı

Harbiyye

binbaşılarından (Şimdi

Kâimmakâm) Galip

Beyefendi ile birlikde Çatalca’ya gitdik.
Çatalca’da Altıncı Fırka Kumandanı Hamdi Paşa ve Mirlivâ Hasan
Paşa Hazretleriyle görüştük. Bugün Erkân-ı Harbiyye Kâimmakâmı
Sami ve Hamdi Bey’ler ile Erkân-ı Harb Yüzbaşısı Sermed ve Erkân-ı
Harb Mülâzımı Avni Efendiler Kasidiyari Tepelerini keşf etmek üzere
bir bölük redîf ‘askeri ve bir bölük Boşnak gönüllüsü ile istikşâfa
gitmişlerdi. Çatalca’da Hamdi Paşa243 Hazretlerinin iskân eyledikleri
eve girdiğimiz vakit müşârünileyh pek büyük telâşlar içinde "Yazıklar
olsun dört erkân-ı harb zâbiti gâib etdik" diye esefler ediyordu.
Hasan Paşa bi’l-’akis pek fütûrsuz bir hâlde sigarasını içip duruyordu.
Fırka Kumandanı Paşa Hazretlerinin merak etmeye hakkı vardı.
Çünkü Boşnak Gönüllülerinden birisi Çatalca’ya dönerek erkân-ı harb
zâbitleriyle iki bölük ‘askerin düşman tarafından abluka edilmiş
olduğunu söylüyordu. Teke Karârgâh-ı ‘Umûmîsi, Çatalca’nın biraz
cenûbundaki tepelerde endaht edilen tüfenk seslerini işitmiş, bundan
dolayı Hamdi Paşa’yı telgraf makinesine da’vet eylemiş idi.
Müşârünileyh, Kasidiyari Tepeleri boyunca istikşâfa giden kuvvetli
bir keşif müfrezesiyle Yunan ileri karakol ‘askerleri beyninde ufacık
243
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bir muhârebe zuhûra geldiğini Devletlü Edhem Paşa Hazretlerine
bildirdi ve ‘aynı zamanda keşif müfrezesinin imdâdına gitmek üzere
iki tabur ‘askeri tüfenk seslerinin geldiği istikâmete gönderdi.244

244
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DOKUZUNCU FASIL
Teke Meclis-i Harbî ve Dömeke Muhârebesi Karârı
Cumartesi günü Mayıs’ın 3’ünde bütün fırka kumandanlarıyla erkân-ı
harbiyye reîsleri ve Dömeke Muhârebesine dâir son bir müzâkere
yapmak üzere Teke’de Edhem Paşa Hazretlerinin çadırlarında ictimâ’
eylediler. Bu müzâkerede erkân-ı harbiyyenin muhârebe hakkında
yapmış olduğu plân Erkân-ı Harbiyye Miralayı Rıza Bey tarafından
kırâet edildi. Herkes bir türlü fikirde bulundu. Dömeke Muhârebesi
asıl ertesi gün ya’ni Pazar günü ta’kîb edilecek iken ba’zı fırkaların
peksimetleri ve mühimmât-ı ‘askeriyyeleri daha tamâmıyla hazır
edilmemiş olduğu içün ve Birinci Fırka Kumandanı Hayri Paşa’nın
"Birgün sonra muhârebe edilse ne olur? Dömeke Muhârebesinin beheme-hâl Pazar günü yapılmasına dâir fermân-ı ilâhî gelmedi ya.
Zâten Pazar günü uğursuz bir gündür" demesi üzerine muhârebe
Mayıs’ın beşinci Pazartesi gününe te՜hîr edildi.
Başkumandan Paşa’nın çadırı içinde ‘akd edilen şu ikinci müzâkerede
en çok hasmın hangi cenâhını kuşatmak lâzım245 geleceğine dâir uzun
uzadıya sözler söylenildi. Bu husûsda esâsen iki tavsiye, iki fikir
mevcûd idi. Başkumandanla berâber bütün Erkân-ı Harbiyye Hey՜eti,
çevirme hareketinin Çamaş Boğazından ya’ni Yunan Ordusunun sol
cenâhı ‘aleyhine karşı yapılmasını münâsib görüyorlardı. Çünkü
mezkûr hareketin icrâsı içün o cihet arâzîsi ve orada bulunan yollar

Osman Senaî (1315/1899). Osmanlı Yunan Seferi Dömeke Meydan Muharebesi.
Cilt 3, İstanbul: (Asadoryan) Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, s. 146.
245
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daha ziyâde müsâ’id gibi görünüyordu. Yalnız bir erkân-ı harb zâbiti
ya’ni Erkân-ı Harbiyye Binbaşılarından İzzet Beyefendi herkesin
hilâfında bir yol tutmuş idi. Ya’ni onun fikrine göre Dömeke Meydân
Muhârebesinde muzafferiyyet kazanmak en çok Yunan Ordusunu sağ
cenâhdan çevirmekle mümkün olacakdır. Vâkı’â düşmanın sağ cenâhı
geçilmesi müşkil, bataryaların harekâtına gayr-ı müsâ’id ve dik
birtakım sırtlar ve tepelere istinâd eyliyordu. Ma’-hazâ şu dediğimiz
sarp yerlerden sevk edilecek kıta’ât-ı ‘askeriyye düşman tarafından
pek çabuk görülmeyerek en sonra Dömeke-Furka yoluna hâkim olan
tepelere vâsıl olunca Yunan Ordusunun terk-i mevzi’ etmesine
veyâhûd esir düşmesine hizmet edebilirdi.
Hâlbuki Çamaş Boğazı Dömeke Câddesinden bir günlük mesâfe kadar
uzak düşdüğü içün o tarafdan çevirme hareketi içün gönderilecek
fırkalar düşman nazarından mestûr kalmayacakları246 gibi hasmın
Lamiya üzerine ric’ati mezkûr çevirme hareketinden o derece
müteessir olamayacak idi.
Hâsılı şunun gibi daha sâir ba’zı mütâla’ât-ı esâsiyyeden dolayı
Başkumandan Paşa Hazretleri ve gerek onunla birlikde Çamaş Boğazı
tarafdaları olan Erkân-ı Harb Zâbitânı İzzet Beyefendi’nin meydâna
koyduğu plânı tasdîk ederek en sonra hasmın sağ cenâhından çevirme
hareketi yapılmasına karâr verildi.
Dömeke hatt-ı müdâfa’asının tûlü247 30 kilometreyi mütecâviz olmak
münâsebetiyle Ordu-yı Hümâyûnun Çamaş Boğazına karşı hareket
246
247
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edecek sağ cenâh kolu ile meselâ Çınarlı Deresi boyunca ilerleyecek
olan sol cenâh fırkası beyninde muhâbere etmek husûsu pek çok
müşkilâta uğrayacağı aşikâre bir şey idi. Onun içün Teke
Karârgâhında ictimâ’ eyleyen Meclis-i Harb azasından ba’zıları ve ezcümle Meclis-i mezkûr Reîsi bulunan Edhem Paşa Hazretleri, fırkalar
dâhilinde kolordular teşkîl edilmesini münâsib görmüşlerdi. Çünkü
ikişer fırkanın birleşmesinden husûle gelecek kolordular muhârebe
günü fırka teşkîlâtına nazaran, muhârebe husûsunda nısf-ı nısfa bir
zaman kazandıkdan başka sevk ve idâre-i harb cihetlerini pek ziyâde
teshîl edecekdi.
Kolordu teşkîli kolay bir şey, lâkin husûle gelecek kolordular içün
kumandan bulmak husûsu epeyce güç bir şey248 idi. Muhârebe günü
Ordu-yı Hümâyûnun sol cenâhından hareket edecek Üçüncü ve
Altıncı Fırkaların birleşmesinden meydâna gelecek kolorduya ilk önce
Hamdi Paşa Hazretlerini kumandan yapmak istediler.
Müşârünileyh birçok mahzûrlar serd ederek Meclisin şu karârını kabûl
etmedi. En sonra verilen karâr Birinci Fırka ile Üçüncü Fırkanın bir
araya gelmesiyle vücûda gelecek Birinci Kolorduya Hayri Paşa, İkinci
Fırka ile Altıncı Fırkanın birleşmesinden hâsıl olacak İkinci
Kolorduya Neşet Paşa Hazretleri kumanda etmekden ‘ibâretdi.
Meclis-i Harb, gündüzün sâ’at altı buçuk’da nihâyet buldu. Fırka
Kumandanları ve Erkân-ı Harb Reîsleri Teke sırtlarına elvedâ’ ederek
İdris Köyü, Çatalca ve Tatar Köyü ile Küçük Ahmedli istikâmetinde
fırkalarına iltihâk eylemek üzere hareket eylediler.
248
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Meclis-i Harb’in kabûl etmiş olduğu şu teşkîlata nazaran en çok Hayri
Paşa Fırkası zarar görecekdi. Çünkü muhârebe günü Çatalca’dan
Kasidiyari Tepelerini aşarak cenûba doğru ilerleyecek olan bu fırka
mezkûr arâzîye dâir hiçbir ma’lûmât edinememişdi. Çünkü oralarını
istikşâf etmek ve o cihetde bulunan Yunan Kıta’âtına dâir ma’lûmât
edinmek vazîfesi Altıncı Fırkaya aid idi.249
Ne ise, biz Hayri Paşa ile birlikde İdris Köyüne geldiğimiz vakit her
şeyden evvel fırkamızın muhârebe günü hareket etmeye mecbûr
olduğu şu yeni arâzîyi a’lâdan a’lâya bir gözden geçirmek içün
harîtamıza mürâca’at etdik. Lâkin beyhûde yere harîta mütâla’a
ediyormuşuz. Çünkü gece sâ’at 2[00] de Karârgâh-ı ‘Umûmîden gelen
ordu emri Meclisde verilen karârın değişmiş olduğunu gösteriyordu.
Mezkûr emir pek ziyâde mühim olmak münâsebetiyle ber-vech-i âtî
derc olunur.
Ordu Emri Numara-4
1- Düşman takrîben yirmi bin kuvvetinde olarak Dömeke Kasabasının
tarafeyninde ve ilerilerindeki sırtları işgâl etmekdedir.
2- Ordu düşmanın sağ cenâhını çevirmek üzere Mayıs’ın beşinci günü
harekât-ı ta’arruziyyeye bed՜ edecekdir.
3- Mayıs’ın beşinci günü ordunun ileri kat’ edeceği mesâfeyi
kısaltmak üzere Mayıs’ın dördüncü günü harekât-ı âtîye icrâ
olunacakdır.
4- Birinci Hayri Paşa Fırkası Timurlu Köyüne hareketle geceyi orada
249
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geçirecekdir. Nuri Paşa Nizâmiye Livâsı Büyük Ahmedli’ye kadar
ilerleyecekdir. Neşet Paşa Fırkası müfrezelerini toplayarak Küçük
Ahmedli civârıyla şark cihetlerinde toplu bulunacakdır.250
Hayri Paşa Fırkasıyla Nuri Paşa Livâsı akşama yakın mevzi’lerine
vâsıl olacak sûretde hareketlerini tanzîm eyleyeceklerdir.
5- Memduh Paşa Fırkası iki livâsıyla Aşağı Derendeli mevki’inin sağ
ve sol taraflarına kadar ilerleyecek ve geceyi orada geçirecekdir.
Hamdi Paşa Fırkasının geride bulunan Livâsı Bayraklı- Gedik tarîki
üzerine kadar sola açılacakdır. Cebel bataryaları Hasan Paşa ve sahra
bataryaları sol cenâh livâsında bulunacakdır. İhtiyât Livâsı Bayraklı
mevki’ine kadar ilerleyecekdir. Sol cenâhda Memduh Paşa Fırkasıyla
Hamdi Paşa’nın bir livâsı ve ihtiyât livâsının işbu harekâtı gâyet
hafî251 ve setîr olması mültezem bulunduğundan harekâta karanlık
hulûlünden sonra bed՜ olunacak ve yeni mevâzi’de asla ateş
yakılmayacağı gibi eski mevâzi’de bi’l-’akis ateş yakılacakdır.
6- İhtiyaç görüldüğü hâlde gece tutulacak mevâki’ ile istihzârât-ı
ibtidâiyyenin keşif ve icrâsı zımnında erkân-ı harbiyye zâbitânı i’zâm
olunabilirse de düşmana harekâtı hiss etdirecek her gûnâ teşebbüsten
tevakkî252 olunması te՜yîden tavsiye olunur.
7- Çadırlar ile büyük ağırlıklar eski mevâzi’de kalacak ve bunların
muhâfazası zımnında 22 Nisan târîhiyle i’tâ olunan253 ordu emrinin
zeylindeki iş’ârâta tamâmıyla iktidâ olunacakdır. Bi’t-tab’ cebhâne ve
250
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erzâk berâber alınacakdır.
8- Memduh Paşa Fırkasından bir cebel bataryası Hamdi Paşa
Fırkasına verilecekdir. İhtiyât Livâsıyla bulunan süvârî bataryaları
Nuri Paşa Livâsına ilhâk olunacakdır.
9- Ordu topçusu Kuzgunar’a kadar ilerleyecekdir ve bâlâda topçu
tebeddülâtına

dâir

edilen

ta’dîlâtın

vaktiyle

icrâsına

topçu

kumandanlığı tarafından himmet olunacakdır.
10- Süvârî fırkası bulunduğu mevki’de kalacak ve dört Mayıs’da yine
Dömeke cebhesine ve şark cihetlerine ve Kardica istikâmetlerine
doğru müte’addid kollarla istikşâfâtda bulunacakdır.
11- Dört Mayıs akşama kadar fırkaların me՜kûlât ve mühimmâtının
ikmâline sarf-ı mesâî olunacakdır. Dört Mayıs akşamı yine bu civârda
tedârik olunan vesâit ile ‘askerin i’âşesine himmet olunarak 5
Mayıs’dan itibaren mümkün mertebe ziyâde erzâk bulundurulmasına
i’tinâ olunacakdır.
12- Karârgâh-ı ‘Umûmî Teke’de kalacakdır.
Cumartesi günü sâ’at 11.30’Da Teke Karârgâh-ı ‘Umûmîsinde yazılan
ber-vech-i bâlâ 4 numaralı ordu emrinin birer sûreti piyâde fırkalarıyla
Müstakil Süvârî Fırkasına gönderilerek o vechle gündüzün kabûl
olunan kolordu teşkîlâtından vaz254 geçilmiş olduğu her tarafda
anlatılmış idi. Birinci Fırka mezkûr emri aldığı zaman kumandan Paşa
ile erkân-ı harbiyyesi oldukça geniş bir nefes almışlardı. Bu vechle
geniş bir nefes almaya yerden göğe kadar hakkımızda vardı. Çünkü
254
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muhârebe günü ma’lûm olan bir arâzîde hareket etmek meçhûl bir
istikâmetde yürümekden elbette yüz def’a daha kolaydır.
Dömeke

Muhârebesi’nin

biraz

gecikmiş

olmasından

ötürü

Başkumandan Edhem Paşa Hazretlerine gerek matbû’ât-ı ecnebiyye
ve gerek efkâr-ı milliyye ba’zı ufak tefek i’tirâzlarda bulunmuş idi.
Her cihetden gelen ‘aks-ı sadâlar, Edhem Paşa niçün duruyor? Şimâl
Ordusunun Çatalca Ovasında şöyle nâfile yere vakit geçirmesi
Yunanlıların büyümesine Dömeke mevzi’inin kesb-i metânet255
etmesine hidmet etmiyor mu? Ma’nâlarını ifâde eyliyordu.
Gerçek, Edhem Paşa Ordusu ‘acabâ niçün Dömeke üzerine
yürümüyordu. Şu suâle Edhem Paşa ağzından bir cevâb-ı ‘umûmî
vermek lâzım gelirse “Dömeke mevzi’i gibi esâsen ve tab’an pek
metîn olan bir hatt-ı müdâfa’a üzerine Yunan Ordusuna müsâvî bir
kuvvet ile hücûm etmek tehlikeden sâlim değildi. Herhalde Şimâl
Ordusunun biraz daha büyümesine erzâk ve cebhâne kâfilelerinin
Alasonya ve Yenişehir’den Çatalca Ovasına götürülmesine epeyce
ihtiyâcımız vardı” demekden başka bir çare yok idi.256
Fi’l-hakîka hudûd boyu muhârebelerine girişdiği zaman Edhem Paşa
Hazretlerinin eli altında 60-70 bin kişiden mürekkeb koca bir ordu var
idi. Bugün ise Şimâl Ordusunun Çatalca Ovasındaki kuvve-i
‘umûmiyyesi ancak 35.000 kişiye bâliğ olabilir. Dömeke hatt-ı
müdâfa’asını işgâl eden Cenûb Ordusunun kuvveti de 30.000 kişi ve
belki daha ziyâdedir.
255
256
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Onun içün ta’arruz ordusu geriden gelmekde olan kuvâ-yı mu’âveneyi
beklemek husûsunda epeyce bir zaman gâib etmeye mecbûrdu. Zira
hasım ordusuna müsâvî bir kuvvet ile Otiriş eteklerine Dömeke
kal’asına Furka Boğazına hücûm etmek sahîhan korkulu bir hareket
yerine geçerdi.
Hâlbuki meseleyi a’lâdan a’lâya bir gözden geçirirseniz Şimâl
Ordusunun Çatalca Muhârebesi’nden sonra o kadar uzun bir fâsıla
vermeye pek de ihtiyâcı olmadığını tasdîk eylersiniz. Bunun sebebi ise
aşağıda söyleyeceğimiz şeylerden ‘ibâretdir.
Üçüncüsü seferberlik emri üzerine darü’l-harbe sevk edilmekde olan
redîf taburları henüz epeyce uzakda bulunuyorlardı. Ma’-hazâ Yedinci
Hasan Paşa Fırkasının 7 taburluk bir livâsı Yenişehir’de öyle boşu
boşuna ikâmet ediyordu. 14. ve 15. Piyâde Alaylarından mürekkeb
olan bir livâ ya’ni Nuri Paşa Livâsı257 Yenişehir’e girmek üzere idi.
Zabt edilen yerler ile üssü’l-harekât beynindeki nikât-ı hühimmede ve
meselâ Kozköy, Liftakarya, Platamona ve Katerin civârında ve Milona
Boğazıyla sâir ba’zı öteberi terk edilen taburlar pek a’lâ Çatalca
Ordusuna celb olunabilirlerdi. Ondan başka ilk zamanlarda daha
Garâbene ve Dişkat havâlîsinde kalmış olan 10 taburluk İslâm Paşa
Livâsını, Tırhala ve Kardiça’daki Sadık Paşa ve Celal Bey kollarını
kezalik Çatalca Ovasına doğru ileri sürmekde bir müşkilât
görülemezdi.
Çünkü bu dediğimiz müteferrik taburların hepsi boşu boşuna vakit
geçiriyorlardı. Eşkıyâ çetelerinden veyâhûd sâir ba’zı Yunan
257
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ta’arruzlarından büsbütün emîn kalmak içün ise mezkûr taburların
yerine henüz gelmekde olan redîf taburlarından bir kısmını me՜mûr
etmek de pek a’lâ mümkün olabilirdi.
Ordu-yı Hümâyûn’un üç hafta nihâyetinde 30.000 kişiye tenezzül
etmiş olmasının bir sebebi daha var ki, o da mekârî hayvanlarına
me՜mûren taburlarından tefrîk edilen ‘askerin gerçekden büyük bir
yekûn vücûda getirmiş bulunmasıdır. Fi’l-hakîka her üç mekârî
hayvanına bir nefer vermek lâzım gelirken biz de bi’l-’akis her hayvan
başına iki ve belki daha ziyâde nefer me՜mûr edilmiş idi.258
Bir ta’arruz ordusunu en çok harab eden şey düşman kurşunları
değildir. İspanya seferinde Masena Ordusu eğer zabt edilen yerler ile
turûk-ı ittisâliyyenin259 muhâfazasına me՜mûr epeyce kuvvetli
‘askerler ayrılmamış olsaydı hiç şübhe yok ki Lizbon hudûd-ı
istihkâmiyyesi önüne geldiği zaman 6000 kişiye tenezzül etmiş
olmayacakdı.
Moskova seferinde Napolyon’un büyük ordusu tasarruf cihetiyle biraz
daha dikkat üzere hareket etse idi belki sefer-i mezkûrun hey՜et-i
‘umûmiyyesi Bonapart nâmını gökyüzünden yer altına geçirecek
derecede müdhiş ve zehirli netîceler ile nihâyet bulmayacakdı.
Geçen 77 seferinde Besarabya’dan hareket eden 400.000 kişilik bir
Rus Ordusu Çatalca istihkâmları önüne geldiği zaman Moskofların
kuvve-i mevcûdesi 60-70 bin kişiye kadar inmiş idi.
Hâlbuki Fransa-Alman seferinde Alman Ta’arruz Ordusunun kuvve-i
258
259

A.g.e., s. 155.
Ulaşım yolları
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muharrikesi ve ‘âdetâ iki ayaklı ve canlı bir makinesi hükmünde olan
Mareşal Moltki Ordu-yı mezkûru zabt edilen yerler ile öteberi yollar
üzerinde haddinden ziyâde ‘asker bırakmadığı içün epeyce kuvvetli
bir yekûn teşkîl edecek sûretde Paris pişgâhına götürebilmiş ve yine
onun içün Alman260 muhâsara ordusu son zamanlarda bir milyondan
ziyâde

bir

kuvvet

ile

Fransızları

son

derecede

sıkışdırmış

bulunuyordu.
Hâsılı ta’arruz ordusunun en ziyâde çekineceği bir düşmanı varsa o da
olur olmaz yerlere ‘asker göndermek ve zabt olunan kasabalara
lüzûmundan ziyâde muhâfız terk eylemekden ‘ibâretdir.
İşte bunun gibi eğer Teselya Ordusu da öteye beriye bir hayli ‘asker
dağıtmamış olsa veyâhûd şu terk edilen ‘askerleri muahharen yanı
başına getirtmiş bulunsa idi o zaman Yunan Kuvve-i ‘Askeriyyesine
nisbetle pek büyük bir yekûn teşkîl ederek ne Otiriş Dağlarından ne de
Prens

Kostantin’in

tertîb

eylediği

kademevârî

istihkâmlardan

çekinmiş, ne de şöyle nâfile yere vakit zâyi’ etmiş olurdu.
Edhem Paşa Hazretleri en sonra yalnız nizâmiye livâsının vürûduna
intizâr ederek onu müte’âkib Yunan Ordusu ‘aleyhine hücûm etmeye
karâr verdi. Çünkü bundan ziyâde vakit geçirmenin de hiçbir ma’nâsı,
hiçbir hikmeti olamazdı.
Ordunun i’âşe husûslarını teshîl261 ve te՜mîn eylemek maksadıyla,
Alasonya anbarlarında mevcûd olan erzâk ve mühimmâtın büyük bir
kısmı Yenişehir’e nakledildi. Buradan ise mekârî hayvanları
260
261

A.g.e., s. 156.
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vâsıtasıyla ve oldukça büyük bir günlük yürüyüş ile Çatalca
Ovasındaki fırkalara lâzım olduğu nisbetde cebhâne262 ve erzâk
götürüldü. Hergün gerek erkân-ı harbiyye zâbitânı gerek süvârî fırkası
cânibinden sevk olunan keşif kolları vâsıtasıyla hasmın merkezi sağ
ve sol cenâhları üzerine istikşâfât icrâ ediliyordu. Ondan başka
köylülerden bizim ileri karakol müfrezelerine ilticâ eden Yunan
firârîlerinden ba’zı ma’lûmât alınıyordu.
Mayıs’ın ikinci günü Erkân-ı Harbiyye Miralaylarından Mahmud ve
Rıza Beylerin Çamaş Boğazı taraflarında yapdıkları istikşâfât Yunan
piyâde ‘askerleriyle istikbâl edilmişdi. Kezalik Kasidiyari Tepelerine
giden kuvvetli keşif kolları o cihetlerde yerleşmiş olan düşman
müfrezelerinin şiddetli ateşleri önünde gerisi geriye dönmüşlerdi.
İkinci Neşet Paşa Fırkası ileri karakol müfrezelerine ilticâ ederek
Karârgâh-ı ‘Umûmîye gönderilen düşman firârîlerinin verdikleri
ma’lûmâta nazaran Dömeke’de iki batarya ve dört alay piyâde olduğu
gibi Kasidiyari Tepeleri ile o civâr boğazlarında yine bir alay piyâde
ve bir cebel bataryası bulunduğu anlaşılıyordu. Kezalik Tavuklu Gölü
cihetlerinde ve Çamaş Boğazında ‘Asâkir-i Yunaniyyeden büyücek
bir kuvvetin yerleşdiği mes՜elesi de gerek keşif kollarından ve gerek
düşman firârîlerinin verdikleri ma’lûmâtdan zâhir olmuş idi.263
Büyük çaplı mavzer tüfenkleriyle müsellah olan Livâ Mayıs’ın
dördüncü Pazar günü Çatalca Ovasına muvâsalat eyledi. Bunun
üzerine ertesi gün artık be-heme-hâl düşman mevzi’ine hücûm
262
263

A.g.e., s. 157.
A.g.e., s. 158.
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edilecekdi.
Erkân-ı harbiyyenin verdiği karâra nazaran Ordu-yı Hümâyûn’un
ba’zı fırkaları muhârebe günü ta’kîb olunacak yürüyüş mesâfelerini
azaltmak içün Mayıs’ın dördüncü günü tebdîl-i mekân ederek biraz
ileriye gideceklerdi.
Mayıs’ın beşinci Pazartesi günü ise ta’arruz-ı ‘umûmî hareketi
yapılacakdı. Ta’arruz içün kabûl edilen plan esâsen şu yolda tertîb
edilmişdi.
Sağ tarafda Birinci, sol tarafda İkinci Fırka ile Nuri Paşa Livâsı
bulunmak şartıyla cebheden ya’ni ova boyunca Dömeke ‘aleyhine
ta’arruz olunacak. Üçüncü ve Altıncı Fırkalar dahi Çatalca’nın
cenûbundaki dağlardan aşarak hasmın sağ cenâhı üzerine bir çevirme
harekete yapacakdı.
Haydar Paşa Livâsı sol cenâh fırkalarına, İkinci Fırka’dan ayrılan bir
livâ ise cebheden hareket edecek, fırkalara ihtiyât olacak ve ordu
topçusu Neşet Paşa Fırkası’nın gerisinden hareket edecekdi.264
Verilen karâr mûcibince Mayıs’ın dördüncü Pazar günü fırkalardan
ba’zıları ileriden mesâfe kazanmak üzere tebdîl-i mekân eylediler.
Birinci Hayri Paşa Fırkası sâ’at 6[00] sularında İdris Köyü ordugâhını
terk ile akşam sâ’at 12[00] ye doğru Timurlu Köyüne muvâsalat
eyledi.
İkinci Fırka zâten Küçük Ahmedli civarında ordugâh teşkîl etmiş
olduğu içün yalnız Neşet Paşa Hazretlerinin kumandasına verilen
264

A.g.e., s. 159.
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mavzerli Nuri Paşa Livâsı Küçük ve Büyük Ahmedli hizâlarına kadar
ileriye sürüldü.
Altıncı Fırkanın Hasan Paşa Livâsı Çatalca’da terk edildiği hâlde öteki
livâsı Aşağı Şatırlı üzerine hareket eyledi. Memduh Paşa Fırkası da
karanlık basdıkdan sonra Tatar Köyü ordugâhını terk ile Aşağı Şatırlı
hizâsına kadar yayıldı. Haydar Paşa Livâsı Bayraklı Köyüne ordu
topçusu ise Çatalca’ya gönderildi.
Fırkaların çadır ve sâir ba’zı eşyâsı eski ordugâhlarda bırakıldı. Güneş
gurûb edeceği bir sırada ‘umûm taburlara îcâb eden ta’lîmât verildiği
gibi peksimet, fişenk ve sâire tevzî’ edildi. Piyâde neferlerinden
beherine 350 fişenk, toplardan her birisine yüzer atım verildi.265
Şimdiki hâlde Yunan mevâzi’ine ta’arruz etmek içün elde bulunan
kuvvet 80 tabur piyâde, 26 bölük süvârî ve 28 bataryadan ya’ni 40.000
tüfenk 1200 kılınç ve 168 topdan ‘ibâretdi.
28 batarya içinde; 3 batarya süvârî, 20 batarya piyâde, 10 batarya obus
dört batarya cebel toplarına ‘âiddi.
Obus bataryalarından birisi ma’t-teessüf Yenişehir’de bırakılmışdı.
Şimâl Ordusunun Pazar günü icrâ eylediği harekât ile kuvve-i
mevcûdesi bâlâda söylediklerimizden ‘ibâretdi. Yalnız Ermiye üzerine
yürüyecek olan Hakkı Paşa Fırkasını bundan hâric tutmak lâzım gelir.
Dömeke Muhârebesine girişmezden evvel bir def’ada 5 Mayıs günü
Yunan Ordusunun vaz’iyyet ve nizâm-ı harbine bir göz gezdirelim.
Vâkı’â Prens Kostantin Ordusunun Çatalca Muhârebesinden sonra
265

A.g.e., s. 160.
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Dömeke hatt-ı müdâfa’asında ne vechle yerleşmiş olduğunu evvelce
söylemiş idik. Lâkin muhârebe günü ba’zı ta’dîlât yapıldıkdan başka o
zamana kadar kuvvetce ba’zı fırkalar zuhûra gelmiş idi. Onun içün
muhârebe günü düşman ordusunun vaz’iyyet ve nizâm-ı harbini şöyle
muhtasarca bir gözden geçirmek istiyoruz.266
Mayıs’ın Beşinci Günü Yunan Ordusunun Vaz’iyyet ve Nizâm-ı
Harbi
Başkumandan

:Prens Kostantin

Erkân-ı Harbiyye-i ‘Umûmiyye Reîsi

:Miralay Palis

Sol Cenâh; Miralay Kaklamanos idâresinde bulunan Beşinci Muhtelit
Livâdan teşekkül ederdi. Bunun kuvve-i mevcûdesi 4 piyâde, 1
istihkâm taburuyla yarım gönüllü taburundan ya’ni 5400 neferden
‘ibâretdi. Ondan başka 6 topluk bir cebel bölüğü ve Galibardi
gönüllüleri de mezkûr cenâha me՜mûrdu.
Merkez; Miralay Antoniyadis kumandasına verilen Dördüncü Livâdan
teşekkül ederdi. Bu livânın kuvveti ise Üçüncü ve On birinci Piyâde
Alayları

ile

Dokuzuncu

İhtiyât

ve

yine

Dokuzuncu

Efzon

Taburlarından ve bir istihkâm bölüğünden ya’ni 7500 neferden
‘ibâretdi. Altı topdan mürekkeb bir cebel bataryası da mezkûr hatta
me՜mûr idi.
Hatt-ı müdâfa’anın sol cenâh ve merkezine ‘âid olan şu iki livâ
Miralay Mavromihali’nin fırkasını teşkîl ederlerdi.267
Sağ Cenâh; Miralay Mastırapas kumandasına verilen İkinci Livâdan
266
267
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teşekkül ederdi. Bu cenâhın kuvve-i mevcûdesi Dördüncü ve Beşinci
Piyâde Alayları İkinci ve Yedinci Efzon Taburları, iki istihkâm bölüğü
ve bir ihtiyât taburu ya’ni 9700 neferden ‘ibâretdi. Üç sahra
bataryasıyla bir cebel bölüğünün hâvî olduğu 24 parça top da mezkûr
cenâha merbût idi.
‘Umûm Kuvve-i İhtiyâtiyye; Miralay Dimopolos idâresinde bulunan
Birinci Livâdan teşekkül ederdi. Bu livâ Birinci ve İkinci Piyâde
Alayları, Dördüncü ve On birinci Efzon Taburları, Birinci, Altıncı ve
Üçüncü İhtiyât Taburlarıyla bir tabur Yunan gönüllülerini hâvî ya’ni
11000 kişiden ‘ibâretdi. Ondan başka iki sahra bataryasıyla beş kal’a
topu kezalik buraya mensûb idi.
Müstakil Süvârî; Birinci ve Üçüncü Süvârî Alaylarından yedi bölük
ya’ni 550 neferden ‘ibâret idi.
Bundan başka binbaşı (tertîbi) idâresindeki müfrezede Sekizinci Efzon
Taburuyla İkinci ve On ikinci İhtiyât Taburlarını ve gönüllü çetelerini
hâvî idi.268
Bir cebel bataryası ve 3500 kadar neferden terekküb eden şu müfreze
ordunun sol cenâhında Çamaş Boğazının seddine me՜mûr olmuş idi.
Şu hesâba nazaran Dömeke mevzi’inde mevcûd olan Yunan Kuvve-i
‘Umûmiyyesi 28 tabur piyâde, 7 bölük süvârî, 9 batarya ve beş kal’a
topundan ya’ni 34900 piyâde, 500 süvârî, 59 parça topdan terekküb
ederdi.
Ermiye’deki İsmolinski Livâsı kuvve-i mezkûreden hâricdir. Bu
268

A.g.e., s. 163.
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livânın kuvveti de ayrıca 8 tabur piyâde, 1 Efzon Bölüğü, 1 süvârî ve
2 topçu bölüğünü hâvî idi ki hey՜et-i ‘umûmiyyesi 7500 nefer, 80
süvârî ve 13 parça top teşkîl ederdi. İşte muhârebe günü Yunan
Ordusunun vaz’iyyet ve nizâm-ı harbi şu söylediğimiz gibi tertîb
edilmiş bulunuyordu. Her iki cihetin kuvâ-yı mevcûdesiyle vaz’iyyet
ve nizâm-ı harblerini öğrendik. Artık yavaş yavaş Dömeke
Muhârebesine başlayabiliriz.269

269

A.g.e., s. 164.
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ONUNCU FASIL
Dömeke Meydân Muhârebesi
Mayıs’ın birinci ya’ni Perşembe günü sabah sâ’at 2[00] de İdris Köyü
karârgâhına Priştine gönüllüleri geldi. Hayri Paşa Hazretleri ve
damadı Binbaşı (Şimdi Kâimmakâm) Galib Bey ile birlikde onları
istikbâl eyledik. Gönüllülerin hepsi 1700 Arnavuddan ‘ibâretdi. Bu
sevgili insanlar içinde 12 yaşına kadar küçükleri olduğu gibi aksakallı
yetmişlikler de vardı. İdris Köyüne şarkı söyleyerek lâkin bu iklimin
Cimdallı270 şarkıları gibi ahlâk-ı ‘umûmiyyeyi zehirleyen şarkılar
değil, cenge, kahramanlığa dâir şarkılar söyleyerek dâhil oldular.
Sancaklar ekseriyâ beyaz sakallı Arnavud’ların elinde idi. Bu mübarek
sakallıların birçoğu altı def’a muhârebe görmüş sakallılardan idi.
Gönüllüler geliyor dediğimize bakmayınız. Bu cem’iyyet içinde
büyük bir intizâm görülüyordu. Ez-cümle muntazam ‘askerler gibi
dörderli yol kolunda yürüyorlardı.271
Mayıs’ın dördüncü Pazar günü sâ’at 2[30] da İdris Köyüne ikinci bir
gönüllü

çetesi

daha

geldi.

Bunlar

Geylân

ve

Kalkandelen

Gönüllüleri’nden terekküb ederdi. Gönüllü ‘askerlerin hepsi Hayri
Paşa Hazretlerinin damadı Sa’âdetlü Fuad Bey kumandasına verildi.
Zâten Priştine Gönüllüleri’ni müşârünileyh götürmüşdü. Amavudluk
hânedanının en büyük bir şu’besine mensûb olan Fuad Beyefendi
Hazretlerine bütün vatan evlâdı, bütün Osmanlı tarafdârı bulunanlar
Bir tür oyun
Osman Senaî (1315/1899). Osmanlı Yunan Seferi Dömeke Meydan Muharebesi.
Cilt 3, İstanbul: (Asadoryan) Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, s. 165.
270
271
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teşekkür etmeye borçludurlar. Çünkü bu genç ve cesûr adamın
muhârebede göstermiş olduğu gayret ve mesâ’îsine hayran olmamak
mümkün değildi.
Mayıs’ın üçüncü günü Teke’den İdris Köyüne ‘avdet eylediğimiz
zaman fırkanın Sarıkaya’da bulunan İkinci Livâsına ber-vech-i âtî bir
emir gönderilmişdi.
İkinci Livâ Kumandanı Hasan Paşa’ya
“Yarın veyâ öbür gün harekât-ı ‘askeriyye icrâsı me՜mûldür.
Birinci Fırka yarın akşama kadar Timurlu Köyüne gidecekdir.
Bunun içün kıta’âtınızı toplu bulundurunuz ve her nev’
tedârikâtı da şimdiden ikmâl ediniz. Yarın her taburdan yalnız
onar mekârî Yenişehir’e gönderiniz. Bu mekârîler etmek, pirinç,
tuz ve’l-hâsıl bunun gibi sarf-ı yiyeceğe müte’allik malzeme
alacakdır.”272
Mayıs’ın dördüncü günü sâ’at 3[00] de Birinci Fırka’nın İdris Köyü
civârında ne vechle yerleşdiğine ve oradaki arâzînin ahvâl-i
‘umûmiyyesine dâir ufacık bir kroki yapmak üzere İdris Köyü ile
Teke arasında bulunan taşlık tepelere gitdim. Bu vazîfe bir buçuk
sâ’atlik bir zaman zarfında nihâyet buldu. Sâ’at 5[00] de İdris Köyü
karârgâhına döndüğüm zaman Hayri Paşa Hazretleri bana mazrûf bir
kağıd

verdi.

Varaka-i

mezkûre

Teke’de

Erkân-ı

Harbiyye-i

‘Umûmiyye Reîsinden gönderilmiş ve ber-vech-i âtî yazılmış idi.

272

A.g.e., s. 166.
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Birinci Fırka Erkân-ı Harbiyye Riyâsetine
“Harekât-ı ‘askeriyyeyi müte’âkib Fırka, erkân-ı harbiyye
reîsleri tarafından birer vukû’ât icmâlinin tertîbiyle Karârgâh-ı
‘Umûmîye irsâli, kâide-i ‘askeriyyeden iken şimdiye değin hiçbir
fırkadan bu yolda iş’ârât vukû’ bulmamışdır. Binâen ‘aleyh bu
ana değin vukû’ bulmuş ve fîmâ-ba’d vukû’ bulacak harekât-ı
‘askeriyye hakkında mümkün olabildiği kadar sıhhate garîb bir
krokinin ‘ilâvesiyle mufassalen vukû’ât icmâllerinin Karârgâh-ı
‘Umûmîye peyder-pey irsâli babında”
Erkân-ı Harbiyye Reîsi Paşa Hazretlerinden gelen emri okuduğum
zaman epeyce düşündüm. Çünkü seferin devr-i ahîrini ikmâl etmek
üzere

iken

fırkalar

erkân-ı

harbiyyesi

tarafından

Karârgâh-ı

‘Umûmîye273 henüz yapılan muhârebelere dâir hiçbir kroki veyâ
vukû’ât icmâli gönderilmediğinden şikâyet olunuyordu. Ben Ömer
Rüşdi Paşa Hazretlerine âtîdeki vechle bir cevâb yazdım.
Alasonya Ordu-yı Hümâyûn Erkân-ı Harbiyye Riyâsetine
“Vukû’ât icmâlleriyle kroki tertîbine dâir emirnâmenizi aldım.
Bendeniz

Birinci

Hayri

Paşa

Fırkasına,

Çatalca

Muhârebesinden sonra me՜mûr olmuş idim. Onun içün mezkûr
Fırkanın şimdiye kadar yapdığı harekâta dâir kat’î bir vukûfum
yokdur. Lâkin bundan sonra yapılacak harekâtı dakîkası
dakîkasına ta’kîb edeceğim ve usûlü vechle yapılması lâzım
gelen vukû’ât icmâllerini ve tertîb edilecek krokileri Karârgâh-ı
‘Umûmîye göndereceğim. Birinci Fırka bugün sâ’at 6[00] da
273
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İdris Köyünden Timurlu’ya gidecekdir olbabda.”
Fi’l-hakîka şu bulunduğumuz Pazar günü sâ’at 6[00] ya çâr-yek kala
İdris Köyü ordugâhını terk ile Hacıobası istikâmetinde Timurlu
üzerine harekete başladık. Ferik Paşa Hazretleri ve Süvârî Bölüğü yol
kolunun baş tarafında yürüyordu. Ondan sonra Birinci Tahir Paşa
Livâsı ve Priştine’den gelen gönüllü ‘askerleri daha sonra İkinci
Hasan Paşa Livâsı hareket ediyordu. Hacıobası ve Sinekli Köyü
ahâlîsi274 diğer köylüler gibi terk-i vatan etmemişlerdi. Fırkanın derin
bir yol kol nizâmında şu köyler önünden mürûru oradaki ahâlîye kim
bilir ne kadar müdhiş görünürdü. Hakîkat biz Hacıobası ve Sinekli
Köylerinden geçerken ahâlî kümeslere yığılmış tavuklar gibi ahırlar
içine toplanarak bize hayran hayran bakıyorlardı.
Sinekli Köyüne girdiğimiz vakit sağ cenâhda ba’zı boru sesleri işidir
gibi olduk. Ağleb ihtimâle göre bu sesler Kardiça’dan gelmekde olan
Celal Bey Alayına mensûb idi.
Ta’kîb eylediğimiz yolun birkaç kilometre garbında Yusuflu Köyü
nâmında bir köy vardı. Boru sesleri en çok o cihetden geliyordu. Hayri
Paşanın müsâ’adesiyle Celal Bey Alayının gelib gelmediğini anlamak
içün mezkûr köye gitdim. Bu köyün ahâlîsi de kaçmamış idi. Celal
Bey Alayı fi’l-hakîka oraya vâsıl olmuş idi. Yusuflu Köyüne üç dört
süvârî neferi ve iki sene evvel mekteb-i harbiyyeden yetişmiş Hasan
Efendi isminde genç ve pek terbiyeli bir mülâzım ile birlikde gitmiş
idim. Celal Bey Alayına kumanda eden Kâimmakâm Rıza Bey’e bu
gecelik lâzım gelen ta’lîmâtı verdikden sonra dörtnal yürüyüş ile sâ’at
274
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12[00] de Timurlu İstasyonu’na avdet eyledim. Evvelen Kumandan
Paşa Hazretlerini gördüm. Sonra İkinci Neşet Paşa Fırkasından teslîm
aldığımız ileri275 karakol mevzi’lerini birer birer gezdim. Aman
Yarabbi! Dömeke Kal’asının ilerisine ve pek açık bir ova dâhilinde
Yunanîlere karşı nöbet bekleyen ‘askerlerin vaz’iyyeti ne derece güzel
ne derece metîn bir vaz’iyyet idi. Neferlerden ba’zısıyla konuşdum.
Yunanîler hakkındaki fikirleri nedir onu öğrenmek istedim. Lâkin
efendim bunların herbirisi başlı başına bir Dömeke Kal’asına bedeldir.
Hasmın yükseklerde oturuşu onlara zerre kadar fütûr verecek
hâllerden değildi.
İleri karakol mevzi’lerini şöyle birer birer gezerken ve kumandanlara
îcâb eden ta’lîmât-ı ‘umûmiyye ve husûsiyye verildikden sonra
karârgâhın bulunduğu köşke ‘avdet eyledim. Bu köşkün herşeyden
ziyâde kütüphânesi nazar-ı dikkatimi celb etdi. Vâkı’â şu güzel
binanın gerek hâricî ve gerek dâhilî taksîmatı bizim Eren Köyü
köşklerinin tezyînâtına pek ziyâde benziyordu. Lâkin Eren Köyü
köşklerinde zengin ve bütün ‘ulûm ve fünûna dâir kitablarla dolu bir
kütübhâne bulunduğunu asla me՜mûl etmiyorum. Bu dediğimiz köşkün
sâhibi, Yanya zenginlerinden birisidir. İsmini öğrenmiş olduğum
hâlde şimdi unutduğuma teessüfler ederim.
Fırka kumandanı Tahir ve Hasan Paşalar ile Hayri Paşanın iki damadı
beyler birlikde olmak üzere Timurlu Köşkünde a’lâdan a’lâya bir
yemek yedikden sonra herbirimiz birer karyolaya276 girerek uyku
uyumaya başladık. Gece sâ’at 3[30] da Karârgâh-ı ‘Umûmîden
275
276
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gönderilen Erkân-ı Harbiyye Kâimmakâmı Hamdi Bey, Beş Numaralı
Ordu Emri’ni getirmişdi. Bunun üzerine bizi uykudan kaldırdılar.
Epeyce bir zaman mezkûr emrin mütâla’asıyla vakit geçirdik. Sonra
yine uyku uyumak üzere yataklara girdik. Lâkin uyuyabilirseniz
uyuyunuz. Zihin bin türlü efkâr, gönül bin türlü hissiyyât ile doludur.
“Dömeke Meydân Muhârebesini” yazarken en çok nazar-ı dikkatimi
işgâl eden mesele hakîkat meselesi olduğunu birkaç def’a söylemiş
idim. Bu sözümü yine tekrâr ederim. Benim şu ufacık eseri
yazmakdan emelim, gerek ‘asker ve gerek ‘askerin gayri bütün vatan
arkadaşlarıma

seferin

sûret-i

cereyânını

göstermekdir.

Yoksa

ba’zılarının yaptığı gibi olur olmaz hikâyeler ile sahîfe doldurmak
fikrinde değiliz. O takım sözler zâhirde pek parlak görünseler bile
hakîkat-ı hâlde mezarlıkda yanan kandiller gibi çürümüş kemiklere
aydınlık vermekden başka hiçbir meziyyeti olmayan sönük ziyâlardan
pek farksızdırlar!
Dömeke Muhârebesini harfi harfine okumazdan evvel 5 Numaralı
Ordu Emri’ni bir gözden geçirelim. Çünkü bu misillü emirler harekât-ı
‘askeriyyenin mahv-ı cereyânı veyâ en doğrusu kumanda hey՜et-i
‘âliyyesinin numûne-i fazl ü ‘irfânı hükmündedir.277
Ordu Emri Numara 5
1- Düşman takrîben yirmi iki tabur ve dört batarya kuvvetinde olarak
Dömeke Kasabasının tarafeyninde ve ilerilerindeki sırtları işgâl
etmekde ve küçük müfrezelerini sağ cenâhda Catma’nın şimâlindeki
sırtları ve sol cenâhda Çamaş Boğazına kadar olan ba’zı mevâki’de
277
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bulunmakda olduğu istihbâr olunmuşdur.
2- Ordu, düşmanın sağ cenâhını çevirmek üzere yarın harekât-ı
ta’arruziyyeye bed՜ edecekdir.
3- Birinci Hayri Paşa Fırkası sabahleyin sâ’at 10[00] da Timurlu’dan
hareket ederek Bekriler’in cihet-i garbiyyesinden Çığlar’a gider yolu
ta’kîben Velişut ve İskarmiçe istikâmetinde düşmanın mevzi’-i
aslîsinin mümkün mertebe sol cenâhına doğru ilerleyecekdir. Fırka-i
mezkûre kuvvetli bir Sağ Cenâh Müfrezesi tefrîk edeceği gibi bu
müfrezenin sağı gerisinde dahi Priştine Gönüllüleri’ni ilerletecekdir.
Süvârî fırkası tarafından icrâ olunacak istikşâfâtdan başka fırka
süvârîsiyle dahi sağ yanda keşfiyyât-ı dakîka icrâ olunacak ve
düşmanın müfrezelerine karşı bu cenâh müfrezeleriyle tarassud veyâ
hücûm olunarak fırkanın ileriye hareketi asla te՜hîr ve ta’vîk278
olunmayacakdır.279
Mayıs dört’de İkinci Neşet Paşa Fırkasına mensûb olan cebel
bataryası, Birinci Hayri Paşa Fırkasına gönderilecekdir. Nuri Paşa
Nizâmiye Livâsıyla, İkinci Fırkaya mensûb bir livâ Neşet Paşa
kumandasında olarak mürekkeb bir fırka teşkîl eyleyecek ve bu da
Büyük Ahmedli’den ileriye hareketle şoseye ve sol ve bunu ta’kîb
ederek Dömeke’ye cebheden ilerleyecekdir.
Neşet Paşa mürekkeb fırkası iki taburluk bir sol cenâh müfrezesi teşkîl
Verizi, Vardari ve Karoloba tarîkinden sevk ve bu müfreze dahi
beyhûde silah atmakdan çekinmek ta’lîmâtıyla gönderilecek küçük
278
279
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piyâde tecessüs kolları vâsıtasıyla sol yanda kalan Çatma sırtlarını
tarassud eyleyecekdir.
Neşet Paşa kolunda nizâmiye livâsının başda bulunması ve ma’-hazâ
‘umûm pişdârın sol hizâsında hareket edecek olan cenâh müfrezesinin
bu livânın toplu tutulması maksadıyla diğer livâlardan tefrîk olunması
münâsibdir.
Ordu topçusu Neşet Paşa kolunu bilâ-fâsıla ta’kîb eyleyecek ve işbu
topçunun muhâfazası içün mezkûr kolun en gerisinde bulunacak
alaydan bir tabur tefrîk edilerek yol kolunda topçunun gerisinde sevk
olunacakdır.
Neşet Paşa kolu Hayri Paşa kolunun re՜si hizâsında takrîben bir
kilometre kadar geride bulunacak vechle zaman ve sûret-i280
hareketini tanzîm eyleyecekdir. İkinci Neşet Paşa Fırkasının diğer
livâsı sağ cenâh ihtiyât-ı ‘umûmîsini teşkîl edeceğinden Neşet Paşa
mürekkeb fırkasını ta’kîb edecek olan ordu topçusunun kendi
hizâsından mürûrunu müte’âkib Hacı Ömer’e ‘azîmetle orada harekete
müheyya281 bir hâlde bulunacakdır.
İşbu iki kolun beş Mayıs’a ‘âid vezâifi, düşmanın ileri müfrezeleriyle
ovada tutduğu mevâzi’i zabt ve mevâzi’-i aslîyi topa tutarak Dömeke
civârında hasmın büyük bir kuvvetini işgâl etmekdir. Ma’-hazâ
düşmanın pek za’îf bulunması veyâhûd ric’ati hâlinde şiddetle ta’kîb
edilmesi umûr-ı tabî’iyyedendir.
4- Hamdi Paşa Fırkasının Hasan Paşa Livâsı Çatalca’dan Reîs Rizi
280
281
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Köyü üzerinden Çatma istikâmetine hareketle Kasidiyari Dağının
mürtefi’ tepelerini elde etmeye çalışacakdır.
Mazhar Paşa Livâsı Yukarı Şatırlı’yı solda bırakmak üzere doğrudan
doğruya Papazlı Dağı ile Kasidiyaris beynindeki boyun üzerinden
Gediği mevki’ine doğru ilerleyecekdir.
Memduh Paşa Fırkasının sağ cenâh livâsı Aşağı Şatırlı Köpekli ve
Balabas sırtlarını bade’l-işgâl doğru yoldan Koçarlı’ya ve sol cenâh
livâsı Aşağı Şatırlı ile Koluklu Obası arasından Ilıcak Değirmeni ve
Çarıklı282 üzeriden Koçarlı (Koçalı) istikâmet-i ‘umûmîsinde hareket
eyleyecekdir.
Hamdi ve Memduh Paşa Fırkalarının ‘umûmiyet i’tibâriyle en ileride
bulunan kıt’alarının sabahleyin sâ’at 10[00] da hareketleri mültezem
olup livâların yekdiğerine

nazaran zaman-ı

hareketleri

fırka

kumandanlarının tensîbine muhavveldir. 5 Mayıs 1313 akşamına
kadar Çatma’nın şimâl-i garbîsinde bulunan 790 rakımlı tepe ile
Gedik ve Koçarlı hattının zabtı mültezemdir.
Ordu sağ cenâhın şiddetli harbe tutuşduğu anlaşıldıkda ona mu’âvenet
etmek üzere kemâl-i şiddetle ileriye ta’arruz veyâhûd düşmanın ric’ati
hâlinde

ta’kîb

etmek

fırka

kumandanlarının

vezâif-i

mühimmesindendir. Hamdi ve Memduh Paşa Fırkalarının mu’âvenet
ve mütekâbilesi283 şartdır. Memduh Paşa Fırkası gönüllü ve sâireden
tertîb edeceği seyyâr piyâde kollarını imkân takdîrinde Furka
istikâmetine ilerlemeye çalışacakdır. Memduh Paşa Fırkasından Aşağı
282
283
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Derendeli civârında intihâb olunacak bir mevzi’e bir tabur terk ile
Küçük Çınarlı Deresi vâdîsini ve Ermiye ve Velestin tarîklerini
tarassud ve te՜mîn eyleyecek ve fırkanın süvârîsi daha bu akşamdan
takviye olunacağından sabah sâ’at 8[00] den i’tibâren Velestin’e ve
muhtelif yollar ile Ermiye cihetlerine istikşâfât icrâ eyleyecekdir.
Haydar Paşa İhtiyât Livâsı işbu iki sol cenâh fırkasının 284 istinâdına
me՜mûr olub sabahleyin sâ’at 10[00] da Bayraklı’dan hareketle Aşağı
Şatırlı’nın iki kilometre şimâl-i garbîsinde kâin ve Aşağı ve Yukarı
Şatırlı yollarının mültekâsında285 emre intizâren harekete müheyya286
bir hâlde bulunacakdır. İşbu livâya mensûb olub Çörmekli’da bulunan
Selanik Taburu Teke sırtlarına gelerek kemâ-fi’s-sâbık287 Çatalca’dan
Yenişehir’e müntehî tarîklerin muhâfazasına i’tinâ edecekdir.
5- Hamdi ve Memduh Paşa Fırkaları bâlâda beyân olunduğu üzere 790
rakımlı tepe ile Koçarlı hattına muvâsalatlarında perakende bir hâlde
bulunmayarak kıta’âtın toplanmasına ve müdâfa’a ve mukâvemete
salih mevâzi’ ahzına ve ilcâât-ı harbiyyeye288 nazaran ta’kîb ve
ta’arruza kıyâm olunduğu hâlde dahi topluca ve muntazam bir hâlde
ilerlemesine gayret edeceklerdir. Bu husûsda bi’l-cümle kıta’ât
kumandanları mes՜ûldür. Hamdi ve Memduh Paşalar her bir livâdan
bir iki tabur kadar ihtiyât bırakmaya me՜zûndurlar.
6- Süvârî fırkası yarın ‘ale’s-sabah sâ’at 9[00] da Hacı Ömer, Coya
hattını ta’kîb ile Dömeke’ye doğru icrâ-yı istikşâfât etmek üzere
284
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hareket eyleyecek ve muhârebenin bed՜inde ordunun sağ cenâhını setr
ü muhâfaza eylemek üzere Hayri Paşa Fırkasının sağ gerisine
çekilecekdir.
Ordugâhdan hareketden akdem Rizi, Coya 289 Köprücü, Pazarlı
noktalarından düşmana karşı zâbit keşif kolları sevk eyleyecekdir. Bu
keşif kolları tahkîkâtını Hayri Paşa Fırkasıyla Karârgâh-ı ‘Umûmîye
bildirecekdir. Mayıs’ın dördüncü günü akşamı Süvârî Fırkasından elli
nefer mevcûdunda bir bölük Memduh Paşa Fırkasına i’zâm
olunacakdır. Gece sâ’at 1[00] e kadar Memduh Paşa Fırkası karârgâhı
Tatarlı’da bulunacağından işbu bölüğün bu zamandan evvel vürûdu
lâzımdır.
7- Süvârî bataryaları Neşet Paşa Fırkasından tefrîk olunan Sağ Cenâh
İhtiyât Livâsı’yla berâber bulunacakdır.
8- Beher topa 30 mermi hesâbıyla bir topçu cebhâne parkı serî’an
Çatalca’da te՜sîs edilecekdir. Beher tabur içün 60 sandık cebhâne
hesâbıyla piş-dâr taburlarının cebhânesi piş-dârın gerisinde ve kısm-ı
küllîsi dahi müctemi’an alayların gerisinde hareket eyleyecekdir.
Bundan fazla kalan cebhâne müctemi’an fırkalar nihâyetini bir sâ’at
fâsıla ile ta’kîb eyleyeceklerdir. Ordu topcusunun cebhânesi Neşet
Paşa mürekkeb fırkası cebhânesiyle berâber bulunacakdır.
9- Kıta’âtın fazla eşyâsıyla çadırlar toplanarak fırkaların şimdiki
ordugâhlarında

emre

muntazaran

bekleyeceklerdir.

Efrâdın

berâberlerinde üç günlük peksimet ve bulunmadığı hâlde un veyâ

289
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buğday bulundurulacakdır.290
10- İkinci Neşet Paşa Fırkasında mevcûd (Hilyost) telgraf rasadı
Altıncı Hayri Paşa Fırkasına verileceğinden mezkûr Fırka ile Hamdi
Paşa Fırkası karârgaha

‘âid olub mütevassıt291 bir noktada

bulundurulacak olan merkezle te՜sîs-i muhârebe eyleyecekdir.
11- Karârgah-ı ‘Umûmî yarın sabahleyin sâ’at 10[00] da Teke’den
hareketle Neşet Paşa kolunu ta’kîb eyleyecekdir.
Dört Mayıs günü akşamüstü ya’ni sâ’at 11[30] da yazılan bu emrin
ber-vech-i âtî birde zeyli var idi.
5 Numaralı Ordu Emrine Zeyl
1- Yarın ve ilerisi içün fırkaların emniyyet tertîbatıyla yürüyüş
nizâmları kumandan paşalar ile bi’l-istişâre fırka erkân-ı harbleri
tarafından tertîb olunacakdır.
2- Ordu emri fırkada bulunan cüz-ü tâm292 kumandanlarının kâffesine
irâe olunmayarak ancak bu emre müsteniden icrâ olunacak harekâtın
teferru’ât ve tafsîlâtını hâvî bir fırka emri ile lâzım gelen mâddeler
bildirilecekdir.
3- Bu gece icrâ olunacak harekâtın düşmandan hafî olması mültezem
olduğundan 4 numaralı emirde ateş yakılmaması tavsiye olunan sol
cenâh fırka ve livâlarında asla boru dahi çalınmaması293 ve düşmana

290
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hareketimizi sezdirecek her gûnâ harekâtdan tevakkî294 edilmesi
elzemdir.
4- Ordunun her iki kısmı beynindeki muvâsalada ve muhâberinin te՜sîs
ve te՜mîni içün Aşağı Şatırlı, Rizi’de altışar süvârî, Çatalca ve Hacı
Ömer Köyü ile işbu iki noktanın beynindeki câddenin geçdiği
boğazdan onikişer süvârîden mürekkeb birer menzil postası vaz’ ve
te՜sîsi içün Süvârî Fırkası, Karârgâh-ı ‘Umûmîden gönderilecek Erkânı Harb Yüzbaşısı Rıza Bey’in taht-ı emrine bir yüzbaşı, beş mülâzım
ve 48 süvârî neferi bi’t-ta’yîn yarın sabah sâ’at 09[30] da Çatalca,
Tatar Köyü câddesinde büyük taş köprünün Çatalca cihetindeki
başında mîr-i mûmâileyhe iltihâk etmek üzere hazır bulunduracakdır.
5- Hatt-ı hareketimiz dâhilindeki köylerin hiçbir sûretle mutazarrır
edilmemesi husûsunda tedâbîr-i lâzimenin ittihâzı tekrâren ihtâr
olunur.
6- Müşîr Paşanın bulunduğu mevki’ bayrak rekziyle295 irae
edilecekdir.
Dömeke Muhârebesini ta’rîf içün ilk önce Hayri ve Neşet Paşa
Fırkalarından başlayalım.
Birinci Fırka Mayıs’ın beşinci Pazartesi günü sabah sâ’at 11[00] de
hareket eyledi. Piş-dâr müfrezesi Ermenek, Boyabad,296 Silifke Redîf
Taburuyla, bir takım süvârî, bir batarya top ve Üçüncü Priştine
Gönüllü Taburundan teşekkül ederdi. Bu müfrezenin kumandanı
Çekinmek
Dikmek
296
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294
295
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Kastamonu Redîf Miralayı İzzetlü Hurşid Bey, erkân-ı harbiyyesi ise
Binbaşı Ahmed Galib Bey idi.
500-600 hatveden sonra kısm-ı küllîsi ber-vech-i âtî hareket ediyordu.
69. Alayın Birinci Taburu, Dördüncü Priştine Taburu, Geylân Gönüllü
Bölükleri, iki sahra bataryası, Kastamonu, Koçhisar, Tosya,
Osmancık, Engiri, Kalacık, Çorumlu Redîf Taburları.
Bugünkü muhârebede Ferik Hayri Paşa Hazretlerinin yanında Erkân-ı
Harbiyye Kâimmakâmı Hamdi Bey’de var idi.
Karârgah-ı ‘Umûmî Hey՜eti, ordunun hareketinden iki buçuk sâ’at
sonra Teke mevzi’ini terk ederek Berçerena Harâbesi civârında İkinci
Fırkaya iltihâk eyledi. Edhem Paşa Hazretleri Birinci ve İkinci
Fırkanın harekâtını görmek üzere mezkûr harâbenin yanı başında
vâki’ oldukça yüksek bir tepeye çekdi ve oradan yürüyüşün tesrî’i
lâzım geldiğine dâir fırka kumandanlarına emir gönderdi.
Birinci Hayri Paşa Fırkası ordu emrinde zikr edildiği vechle bir
cânibdâr müfrezesi tefrîk ederek Timurlu, Maslı 297 istikâmetine ya’ni
Çamaş Boğazına doğru gönderdi. Mezkûr müfrezeye hareketden evvel
şöyle bir emir verilmişdir.
Müfreze Emri Numara 1
1- Düşman takrîben 22.000 kuvvetinde olarak Dömeke ve civârını
işgâl etmekdedir.
2- Mensûb olduğumuz fırka hasmın sol yanını tehdîde me՜mûren
bugün sâ’at 11[00]’de Velişut, İskarmiçe istikâmetinde hareket
297
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eyleyecekdir.
3- Düşmanın sunûf-ı selâseden mürekkeb olan mühim bir kuvve-i
‘askeriyyesi Camaş Boğazını işgâl ediyor.
4- Sinop Alayı, 5 cebel topu, 16 süvârî ve iki Priştine Gönüllü
Taburundan teşekkül eden sağ cenâh kolu, Çamaş ve Maslı da
bulunan düşman üzerine hareket edecekdir.
5- Ayancık Taburu ve 10 süvârîden terekküb eden piş-dâr müfrezesi
Binbaşı Hüsnü Efendi kumandasında olmak üzere bugün sâ’at 11[00]
de yürüyüşe başlayacakdır.
6- Nizâmiye Taburu, cebel bataryası ile Sinop ve Bafra Redîf
Taburlarıyla Birinci ve İkinci Priştine Redîf Taburlarından mürekkeb
olan kısm-ı küllîsi 500 hatveden sonra piş-dâr müfrezesini ta’kîb
eyleyecekdir.298
7- Her taburun küçük ağırlıkları bilâ-fâsıla kendisinden sonra
yürüyecekdir.
8- Müfreze Kumandanı Miralay Sıdki Bey kısm-ı küllînin baş
tarafında bulunacakdır.
Bu müfreze emri Mayıs’ın beşinci günü ‘ale’s-sabah ya’ni sâ’at
11[00] e çâr-yek kala Miralay Sıdkı Bey yanında cüz ü tâm
kumandanlarına kırâet edilmiş ve ondan başka her kumandanın
vazîfesine dâir şifâhen ba’zı ta’lîmât-ı husûsiyyede verilmiş idi.
Sağ Cenâh Müfrezesinin bugün hareket eylediği istikâmetde Yunan
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Ordusu Başkumandanı bizim çevirme harekâtına me՜mûr olan
fırkalarımızın yürüyüşüne intizâr eyliyordu. Çamaş Boğazına mücâvir
hey՜et-i arâzî ve oraya ta’yîn edilen kuvve-i cesîme buna işâret idi.
Ma’-hazâ Şimâl Ordusu bu vechle hareketden sarf-ı nazar ederek o
tarafa yalnız Birinci Fırkadan bir sağ cenâh kolu göndermekle iktifâya
mecbûr olmuşdur.
Mezkûr Sağ Cenâh Müfrezesi’nin kuvve-i ‘umûmiyyesi gönüllüler ile
berâber ancak 2500 nefere baliğ oluyordu. Lâkin biraz sonra
söyleyeceğimiz zaman göreceksiniz ki o küçük müfrezeye mukâbil
çıkarılan Yunan kuvveti, Hayri Paşa Fırkasının kısm-ı küllîsi ile
muhârebe eden kuvvetden ziyâde bir yekûn teşkîl ediyordu.299
Ben Dömeke Muhârebesinde şu müfreze ile berâber bulunmuş idim.
Onun içün müfrezenin sûret-i hareketini herkesden ziyâde bilmeye
mecbûrum.
Timurlu’dan hareket etdikden sonra bizim Sağ Cenâh Müfrezesi,
yalnız bir sâ’at kadar mola vererek, nihâyet gündüzün sâ’at 3[30] a
doğru Maslı ve Aşağı Ağuryanı Köylerine beş kilometre takarrub
etmiş bulunuyordu. Bu köyler ile berâber Çamaş Boğazına kadar olan
arâzînin kademevârî bir hayli siperleri hâvî olduğunu devr-i
beyinlerimiz ile müşâhede eyledik. Sâ’at 4[00] ü on geçdiği zaman
Miralay Sıdkı Bey ile müştereken Hayri Paşa’ya âtîdeki raporu
gönderdik.
Birinci Fırka Kumandanlığı’na
“Velişut Köyünün garbındaki iki köyde ba’zı istihkâmlar
299
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görülüyor. Bu istihkâmların bir takımında topçu olduğu, buna
dâir olan işâretlerden anlaşılıyor. Fırkanın kısm-ı küllîsi ile
cânibdâr arasındaki aralık pek çoğaldı. Arada irtibat yok gibi
bir şeydir. Oradan süvârî gelmiyor. Tevhîd-i hareket içün bize
arasıra haberler göndermeniz müsterhamdır300. Süvârî Fırkası,
cânibdârın garbındadır. Düşman mevâzi’ine takrîben beş
kilometre uzak bulunuyoruz. Buradaki düşman mevâzi’i ve
köyler sahra301 bataryalarıyla döğülebilir. Emrinize muntazır
ilerliyelim mi?
Bir müddet sonra şark cihetinde ba’zı top sesleri işidilmeye başladı.
Düşman bize karşı ateş etmiyordu. Biraz daha ileriye gitdik ve yine
Hayri Paşa’dan gelecek emre intizâren ‘askere mola verdik. Sâ’at
6[00] ya doğru fırkadan emir geldiği zaman Sağ Cenâh Müfrezesi
karşıdaki Yunan kıta’âtı üzerine ateş etmeye başlamışdı. Piş-dâr
Taburu Maslı, Nizâmiye Taburu ise Aşağı Ağuryani köylerine karşı
hatt-ı harb açmışlardı. Öteki taburlar şimdilik bunların gerisinde ikinci
hat olmak üzere emre intizâr ediyorlardı. Priştine gönüllülerinden bir
tabur sağ, diğer bir tabur sol cenâh gerisine bırakıldı. Cebel
bataryasına gelince o da Nizâmiye Taburunun gerisinde Yunan
mevâzi’ine karşı saff-ı harbe dâhil oldu.
Ateş evvela bizim tarafdan başladı. Bunu müte’âkib hasmın
kademevârî yapılmış olan siperlerinden top mevzi’lerinden yaylım
ateşleriyle cevâb verildi. Hayri Paşa Hazretlerinden emir geldiği
zaman Sağ Cenâh Müfrezesi pek şiddetli bir muhârebeye tutuşmuş
300
301

Dileğimizdir
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bulunuyordu. Onun üzerine müfreze kumandanı gelen süvârî ile Hayri
Paşa’ya âtîdeki raporu göndermişdi.
“Müfrezenin tesâdüf etdiği tepeler gâyet metîn bir sûretde 302
tahkîm edilmiş olduğundan muhârebe şiddetlidir. İki tabur
kadar ‘asker sevki ma’rûzdur fermân”
Cebel Bataryası Kumandanı Kolağası Mehmed Ağa yanına gitdiğim
zaman “Batarya neden ateş etmiyor” yolundaki sualime karşı "Cebel
topları bu kadar uzun mesâfeye gidemiyor da onun içün” diye cevâb
verilmişdir. Bunun üzerine Mehmed Ağa’ya biraz daha düşman
mevâki’ine yaklaşmak içün şiddetli bir emir verdim. Nizâmiye Taburu
şu esnâda Aşağı Ağuryanı Köyüne pek ziyâde yaklaşmış, cebheden
hareket eden Piş-dâr Taburu ise gerçekden şiddetli bir muhârebeye
girişmiş idi. Gerek Nizâmiye Taburu Kumandanı Ahmed Bey’in ve
gerek Piş-dâr Taburu Kumandanı Hasan Hüsnü Efendinin bugün
gösterdikleri cesâret ve gayrete her zaman hayret edeceğim. Sol Cenâh
Gönüllü Taburu kendiliğinden muhârebeye iştirâk etmiş idi.
Gündüzün sâ’at 8[00] e geldiği zaman Sinop Taburunun iki bölüğü ve
yarım sâ’at sonra diğer iki bölük daha birinci hatta sevk edildi.
Şimdiki hâlde elimizde yalnız Bafra Taburuyla İkinci Priştine Gönüllü
Taburu kalmış idi.
İlk hatda bulunan taburlar Yunan mevâzi’ine epeyce yaklaşmış
bulunuyorlardı. Ne çaresi varki hasmın müesser topçu ve tüfenk
ateşleri kemâl-i cesâret ile siperler üzerine tırmanmak isteyen Rumeli
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ve Anadolu kahramanlarına epeyce hasar veriyordu.303
Şu hâli görerek pek ziyâde gazaba gelmiş olan Sağ Cenâh Gönüllü
Efrâdı muttasıl sancakdarlarını gönderip muhârebeye girmeleri içün
müsâ’ade

istiyorlardı.

Bayrakdarlara

onları

son

zaman

içün

sakladığımızı söyledik. Arnavudların gösterdikleri itâ’at, cesâretleri
nisbetinde büyük ve her türlü âferinlere lâyık idi.
Başkumandan Edhem Paşa Hazretlerine bir atf-ı nigah edelim.
Müşârünileyh demin bıraktığımız yerde Birinci ve İkinci Fırkanın
harekâtına nezâret ediyor. Hayri Paşa Fırkası biraz geç kalmışdı.
Mezkûr fırka Cuba Karyesinde yere inmiş olan düşman süvârî
neferlerine karşı muhârebeye tutuşdu. Edhem Paşa bunu görünce
yürüyüşün tesrî’i içün fırka kumandanına emir gönderdi.
İkinci Neşet Paşa Fırkası bulunduğu Küçük ve Büyük Ahmedli
Ordugâhını sabah sâ’at 10[30] da terk eylemişdir. Nizâmiye Livâsı
ileride hareket ediyordu. Piş-dâr Müfrezesi bir alay piyâde, bir batarya
top ve fırka süvârîsinden mürekkebdi. Yürüyüşe başlanılmazdan evvel
üç keşif kolu çıkarıldı.
Ondan başka Nizâmiye Yirmi Dördüncü Alayın İkinci Taburuyla
Tatay Taburu ve 12 süvârî neferinden ‘ibâret bir Sol Cenâh Müfrezesi
ta’yîn edildi.304
Gündüzün sâ’at 1[00] i çâr-yek geçe Piş-dâr Süvârîsi Bekriler
civarında bir düşman müfrezesine tesâdüf eyledi ve derhâl mezkûr
köyden ateş edildiği içün süvârî bölüğü ve Dömeke şosesi üzerine
303
304
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çıkarak oradan hasım kıta’âtını tarassuda başladı.
İkinci Fırka, Bekriler civârındaki sırtın gerisinde tevakkuf eyledi.
Mola bir buçuk sâ’at kadar sürdü. Fırkanın tevakkufuna sebep, Hayri
Paşa Fırkasının epeyce geri kalmış olması idi. Sol Cenâh Müfrezesine
de tevakkuf içün emir verildi. Mezkûr Müfreze şimdiki hâlde piş-dâr
kolunun solu hizâsındaki yüksek sırtlarda bulunuyordu.
Sâ’at 4[00] e geldiği zaman Sol Cenâh Fırkaları Hamdi ve Memduh
Paşalar cânibinden ba’zı top sesleri işidilmeye başladı. İkinci Fırka
tekrâr hareket ederek sâ’at 5[00] de Piş-dâr Müfrezesi Yassıtepe
civârına vâsıl oldu. Bundan sonra yol kol nizâmında yürümek
mümkün değildi. Çünkü hasmın 10.5 cm.lik mevzi’ topları ateş açmış
idi. Duman ve ateşlere bürünmüş olan Dömeke Kal’asının o zamanki
manzarasını îzâh etmek içün hem kalemler hem de fırçalar beyân-ı
‘acz eder. Piş-dâr Müfrezesi artık geniş kol nizâmına geçmeye karâr
verdi. Hasmın mevzi’ topları şimdiki hâlde fırkaya pek büyük ziyân305
gösteremiyorlardı. Yol kolundan yayılma tertîbâtına geçildikden sonra
hasmın kuvvet ve maksadına dâir kat’î bir fikir almak içün ‘askere
biraz mola verildi. Bu sırada fırka süvârîsi Taşlısırt nâmıyla yâd
olunan yeri işgâl eylemişdi. Nizâmiye Livâsı, kumandan paşanın
emriyle bu Taşlı tepenin gerisine sokularak orada ictimâ’ eyledi.
İkinci Livâ biraz daha geride bulunuyordu.
Gündüzün sâ’at 6[00]-7[00] arasında Müşîr Edhem Paşa Hazretleri
Erkân-ı Harbiyye Miralayı Mahmud ve kâimmakâm yâverbeyleri
Hayri ve Neşet Paşa Fırkalarına gönderdi.
305
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Bu iki zâbit fırkaların bir an evvel hücûma kalkmalarını tesrî’e me՜mûr
olmuşlardı. Ondan başka Erkân-ı Harb Yüzbaşısı Nuri Bey de yine
İkinci Fırkanın Sol Cenâh Müfrezesine gönderilerek mûmâileyh
mezkûr kolun hem ileriye hareketini hem de sol tarafda yüksek
sırtlarda muhârebe eden hasmın sağ cenâhını tehdîd içün lâzım gelen
esbâba mürâca’atını teshîl eylemişdir.
Başkumandan Paşa Hazretleri şu sırada pek büyük bir sabırsızlık ile
ta’arruzun vukû’a getireceği (…..) hasr-ı efkâr eylemiş bulunuyordu.
Hatta Müşârünileyh az kaldı yine eski fikirlerine dönerek, ya’ni
Yunanlıları Çamaş Boğazından çevirmek içün fırka kumandanlarına
evâmir-i mahsûsa göndereceklerdi.306
İkinci Fırka, Hayri Paşa Fırkasına intizâren epeyce zaman gâib etmiş
idi. Nihâyet Mahmud Bey’in getirdiği emirden dolayı Neşet Paşa
Mahmud Bey ile birlikde Nizâmiye Livâsının gerisinde mestûr
olduğu, Taşlı tepeye kadar ilerledi.
Fikri Paşa Livâsı bu esnâda ciheti şarkiyyede vâki’ sırtları ta’kîb
etmek üzere epeyce geride bulunuyordu. Neşet Paşa mezkûr Livâya
ta’arruz hareketi içün ma’iyyet kumandanlarına ta’lîmât verdi.
İkinci Fırka yanında bulunan Topçu Kumandanı Rıza Paşa Hazretleri
Piş-dâr Topçu Bataryasını celb ile onu bizzât ateş hattına götürdü.
Verilen

ta’arruz

emrinde

Nizâmiye

Livâsına

Yunan

hatt-ı

müdâfa’asının orta kısmı ve diğer livâya hatt-ı mezkûrun sağ
cenâhında bulunan Pornar mevki’i hedef gösterilmişdir.
306
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Yunan Harbiyye Nezâreti bir İhtiyât ve bir Efzon Taburuyla Garibaldi
gönüllülerinden teşekkül eden yeni bir kuvve-i ‘askeriyye ile Otiriş
Dağı geçidlerini işgâl eylemek istemiş idi. Mezkûr kuvvet ondan
başka Yunan Ordusuna karşı bir hatt-ı istinâd olacakdı. Prens
Kostantin muhârebe günü şu söylediğimiz kuvvetini Dömeke’ye celb
eyledi. Onun içün hasmın Dömeke civârında ictimâ’307 eden kuvveti
en sonra 35.000 kişiye baliğ olmuş idi.
Nizâmiye Livâsı hücûm hareketine başlar başlamaz avcı siperleri
gerisinde bulunan Yunan piyâdesi yaylım ateş ile mukâbele gösterdi.
İlk önce Piş-dâr Müfrezesinin bir taburu şosenin sağ tarafından, diğer
taburu sol cihetinden ileriye sürülmüş ve Piş-dâr Bataryası bu sol
cenâh gerisinde mevzi’ almış idi. Ondan başka üçüncü bir tabur
ta’arruzu bir koltuk teşkîl edecek sûretde hasmın sağ cenâhı üzerine
sevk edildi. Öteki taburların hepsi şimdilik Taşlı Tepenin gerisinde
duruyorlardı. Sâ’at 8[00] e kadar muhârebe devâm eyledi.
‘Aynı zamanda Fikri Paşa Livâsı Karoloba’dan Pornar Tepeleri
üzerine açılarak Mastırapas Livâsının bir kuvve-i külliyesiyle şedîd bir
muhârebeye tutuşdu. Gündüzün sâ’at 8[00]-9[00] arasında Rıza Paşa
Fırkasının diğer iki bataryasıyla ordu topçusundan beş sahra bir obüs
bataryasını ileriye sürerek Taşlı Tepe yanındaki Piş-dâr Bataryası
yanına kadar götürdü.
Bunun üzerine artık muhârebe gerçekden pek kanlı bir sûretde cereyân
etmeye başladı. Yunanîler Neşet Paşa Fırkasına mukâbil düşman sol
cenâhlarını iyiden iyiye takviye ve temdîd eylediler. Onun içün Neşet
307
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Paşa tarafından o cihete evvela bir ve azıcık sonra daha iki 308 tabur
sevk edildi. Ma’-hazâ İkinci Fırkanın sağ cenâhı pek açık ve tehlikeli
idi. Çünkü Birinci Fırka henüz kendisini meydâna çıkaramamışdı.
Ondan başka dediğimiz cenâhın takviyesi pek zor ve müşkil idi. Zîra
Taşlı Tepe gerisindeki ihtiyâtları apaçık bir ova içerisinde sağa doğru
götürmek epeyce telefâtı mûcib olurdu.
Miralay Mahmud Bey, Hayri Paşa Fırkasını bulup ileri sürmek içün
hasmın top ve tüfenk mermileri arasında ve yalnız başına sağ cenâha
doğru hareket eyledi. Mûmâileyhin şu vaz’iyyeti gerçekden pek
tehlikeli ve pek kahramanca bir vaz’iyyet idi.
Mahmut Bey en sonra Velişut Köyüne giden yol civârında Birinci
Fırkanın

ba’zı

müfrezelerine

tesâdüf

eyledi.

Bu

müfrezeler

Antoniyadis Livâsının kayalıklar içinde mevzi’ alan sol cenâh koluyla
muhârebe ediyorlardı.
Mahmut Bey, tabur binbaşılarından birisine fırkanın kısm-ı küllîsi
nerede olduğunu sormuş ve ma’t-teessüf ona dâir bir malûmat
alamamış idi. En sonra Çinlari istikâmetine yürüyüş yapmaya lüzûm
gördü. Mahmud Bey oraya vardığı zaman kemâl-i meserret309 ile
Hayri Paşa Hazretlerine mülâki oldu ve derhâl alınan tertîbat üzerine
müşârünileyhden ma’lûmât istirhâm eyledi.310
Birinci Fırkanın ilk hatda bulunan müfrezelerinden ba’zısı düşmandan
görülen şiddet ve tazyîk üzerine yavaş yavaş geriye çekilmeye yüz

308
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310
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tutmuşdu. Bereket versin ki Mahmud Bey’in delâletiyle Birinci
Fırkanın kısm-ı küllîsi birinci hatta sevk edilerek bu sâyede hem
Velişut Köyündeki düşman ‘askerine mukâbele etmek hem de İkinci
Fırka ile mevcûd olan açıklığı bir dereceye kadar olsun kapatmak
mümkün olmuşdu.
Fırkalar beynini kapatmak husûsunda Erkân-ı Harb Kâimmakâmı
Hamdi Beyefendinin gösterdiği yararlık şâyân-ı takdîrdir. Fi’l-hakîka
Hamdi Bey, Birinci Fırkayı sola doğru temdîd edecek sûretde sol
cenâh gerisindeki bir alay piyâdeyi ileriye sürerek düşman tarafından
yapılacak ber-mukâbil ta’arruz içün en açık bir kapı hükmünde olan o
büyük aralığı bir dereceye kadar örtebilmişdi.
Bu söylediğimiz piyâde alayına verilen hedef İskarmiçe Köyü idi. Pişdâr Müfrezesiyle diğer kıta’ât-ı ‘askeriyye ve topçu bataryaları ise
Velişut Köyü üzerine ateş edib ilerliyorlardı.
Sâ’at 11[00]-12[00] arasında gösterilen bunca gayret ve mesâ’înin
semeresi olmak üzere Hayri Paşa’nın hücûm kolları311 Velişut
Köyünün garb cihetindeki tepeleri zabt etmişler ve evvelce
söylediğimiz piyâde alayı ile bataryalar İskarmiçe üzerine epeyce
ilerlemişlerdi.
Mahmud Bey, Hayri Paşa Hazretlerine lâzım gelen ta’lîmâtı verdikden
sonra Karârgâh-ı ‘Umûmîye dönmek üzere yola çıkmışlardı.
Mûmâileyh Bekriler hizasına geldiği zaman kemâl-i ta’accüb312 ile
Sabit Bey Livâsının (İhtiyât Livâsı) oraya muvâsalat eylediğini ve
311
312
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Ordu-yı Hümâyûnun sağ cenâhı istikâmetinde ilerlediğini görmüşdü.
Mahmud Bey ne olursa olsun burada yine mes՜ûliyyeti üzerine
yüklenerek ser’î bir yürüyüş ile mezkûr Livâyı İkinci Fırkanın sağ
cenâhı istikâmetinde ya’ni Birinci ve İkinci Fırka beynindeki dehşetli
aralığı örtecek vechle ileriye götürdü ve hakîkat gece karanlığı
basmazdan evvel mezkûr fasılayı kapatmaya muvaffak oldu.
Nizâmiye Livâsı tekmîl-i kuvvetini birinci hatta sevk ederek İskarmiçe
önünde pek şiddetli bir muhârebeye tutuşmuşdu. Mezkûr Livâ
hakîkaten mu’âvenete muhtaç idi. Çünkü zâbitânın birçoğu şehid ve
mecrûh oldukdan başka elde bir ihtiyât kuvveti kalmamışdı. İkinci
Fırkaya mu’âvenet içün en sonra biraz evvel söylediğimiz gibi ordu
topçusundan ba’zı bataryaların ileriye sevk edilmesine lüzûm
görülmüşdü.313
Bu bataryaları Taşlı tepenin cihet-i garbîsinde mevzi’ alarak kemâl-i
şiddetle Yunan mevzi’lerini ateşe tutdular. Hâsılı, gece karanlığı
basmazdan evvel Yunan hatt-ı müdâfa’asının cebhesine mukâbil
Şimâl Ordusunun 14 bataryadan ‘ibâret kuvvetli bir topçusu hatt-ı
harbe girmiş bulunuyordu. Bataryaların ve ez-cümle obüs bataryasının
düşman üzerine pek a’lâ te՜sîrleri görülmeye başladı. Ez-cümle bu
obüs bataryası Pernar ve İskarmiçe yakınlarında yerleşen dört Yunan
bataryasını pek az vakit içinde susdurmuş ve üç Yunan topunu
gürletdikden başka bir cebhâne sandığını ber-hava etmiş ve topçu
neferlerinin dörtde birini muhârebeden hâric bırakmış idi.
Bir zaman geldi ki Nizâmiye Livâsının hiçbir tabur-ı ihtiyâtî
313
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kalmadığı gibi Fikri Paşa Livâsının yalnız iki taburdan ‘ibâret bir
kuvve-i ihtiyâtiyyesi kalmış idi. Bir sıra üzere mevzi’ alan bataryaların
şiddetli ateşleri Dömeke Ovasını bulutlara gark eylemişdi. Ortalık o
derece dumana bürünmüş, daha doğrusu göz gözü görmeyecek bir
hâle gelmiş idi. Nizâmiye Livâsının sağ cenâhını takviye etmek üzere
İhtiyât Livâsından istenilen kuvve-i imdâdiyye ancak sâ’at 12[00] ye
doğru gelebilmişdi. Mezkûr kuvvet Miralay Kâmil Bey kumandasında
olmak üzere yalnız üç taburdan ‘ibâretdi. Karşıdaki düşman bu kuvvei imdâdiyyenin geldiğini314 gördüğü zaman birdenbire pek müdhiş bir
ateş ile mukâbeleye başladı ve tam yarım sâ’at kadar bila-fâsıla kurşun
yağdırdı.
Yunanîler en sonra Nizâmiye Livâsının cesûr ‘askerine cevâb
vermekden ‘âciz kalarak Pernar, Osmantepe İskarmiçe yakınlarındaki
avcı siperlerini terk eylediler. Osmanlılar ise kemâl-i şan ve şeref ile
hasmın bıraktığı yerleri elde ederek oralara yerleşdiler. Muhârebe
gece sâ’at 1[00] e çâr-yek kala devâm eyledi. Ondan sonra her iki
cihet ateş kesmeye mecbûr oldu.
Şimdi birazda sâ’at 8[00] den sonra Hayri Paşa Fırkasına mensûb olan
Sağ Cenâh Müfrezesinden bahs edelim.
Miralay Sıdkı Bey sâ’at 8[00] e doğru atından inerek o vechle cüz ü
tâm kumandanlarına lâzım gelen ta’lîmâtı veriyordu. Mûmâileyhin
fa’âliyyetine, cesâretine hiçbir diyecek yok, lâkin benim gibi onun da
telâşı çok idi. Artık bir zaman geldi ki düşman gerek cebheden ve
gerek yanlardan pek büyük tazyîkler icrâ ederek bizim hücûm
314
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kollarını kısmen geri püskürtmeye ve kısmen oldukları yerde
bırakmaya muvaffak oldu. Bu hâl üzerine Sıdkı Bey, Hayri Paşa
Hazretlerine şöyle bir rapor daha göndermeye lüzûm gördü.315
"Muhârebe etdiğimiz köylerin garbındaki Çamaş Boğazından
düşmanın kuvvetli kolları bizi kuşatacak vechle ilerliyor. Serî’an
bize imdâd, fermân, topçu dahi lâzım olduğu…"
Fi’l-hakîka sâ’at 9[30] sularında ya’ni yine sağ cenâh gerisindeki
Priştine Gönüllü Taburunu hatt-ı harbe sokub da mezkûr tabur kemâl-i
cesâretle Maslı Köyünün ilerisinde bulunan düşman avcı siperlerine
sancak dikmeye başladığı zaman Çamaş Boğazı tarafından 800 hatve
derinliğinde ve dörtlü yürüyüş nizâmında bir Yunan Kuvve-i
‘Askeriyyesi bizim sağ cenâhımızı çevirecek vechle yürüyüş icrâ
ediyordu.
Mezkûr düşman kolu, büyük bir sükûnet ile gönüllülerin zabt
eyledikleri siperlerin garb cihetinde vâki’ yüksek sırta geldikden sonra
birdenbire Arnavud ‘askerini ve diğer taburun efrâdını yan ateşiyle
döğmeye başladı. Hasmın şu vaz’iyyeti bizim içün pek tehlikeli ve
muzırrdı. Çünkü hem cebheden hem de yandan kendisinin birkaç misli
kuvvetde hasım ateşlerine uğrayan müfrezemiz gördüğü tazyîk
üzerine kısmen zabt olunan yerleri bırakmaya mecbûr oldu.
Sâ’at 10[30] a doğru Arnavud ‘askerlerinden ba’zıları ikinci hatta
gelerek fişenkleri kalmadığından şikâyet ediyorlardı. Şu sırada
düşmanın kırmızı fesli ‘askerleri tarlalar içinde bizim sağ yanımızı

315
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örecek vechle ilerlemeye başladı.316
İhtiyât-ı ‘umûmîye bırakılmış olan bir tabur ‘askerimizle düşmana
karşı bir tedafü’ü koltuk yaparak hasmın ilerlemesini men’ edebilmiş
idik. Ondan başka fırkadan ma’lûmât alınamadığı içün büyük bir telâş
içinde geride bulunan Süvârî Kumandanı Süleyman Paşa’ya giderek
müşârünileyhden hasmın bize karşı yapmakda olduğu şu çevirme
hareketini durdurmak içün hiç olmazsa bir süvârî alayının o cihete
sevk edilemesini rica etdim. Süleyman Paşa Hazretleri ricamı kabûl
etdi, düşmana bir nümayiş hareket yapmak fikriyle Çamaş Boğazına
doğru bir süvârî alayı gönderdi.
Hayri Paşa Hazretlerinden haber gelmiyordu. Aramız pek ziyâde
açılmış idi. Yazdığımız raporlara ancak iki sâ’at zarfında bir cevâb
gelebiliyordu. Doğrusunu söylemek lâzım gelirse sâ’at 9[00] a kadar
hiç sıkılmamış iken ondan sonra hem sıkılmaya hem de pek telâş
etmeye

başladım.

Nihâyet

Mekteb-i

Harbiyye-i

Şahâne

muavinlerinden Süvârî Yüzbaşısı Ziya Bey ile fırka kumandanına
âtîdeki raporu görderdim.
"Buradan hasmın büyük bir kolu fırkanın sağ cenâhını pek fenâ
bir sûretde tehdîd eyliyor. İmdad ve topçu göndermez iseniz iş
fenâ olacak. Tekmîl-i cebhede düşman bataryaları vardır. Biz
fenâ bir hâldeyiz."317
Gece sâ’at yarıma kadar Sağ Cenâh Müfrezesi düşmana cevâb
vermekden asla geri durmadı. ‘Asker son derece yorulmuş idi. İmdad
316
317
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kelimesi herkesin mûcib-i hayreti olmuşdur. Meğer Hayri Paşa
Hazretlerinin emriyle süvârî bataryalarından birisi imdâd olarak
gönderilmiş ise de ara yerde mevcûd büyük bir bataklıkdan dolayı
bize gelmek nasib olamamışdı. Muhârebe gününe kadar şu büyük
bataklıkdan hiç kimsenin haberi yokdu. Fırkaya giden veyâ oradan
gelen raporların o derece uzamasına başlıca sebeblerden birisi o
dediğimiz büyük bataklık olduğu sonradan anlaşılmışdı.
Sâ’at 12[00] den sonra Sıdkı Bey’e rastgeldim. Fırka kumandanından
gelen bir emir mûcibince Sağ Cenâh Müfrezesinin, Fırka ile mevcûd
olan büyük açıklığı azaltacak sûretde sola geri çekilmeye mecbûr
olduğunu söyledi. Hâlâ biz düşmana, düşman bize ateş ediyordu.
Şöyle bir vaz’iyyetde iken mağlûb olmamış olan bir müfrezenin
geriye çekilmesindeki hikmete pek de fikrim yatmadığı hâlde çâr
nâçâr kademe ile Birinci Fırkanın sağ cenâhı gerisine doğru çekilmeye
başlamak içün cüz ü tâm kumandanlarına haber gönderildi. Gece sâ’at
1[00] e çâr-yek kalıncaya kadar ateş devâm eyledi. Ondan sonra
müfreze Hayri Paşa’nın gerisine çekilerek emr-i ahîre muntazaran
geceyi orada geçirdi.318
Hakîkat ahvâle top ile cevâb vermek ‘âdeti olan ba’zı insanlar Sağ
Cenâh Müfrezesinin şu yoldaki hareketini büyük bir bozgunluk yerine
koyarak ondan dolayı beni muâhezeye girişdiklerini işidiyordum.
Güya ki bu Sağ Cenâh Müfrezesini ben geriye çekmiş imişim. Evet,
Sağ Cenâh Müfrezesinin bugünkü harekâtına ben de nezâret etdim.
Lâkin sâ’at 5[00] den gece sâ’at 1[00] e kadar kendisinin belki üç
318
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misli bir müdâfa’a kuvvetine cevâb vermekden ‘âciz kalmamış, işgâl
etdiği yeri düşman eline düşürmemiş olan böyle bir müfrezeyi elimde
iktidârım olsa dahi ben geriye getirmezdim. Bi’l-’akis onu takviye
ederek olduğu yerde bırakmaya çalışırdım. Müfreze ne benim emrim
ile ne de Miralay Sıdkı Bey’in emri ile geriye çekilmiş idi. Pek çok
teşekkür olur ki neferler bu çekilme hareketini gerçekden bir
bozgunluk yerine koyubda perîşân bir sûretde öteye beriye
ayrılmamışlardı. Muhârebe günlerinde böyle hâller ekseriya vâki’
olur. Ez-cümle Neşet Paşa Fırkasında su verilmek üzere batarya
hayvanları geriye sevk edildikleri zaman bu hareket ba’zı taburlar
cânibinden ric’at hareketi yerine geçerek mezkûr taburlar efrâdı yavaş
yavaş geriye çekilmeye başlamışlardı. Bereket versin ki ordunun her
cihetine yayılmak ihtimâli olan şöyle bir hareket Karârgâh-ı ‘Umûmî
zâbitleri tarafından çarçabuk men’ edilmişdi.319
Sağ Cenâh Müfrezesinin bugünkü hareketi, muâhezeye320 değil en
güzel takdîrlere şâyândır. İnsaf olunsun.
2500 kişilik bir kuvve-i ‘askeriyyenin karşısındaki düşman, Birinci
Fırkanın karşısındaki düşmandan daha ziyâde bir kuvveti hâiz idi. Hal
böyle iken o küçük müfreze sâ’at 5[00] den gece sâ’at 1[00] e kadar
bir saniye bile muharâbeden hâlli kalmamışdı. ‘Acaba şu müfreze
gündüzün sâ’at 8[00] sularında yavaş yavaş geriye çekilmeye başlasa
idi Birinci Fırkanın Velişut ve İskarmiçe istikâmetinde ilerleyerek
İkinci Fırka ile irtibât hâsıl etmesi mümkün olacak mı idi?

319
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Fon Der Golts Paşa Hazretleri Tesalya harbine dâir yazdığı eserde Sağ
Cenâh Müfrezesi hakkında şu sözleri söylüyor:
“Hayri Paşa ordu emrinde muharrer olduğu vechle Çamaş
Boğazını tarassud altında bulundurmak üzere o cihete oldukça
kuvvetli bir cânibdar müfrezesi gönderdi. Bu müfreze dört tabur
piyâde, bir cebel bataryasından terekküb ederek Maslı Köyü
istikâmetine hareketle o civârda hasım kıta’âtına rast geldi.
Derhâl ta’arruza başladı. Lâkin bâlâda söylediğimiz vechle o
civârda sekiz tabur piyâde ve iki cebel bataryasından ‘ibâret
Kaklamanos Livâsıyla, Binbaşı Tertîb’in müfrezesi vardı.
Bunların321 işgâl etdiği arâzî pek müsâ’id olduğundan Şimâl
Müfrezesinin ta’arruzu başa çıkamadığı gibi karanlık basdıkdan
sonra mezkûr Müfreze geriye çekilmeye lüzûm görmüşdü.”
Bu satırları okudukdan sonra Dömeke günü, Sağ Cenâh Müfrezesinin
gördüğü iş ile onun hakkında muâheze beyân edenleri muâheze etmek
meselesini hakîkati vicdân gibi sevenlere bırakıyoruz.

321
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ONBİRİNCİ FASIL
Dömeke Kasabası ve Furka Boğazı’nın Zabtı
Sol cenâh fırkalarından henüz bir haber gelmemişdi. Karârgah-ı
‘Umûmî bunun içün epeyce merak ediyordu. Çünkü Ordu-yı
Hümâyûnun cebheden yapmış olduğu hücûm harekâtı pek büyük bir
netîce ile hitâm buldu.
Edhem Paşa Hazretleri muhârebe günü akşamüzeri Taşlıtepe civârına
yaklaşdı. Gece sâ’at 2[00] sularında hafif ziyâlı bir mum karşısında
Ordu-yı Hümâyûn içün âtîdeki emir yazıldı.322
1- Neşet Paşa Fırkası ve topçu bataryaları şimdi bulundukları mevâzi’i
muhâfaza edeceklerdir. Bataryalar kendilerine en yakın olan piyâde
kıta’âtının himayesinde kalacakdır.
2- Hayri Paşa Fırkası Velişut Köyü civârında elde etmiş olduğu yerleri
kuvve-i kâfiyye ile muhâfaza ederek bir livâ ve iki bataryadan ‘ibâret
kuvvetini sol cihete ya’ni Neşet Paşa Fırkasının sağ cenâhına doğru
sevk edecekdir. Fırka-i mezkûrenin cânibdâr kolu kendi arkasına
çekilerek Ordu-yı Hümâyûnun yanını örtecekdir.
3- Hatt-ı harbin her yerinde derhâl avcı siperleri inşâ edilecek ve gece
esnâsında pek ziyâde dikkat ve intibâh323 üzere hareket olunacakdır.
Her piyâde alayı kumandanı birer alay-ı ihtiyâtî ayıracakdır.
4- İhtiyât Livâsi, İkinci Fırkaya, üç tabur piyâde terk edecek diğer üç
Osman Senaî (1315/1899). Osmanlı Yunan Seferi Dömeke Meydan Muharebesi.
Cilt 3, İstanbul: (Asadoryan) Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, s. 201.
323
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tabur ise şimdilik topçu bataryalarının gerisinde kalacakdır.
5- Mühimmât-ı harbiyye derhâl tabur veyâhûd fırka parklarından
ikmâl olunacak ve fırka parkları Çatalca’daki ‘umûm cebhâne
parkından ikmâl-i nevakıs324 eyleyecekdir.
6- Mecrûhînin kâffesi Bekriler Köyüne gönderilecek ve tabîblerin
cümlesi mahall-i mezkûrda ictimâ’ edeceklerdir.325
7- Bugün Kasidiyari geçidlerinden sevk edilmiş olan Ordu-yı
Hümâyûnun sol cenâh fırkaları ‘ale’s-sabah Dömeke’de bulunan
düşmanın sağ cenâhı üzerine ta’arruza devâm eyleyeceklerdir.
8- Karârgah-ı ‘Umûmî, topçu bataryalarının gerisinde ya’ni ihtiyât
taburlarının yanında geceyi geçirecekdir."
Dömeke şosesi üzerinde yazılmış on ve mevâdd-ı mündericesi bervech-i bâlâ hulâsaten326 beyân edilen ordu emri hiç vakit zâyi’
edilmeksizin fırka kumandanlarıyla sâir cüz ü tâm kumandanlarına
gönderildi.
Gece sâ’at 2[00]-3[00] arasında Hamdi Paşa tarafından bir süvârî
geldi. Altıncı Fırkanın pek çok meşakkatlerden sonra Kasidiyari
Geçidlerini aşarak nihâyet Karaca Ali’ye muvâsalat eylediği anlaşıldı.
Ondan başka bu gelen süvârî o taraf yollarının pek fenâ olmasından
dolayı Fırkadaki sahra bataryalarının Çatalca’ya i’âde edildiğini
söylüyordu. Keşke bu sahra bataryaları Çatalca’ya gönderilecek yerde,
ordu topçusuna iltihâk eylemek üzere hatt-ı harbe sevk edilmiş
324
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olsalardı ne a’lâ olurdu.
Üçüncü Fırka kezalik ordu emrinde verilen ta’lîmâta nazaran Mayıs’ın
beşinci günü birçok müşkilât ile yürüyüşüne devâm327 eylemiş idi.
Lâkin mezkûr fırkadan Başkumandanlık Cânib-i ‘Âlî’sine henüz bir
haber gönderilememişdi. Ma’-hazâ Karârgâh-ı ‘Umûmî, onun da,
Hamdi Paşa Fırkasıyla bir hizaya gelebildiğine hükmedecek gibi
oluyordu. Sonradan anlaşıldığına göre Memduh Paşa’nın sahra
bataryaları yürüyecek yol bulunamadığı içün çâr nâçâr Çatalca’ya
gönderilmiş ve Hadar Paşa İhtiyât Livâsı Mayıs’ın 6. gecesini Şatırlı
mevki’inde geçirmişdi.
Edhem Paşa Hazretleri çevirme hareketine me՜mûr olan bu iki fırkaya
ertesi gün içün ba’zı emirler göndermeye mecbûr idi. Mezkûr emirleri
Erkân-ı Harb Miralayı Mahmud Beyefendi götürecekdi. Lâkin aradaki
sarp arâzîyi gece karanlığında kat’ etmek ve geçid yerlerini bulmak
pek zor bir iş olacağı içün Mahmud Bey Çatalca yolundan gitmeye
karâr verdi. Yorulmak bilmeyen bu büyük erkân-ı harb zâbiti serî’ bir
yürüyüşle Çatalca’ya gelmiş idi. Onun içün Çatalca’da diğer bir
hayvana binerek yine büyük bir sür’at ile Hamdi Paşa’yı bulmak üzere
yola çıktı. Epeyce uzun bir yürüyüşden sonra Mahmud Bey karşıda
ordugâh ateşleri görmekle fevkal’âde sürünmüş ve derhâl ateşlerin
bulunduğu yere giderek bir çadırda ikâmet eden Hamdi ve Seyfullah
Paşalara mülâkî olmuş idi. Her iki taraf bugünkü vukû’ât üzerine
yekdiğerine îcâb eden ma’lûmâtı söyledikden sonra Hamdi Paşa328
Fırkasının yarınki harekâtına dâir Edhem Paşa Hazretlerinin emri
327
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teblîğ edildi. Mahmud Bey’in getirmiş olduğu emr-i müşîrîye göre
Hamdi Paşa bu vechle hareket edecekdi.
Fırkanın sağında hareket eden Hasan Paşa Livâsı Iraklı istikâmetiyle
Dömeke’ye, solda bulunan Muzaffer Paşa Livâsı da Aşağı İlhani’ye
doğru yürüyecekdir.
Ondan sonra Mahmud Bey, Üçüncü Fırkayı bulmak üzere Hamdi ve
Seyfullah Paşa’lara elvedâ’ çekerek şark cihetindeki sarp ve karanlık
geçidleri atlamaya başladı.
Epeyce bir zaman böylece yürüdü. Nihâyet Mehmed Paşa Fırkasını da
bulmaya muvaffak oldu. Mezkûr Fırka 5 Mayıs günü içün verilen
ordu emrinin tavsiye eylediği vechle yine iki kolda hareket eylemiş ve
pek büyük bir düşman müfrezesine rast gelmeksizin akşam Karaçalı
hizalarına kadar sokulmuş idi.
Müşîr Paşa Hazretleri tarafından gönderilen emre nazaran Mayıs’ın 6.
günü Memduh Paşa Fırkası kezalik iki kolda hasmın gerilerine
düşecek sûretde ya’ni Furka istikâmetine hareket eyleyecekdi.
Fırkanın ta’kîb edeceği istikâmet Terahani Çiftliği-Furka Boğazı idi.
Hamdi ve Memduh329 Paşa Fırkaları endaht edecekleri toplar
vâsıtasıyla Karârgâh-ı ‘Umûmîden gelen emrin icrâ edilmiş olduğunu
Başkumandanlık Cânib-i ‘Âlî’sine bildirmiş olacaklardı. Mayıs’ın
dördüncü günü Haydar Paşa İhtiyât Livâsı Memduh Paşa’nın
kumandasına verildi.
Gün ağardığı zaman Karârgâh-ı ‘Umûmîye gönderilen bir haberde
329
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Yunan Ordusunun Dömeke’yi tahliye eylediği anlaşıldı. ‘Aynı
zamanda Neşet Paşa Fırkasının Sol Cenâh Livâsıyla irtibat hâsıl etmiş
olan Hasan Paşa Livâsı ya’ni Hamdi Paşa Fırkası cânibinden top
sesleri gelmeye başladı. Bunun üzerine Sol Cenâh Fırkalarının
ilerlemekde oldukları büsbütün meydana çıktı.
Mayıs’ın 6. günü sabah sâ’at 11[00] sularında ‘asâkir-i şâhâne
Dömeke

Kasabasını

bilâ-muhârebe330

işgâl

eyledi.

Yunanîler

Dömeke’de bir hayli peksimet ve cebhâne terk etdikden başka eski
kal’ada on buçuk santimetrelik bir kurup muhasara topu terk
eylemişlerdi.
Şimâl Ordusundan gözü pek fenâ yılmış olan Prens Kostantin
Hazretleri muhârebe günü ova dâhilinde yürüyüş icrâ eden livâlardan
her birisini başlı başına bir fırka zann etdiği gibi Kasidiyari
Müfrezesinden gönderilen raporlarda bizim Sol Cenâh Fırkalarının
kuvveti 25.000 kadar tahmîn edilmiş idi. Ya’ni Yunan Ordusu
Başkumandanı Mayıs’ın 6. gecesi yaptığı bir hesâb-ı nazarîde331
hasım ordusunun 60.000’e yakın bir kuvveti hâiz olduğuna
hükmederek çâr ü nâçâr Dömeke mevzi’inin tahliyesine karâr verdi.
Yoksa fevkal’âde metîn olan şu mevzi’de Yunan Ordusunun
vaz’iyyeti herkesin zann etdiği gibi tehlikeli değil idi. Her ne ise Prens
Hazretlerinin yanlış hesâbı Şimâl Ordusunun hesâbına pek ziyâde
muvâfık geldi.
Furka Boğazına çekilen Yunan Ordusu ciddî ve serî’ bir hareket ile
330
331
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ta’kîb edildi. Yalnız Mayıs’ın 6. günü öğleden sonra verilen bir emr-i
‘umûmîde Şimâl Ordusunun kuvve-i mevcûdesi Furka Boğazına
doğru ilerleyeceği ve hasım ordusunu ta’kîb edeceği mezkûr idi.
Mayıs’ın 6. günü Birinci Hayri Paşa Fırkası Tavuklu Köyüne kadar
ilerledi. Fırkanın Kardica’dan gelen Ziya Bey Alayı mezkûr gölün
garb cihetindeki boğaza gönderildi.
Neşet Paşa Fırkası ve Sabit Bey Livâsı ile ordu topçusu, Dömeke
civârında kaldı. Dömeke Muhârebesi günü Şimâl Ordusunun zâyi’âtı
epeyce bir yekûn teşkîl ederdi. Ya’ni ‘asâkir-i şâhâneden 40 zâbit ve
1170 nefer mecrûh ve şehid olmuştu. Bu zâyi’âtın en büyük bir kısmı
Nizâmiye Livâsına ‘âid idi. Fi’l-hakîka Nuri Paşa o gün 25 zâbit ve
689 nefer zâyi’ eylemişdi.332
Furka Boğazı’nın Zabtı
Hamdi Paşa Fırkası başladığı istikâmetde yürüyüşüne devâm
ediyordu. Fırkanın sağ cenâh kolu ya’ni Haşan Paşa Livâsı yanı
başında cebel bataryası olduğu hâlde Mayıs’ın altıncı günü
Dömeke’ye 15 kilometre kadar takarrüb eyledi. Kasabanın ‘asâkir-i
şâhâne tarafından işgâl olunduğunu haber alan Hasan Paşa emir
almaksızın Furka Boğazına doğru yürümeye başladı. Müşârünileyhin
yanında bir tane süvârî ‘askeri bile yok idi. Onun içün böyle
kendiliğinden ileri gitmeye karâr verdi.
Hasan Paşa akşamüstü Furka Boğazına geldiği zaman orada Mazhar
Paşa Livâsına tesâdüf eyledi.
332
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Mezkûr Livâ, Hamdi ve Seyfullah Paşalar kumandasında hareket
ediyordu.

İlhani

Köyü

bilâ-muhârebe

zabt

edildikden

sonra

Dömeke’nin Osmanlılar eline düştüğü anlaşıldı. Bunun üzerine Hamdi
ve Seyfullah Paşalar serî’an ileri gitmeye karâr verdiler. Yalnız
‘aceleden Hasan Paşa Livâsına haber göndermeyi unuttular. Seyfullah
Paşa Karârgâh-ı ‘Umûmîden bir emr-i kât’î almak içün Dömeke’ye
‘avdet eyledi. Gündüzün sâ’at 7[00]-8[00] arasında Yunan ric’at
ordusunun kol nihâyeti henüz ova içinde hareket ediyordu.333
Hamdi Paşa yalnız eldeki kuvvet ile hasım kıta’âtı boğaz içine
girinceye kadar ta’kîbe devâm eyledi.
En sonra boğazın medhaline Yunan Dümdar Müfrezesiyle Hamdi
Paşa beyninde bir tüfenk muhârebesi başladı. Bu muhârebe gece
yarısına

kadar sürdü. Yunan Ordusunun Dümdar Müfrezesi

Dimopolos Livâsının Birinci ve İkinci Alayı ile Mastrapas Livâsından
bir piyâde alayı bir Efzon Taburu süvârî sınıfı, iki istihkâm bölüğü ve
dört sahra bataryasından terekküb ederdi.
Hâlbuki Hamdi Paşa Hazretlerinin kuvveti şöyle bir hasmı işgâl
eylediği ihtihkâmlar ve sırtlardan dışarı atmaya kifâyet etmiyordu.
Bereket versin ki akşamüstü Üçüncü Fırka ‘askerleri Furka Boğazının
şark cihetindeki sırtlarda baş gösterdi.
Memduh Paşa rastgeldiği köyleri birer birer zabt ederek Mayıs’ın
altıncı günü pek uzun bir yürüyüşden sonra güç bela Furka Boğazına
takarrüb edebilmişdi.

333
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Mayıs’ın 7. gecesi Yunanîler Furka Boğazını da terk ederek Zeytun
üzerine çekildiler. Binâen ‘aleyh Çarşamba günü Hamdi Paşa Fırkası
şafakla berâber hasmın terk eylediği mevâzi’i ya’ni daha Türkçesi
Furka Boğazını zabt eyledi. Bu sabah334 Ordu-yı Hümâyûn eski hudûd
kulelerine ayak basarak Prens Kostantin Ordusunu Termopil
istikâmetine atmaya muvaffak oldu.
Bugün Edhem Paşa Hazretleri ma’iyyet-i erkânıyla birlikde Furka
Boğazının yüksek tepelerine gelerek Hamdi Paşa Fırkasına bir resm-i
geçit yaptırdı ve ondan sonra yapılacak harekât-ı ‘askeriyye hakkında
beyân mütâla’a eyledi.
Lamya Ovasıyla Termopil Geçidine hâkim olan yüksek tepelerde
"Pâdişâhım çok yaşa" duasının gökyüzüne doğru yükseldiğini görmek
insan içün ne büyük sa’âdetdir.
Cenâb-ı Hak sevgili Pâdişâhımız Efendimiz Hazretlerini her zaman
böylece mansûr ve muzaffer eylesin âmin.
Yunan Ordusunun kısm-ı küllîsi Termopil’e kadar çekilmiş idi. Yalnız
Lamya Şehrinin şimâl cihetindeki tepelerde hasmın bir dümdar
müfrezesi ahz-ı mevzi’ eylemişdi. Hâlbuki Hamdi Paşa Yunanîlerin
Lamya Kasabasını da tahliye eylemiş olduklarına dâir bir haber
almışdır. Ya’ni müşârünileyh bu dümdar müfrezesinin vücûdundan
haberdar değildi.
Başkumandan Paşa Hazretleri biraz daha ileri gitmek husûsunda

334
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mütereddid görünüyordu. En sonra Seyfullah Paşanın335 idâresinde
olmak üzere Süvârî Fırkasını Lamya’ya sevketmeye karâr verdi.
Şimdilik Hamdi ve Memduh Paşa Fırkalarının oldukları yerlerde
kalmaları içün fırka kumandanlarına ayrıca tenbîhat verildi. Süvârî
Fırkası biraz daha ileri gitdikden sonra birdenbire Yunan piyâde
ateşine tesâdüf eyledi. Bunun üzerine der’akab Hamdi Paşa
Fırkasından üç, Memduh Paşa Fırkasından iki tabur piyâde, süvârînin
mu’âvenetine gönderildi. Seyfullah Paşa bu kuvvetin başına geçerek
ileriden mesâfe kazanmaya başladı. En sonra müşârünileyh düşman
müfrezesini tard ederek Lamya Kasabasına doğru yürümekde iken
beri tarafdan “Ateş kes” borusu çalındı. Onun üzerine ‘asâkir-i şâhâne
düşmanı ta’kîbden sarf-ı nazar eyledi. Şu sırada Lamya Belediye Reîsi
elinde bir beyaz bayrak ve gerisinde iki Yunan zâbiti olduğu hâlde
mütâreke ‘akd edileceğini bildirmek içün bizim tarafa geliyordu. İşte
bu sûretle harekât-ı ‘askeriyye Lamya Kasabasının yarım sâ’at
uzağında nihâyet bularak her iki cihet yekdiğeriyle müzâkereye
başladı.336

335
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ONİKİNCİ FASIL
Ermiye Üzerine Hareket
Velestin’de bulunan Beşinci Hakkı Paşa Fırkası, İsmolinski Kuvve-i
‘Askeriyyesi Dömeke Muhârebesinde Ordu-yı Hümâyûnun sol cenâh
fırkalarına karşı kuvvet ifrâz edemeyecek sûretde harekete ya’ni
Ermiye’deki Yunan Kuvve-i ‘Askeriyyesini garbdan çevirmeye
me՜mûr olmuşdu. Hakkı Paşa Fırkasının usûl-i hareketini görmek içün
mezkûr Fırkaya verilen emirleri birer birer gözden geçireceğiz.
Fırka Emri Numara-3
1- Ermiye cihetinde düşmanın bir livâsıyla, iki bataryası bulunduğu
anlaşılmakdadır.
2- Ordu-yı Hümâyûn sol cenâhıyla Furka Derbendi istikâmet-i
‘umûmiyyesinin
çevirecekdir.337

Dömeke’de
Ve

akşam

bulunan
ba’zı

ufak

düşmanın

sağ

hareketlerle

yanını
tertîbât-ı

‘umûmiyyesini alacak ve yarın ta’arruza kıyâm edecekdir.
3- Beşinci Fırka 11 tabur piyâde ve üç seyyâr bataryasıyla Ermiye
cihetini garb tarafından çevirecek sûretde harekete mübâderet 338
edeceğinden işbu kuvvet sâ’at 6[00] da Porsuflu İstasyonunda
harekete müheyyâ olmak üzere müctemi’ bulunacakdır.
4- Golos’da bulunan Nizâmiye Taburlarıyla Sivrihisar Taburu
yerlerinde kalacaklardır. Mihaliç Taburunun Kerli’de bulunan iki
Osman Senaî (1315/1899). Osmanlı Yunan Seferi Dömeke Meydan Muharebesi.
Cilt 3, İstanbul: (Asadoryan) Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, s. 212.
338
Başlama
337
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bölüğü yine Kerli’de ve diğer iki bölüğü Atranos Taburuyla berâber
Porsuflu İstasyonunun şimâlindeki sırtda Cemal Paşa Kumandasıyla
bulunacakdır. Fırkanın mütebâkî taburları ya’ni Birinci ve Üçüncü
Alaya mensûb taburlarla Antalya Taburu sâ’at 6[00] da mahâll-i
ictimâ’da bulunmak üzere sâ’at 4[00] de mahallerinden hareket
edeceklerdir.
Bu söylediğimiz emir Velestin İstasyonunda Mayıs’ın dördüncü günü
sabah sâ’at 12[00] da cüz ü tâm kumandanlarına yazdırılmışdı.
Ermiye üzerine hareket edecek kuvvet Porsuflu İstasyonu civârında
gündüzün sâ’at 5[00]-6[00] arasında ictimâ’ etmiş bulunuyordu. Sâ’at
6[00] da fırkaya şifâhen âtîdeki emir verilmişdi.339
Fırka Emri Numara-3
1- Süvârîler Saraçlar Karyesinin cenûb-i garbî istikâmetinde Ermiye
Ovasına inerek o tarafları keşif ve taharrî edecekdir.
2- İzmit ve Adapazarı Taburları piş-dârı teşkîl ederek ve sâ’at 7[00] de
hareketle Özler Karyesinin cenûb-i garbîsindeki sırtlara kadar ilerleyib
orada karakol te՜sîs edeceklerdir.
3- Birinci Alayın mütebâkî iki taburunun diğer iki alayı sırasıyla ve
bataryalar kısm-ı küllîyi teşkîl ederek piş-dârdan yarım sâ’at sonra
Özler Karyesine giden yolu ta’kîb eylemek üzere hareket edecek ve
bataryalar İkinci Alay ile Üçüncü Alay arasında bulunacakdır.
4- Taburların berâberinde bulunan ağırlıkları müctemi’ olarak
alayların gerisinde hareket edecek üçüncü alaydan bir bölük dümdar,
339
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kolun 300 hatve gerisinde yürümek üzere ifrâz340 olunacakdır.
5- Birinci Alayın Prizren, Düzce Taburları, Saraçlar’da ve kuvve-i
mütebâkiyye Özler’de gece geçirecekdir.
6- Fırka kumandanı esnâ-yı hareketde kısm-ı küllî re՜sinde gece ise
Özler’de bulunacakdır.341
Keşifden dönen süvârî, Kumandan Paşa’ya verdiği raporda Karadanlı
civarının düşmandan hâlli olduğunu mezkûr köyün yakınında cereyân
eden dere üzerindeki bir taş köprünün sağlam bulunduğu ve yalnız
Ermiye cihetlerinde düşman ‘askeri ile sâhilde Yunan sefâin-i
harbiyyesinin müşâhade eylediğini bildirmiş idi.
Velestin-Ermiye tarîki gerçi arabaların mürûruna pek a’lâ müsâ’ade
ederdi. Lâkin sâhil yakın bulunmak hasebiyle düşman donanmasının
taht-ı te՜sîrinde kalıyordu. Onun içün mezkûr yol fırkasının harekâtına
karşı hiçbir fâideyi mûcib olamazdı.
Çâr ü nâçâr diğer bir yol aramak lâzım gelmişdi. Çayıklı ve Karadanlı
Köylerinin garb cihetinden geçen yol ise pek dolaşık oldukdan başka
yine topçunun mürûruna müsâ’ade etmeyecek ba’zı noktaları vardı.
En sonra Ermiye Ovasına inilecek sûretde bulunan sırtlardaki
patikaların tesviye ve ıslâhıyla topçunun oradan sevkine karâr verildi.
Hakkı Paşa Mayıs’ın beşinci günü ta’kîb edilecek harekât içün gece
sâ’at 2[00] de Özler Karyesinde cüz ü tâm kumandanlarına âtîdeki
emri vermişdi.

340
341
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Fırka Emri Numara-5
1-

Düşmanın Ermiye

Kasabası

etrâfında

bulunduğu istihbâr

olunmuşdur.342
2- Süvârî sâ’at 10[00] da hareketle Ermiye’ye doğru giderek düşmana
dâir ma’lûmât istihsâl343 eyleyecek ve tahrîren bildirecekdir. Hareket
edecek piş-dâr sâ’at 11[30] da mahallinden Karadanlı Karyesi yanında
Sulurama Deresini köprüden geçip ovaya inecekdir. Kısm-ı küllî
bulunduğu mahâllden sâ’at 9[30] da hareketle evvel emirde piş-dârın
bulunduğu sırtlarda ictimâ’ edecekdir. Badehu Birinci Alayın
mütebâkî iki taburuyla Altıncı Alayın piş-dârı yarım sâ’at fâsıla ile
ta’kîb eyleyecekdir. Ovaya indiklerinde mezkûr derenin cenûbunda
Ermiye’ye müteveccihen Birinci Alay, önde üç taburuyla muhârebe
nizâmını ahz edib duracak ve İkinci Alay arkasında müctemi’
bulunacakdır. Yol kâbil-i mürûr bir hâle gelinceye kadar batarya ile
üçüncü alay sırtda kalacak badehu diğer alaylara iltihâk edecekdir.
3- Her tabur bir zâbit kumandasıyla kırkar kazma ve kürekçi bi’t-tefrîk
sâ’at 8[00] de piş-dârın yanına îsâl344 edecek ve fırka erkân-ı
harbiyyesi delâletiyle yol ‘ameliyâtına mübâderet eyleyecekdir.
4- Fırka kumandanı İkinci Alay ile berâber bulunacakdır. Sabah sâ’at
9[00] da yol ‘ameliyâtına başlanıldı. Bir sâ’at içinde epeyce bir
mesâfe tesviye olunabildi. Lâkin sırtların etekleri pek sarp olduğu içün
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öyle üç dört sâ’at zarfında345 topçuların mürûruna müsâ’id bir yol
güşâd etmek kâbil olmayacağı sonradan anlaşıldı. Onun içün
‘ameliyatdan sarf-ı nazar olunarak bataryalar ile muhâfızı olan alay
boğazda bırakıldı.
Gündüzün sâ’at 4[00] de Piş-dâr Müfrezesi Karadanlı Köyünden
geçerek ovaya dâhil oldu. Sâ’at 6[00] ya doğru ise Birinci ve İkinci
Alay tertîbât-ı mezkûreyi almaya başladı.
Süvârînin getirdiği haberlerden hasmın Platanos Köyüne çekildiği
anlaşıldı. Ondan başka Ermiye civârında Yunanîlerin pek cüz՜î bir
kuvveti olduğu meydâna çıkdı.
Bunun üzerine gündüzün sâ’at 6[30] da Prizren ve Düzce Taburları
kasabaya hücûm etdiler. Düşman pek cüz՜î mukâvemetden sonra
geriye çekildi ve ‘asâkir-i şâhâne sâ’at 8[00] de Ermiye Kasabasına
dâhil oldu. Yapılan ta’kîb netîcesinde hasmın beş tabur piyâde ve bir
mil topçu bölüğünün Platanos Köyüne ve diğer bir tabur ‘askerinin de
sâhil boyunca ric’at eylediği anlaşıldı. Düşman Platanos Köyünün
garbında Kilise Tepesinden sâhile kadar uzayan silsile eteklerini
tutmuş ve bir hayli de avcı siperleri yapmış idi. Beşinci Fırka bugün
mevzi’-i mezkûra hücûm etmekden sarf-ı nazar eyledi. Çünkü hem
ziyâde yorulmuş hem de vakit gecikmiş idi. Hâsılı hücûm hareketi
ertesi güne ta’lîk edildi.346
Bu gece Hakkı Paşa Fırkasının iki taburu Ermiye’de, diğer altı taburu
Ermiye’nin şimâl-i garbîsinde ikâme edildi. Bataryalar muhâfızı olan
345
346
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Üçüncü Piyâde Alayına Özler Köyünden ‘avdet ederek VelestinErmiye Caddesini tutmak ve Akkeçeli Köyünün arka tarafından ovaya
inmek üzere müstevî bir mahalle gelinceye kadar yürümesi ve bu
geceyi orada geçirip şafakla berâber hareketle fırkaya iltihâk eylemesi
emr olundu.
5 Mayıs günü sâ’at 11[00] de Karadanlı Köyünden cüz ü tâm
kumandanlarına ber-vech-i âtî emir yazdırıldı.
Fırka Emri Numara-6
1- Düşman Platanos Karyesinin garbındaki Kilise Tepesinden bed՜ ile
köyün kenâr-ı cenûbîsinden sâhile doğru bir hatt-ı müdâfa’a ahz
eylemiş ve kuvveti beş altı bin piyâde ve bir cebel bataryasında ‘ibâret
bulunmuşdur.
2- İzmit, Adapazarı Taburları yarın sâ’at 10[00] da hareketle Baklalı
Köyünün cenûbî istikâmetinde olarak yamaçlardan hareketle Kilise
Tepesinin solundan ta’arruz edecekdir. İzmit Taburu sağda, Adapazarı
Taburu onun gerisinde bulunacakdır. İkinci Alay, iki taburu önünde ve
ikisi arkada olarak347 sâ’at 11[00] de hareketle mezkûr Kilise Tepesine
cebheden Plastanos Karyesine ta’arruz edecekdir.
3- Bataryalar Ermiye’nin garbında Kilise Tepesini döğecek sûretde bir
mevzi’ ahz edeceklerdir.
4- Üçüncü İhtiyât Alayı kasabanın garb kenârında bulunacakdır.
5- Taburlar cebhâne sandıklarıyla kazma kürekleri berâber alacak ve
eşyâyı sâire Ermiye ağaçlıklarının garbında Üçüncü Alaydan bir
347
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bölüğün taht-ı muhâfazasında olarak bir mahâlle cem’ edilecekdir.
6- Fırka kumandanı ihtiyât nezdinde bulunacakdır.
Bu yazdığımız emir mûcibince Mayıs’ın altıncı günü hücûm
tertîbatına başlanmakda iken Baklalı Köyüne doğru sevkedilen süvârî
keşif kolu ile ileri karakollarından gelen raporlar hasmın terk-i mevzi’
ederek ric’at eylediğini bildiriyordu. Onun üzerine bi’t-tab’ hücûmdan
sarf-ı nazar edildi. Düzce Taburu Platanos Köyüne, İzmit Taburunun
iki bölüğü Baklalı Karyesine gönderildi ve kuvve-i külliye ile Ermiye
Kasabasının

cenûb

kenârına

ordugâh

kuruldu.

Muahharen

Başkumandan’dan gelen348 emre nazaran Hakkı Paşa Lamya üzerine
harekete başlamış ise de mütârekeden dolayı mezkûr hareketden sarf-ı
nazar olunmuşdu.349
Edebiyyât-ı ‘Askeriyye
Cidden ‘asker olanlar şu büyük san’ata dâir bir saniye bile
mütâla’adan geri kalmazlar. Birinci Napolyon gibi yeryüzünde ikinci
bir misâlini görmek mümkün olmayan bir kahraman ‘askeri anasının
karnından beşiğe inerken daha Başkumandan sıfatıyla inmiş iken yine
"Büyük ‘asker olmak isteyenler büyük ‘askerlerin eserlerini okumaya
mecbûrdurlar." sözünü vird-i zebân eylemişdir (tekrarlamıştır).
Yukarıdaki sernâme her hafta neşr edilecek olan ciddî bir eserin
ismidir. Bu eserde ya’ni bu küçük kitâbhâne-i ‘askerîde sunûf-ı
selâseye mensûb zâbitânın her biri ‘askerlik san’atınca ne görmek ne
öğrenmek
348
349
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arkadaşlarımın menâfi’ine hizmet etmek şu cihân-ı fânîde benim en
birinci emelimdir. İşte bu güzel ve mukaddes emelin te՜mîn-i
husûliçün edebiyatı ‘askeriyye’nin her cildi ancak tab’ ve neşr parası
demek olan 40 paraya mukâbil tevzî’ edilecekdir. Ma’lûmât ve
ma’ârif-i ‘askeriyyesinin her gün yeni yeni çiçeklerle donatılmış
olmasını görmek isteyen ashab-ı seyf ve ma’ârif şübhesiz bu husûsda
40 parayı esirgemezler.350
Tazyîk-i zaman hasebiyle Dömeke Meydân Muhârebesi biraz değil,
pek çok geç kaldı. Elde kuvvet olsaydı zâten gazeteye tefrika edilmiş
olan bu eserin bir an evvel neşr edilmiş olması da pek tabî’î bir şeydi.
Bununla berâber kar-în-i kirâmın ‘afvını istirhâm eylemek borcumdur.
Herkesin önde bir Tesalya harîtası mevcûd olduğunu biliyorum. Onun
içün Dömeke’nin cild-i sâlisine kroki ‘ilâve etmeye lüzûm
görmedim.351
Osman SENAÎ

350
351

A.g.e., s. 222.
A.g.e., s. 223.
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