
GAZiMiYAN 

tan 'daki faaliyeti on altı yaşında iken 
başladı. Kırsal bölgeleri fethetmek ve 
oradakileri müslümanlaştırmak üzere 
kendisine bağlı olanları farklı yörelere 
gönderdi. Behrayic'e yolladığı Seyyid Sey
feddin ve Miyan Receb kumandasındaki 
birlikler başarılı alamayınca bizzat or
dunun başına geçip ilerlemeyi sürdür
dü. Önce başarılı olduğu halde daha son
ra yeniterek 14 Receb 424'te (15 Hazi
ran 1 033) şehid edildi. Vasiyeti uyarınca 
bulunduğu Behrayic 'e defnedildi. 

Kuzey Hindistan'ın Gazneliler'in isti
lasına uğraması ve Gurlular tarafından 
işgal edilmesi arasında geçen uzun yıl

lar boyunca adının unututmaması ve 
mezarının ayakta kalmış olması. orada 
kabrini koruyan ve anısını yaşatan müs
lüman bir topluluğun bulunduğunu gös
termektedir. Bağdat hilafet makamının 
tanıdığı Hindistan ' ın ilk müslüman hü
kümdarı olan İltutmış ' ın oğlu Mahmud 
Nasırüddin (1 246- ı 266), Delhi sultanlık 

ailesinin Behrayic'de hayatını sürdüren 
ilk prensi olmuş , yörede islam hakimi
yetinin yerleşmesi onun yönetimi döne
minde başlamış, bu arada Gazi Miyan ' ın 

kabri üzerinde ilk bina da onun tarafın
dan yaptırılmıştır. Muhammed b. Tuğ
luk ( 1325-1 35 1) türbeyi ziyaret eden ilk 
Delhi sultanıdır. Firüz Şah Tuğluk 776'da 
( 1374) Behrayic'e özel bir ziyarette bu
lunmuş ve buranın manevi havasından 
etkilenmiştir. Türbenin civarındaki bazı 
ek binaların onun tarafından inşa etii
rildiği söylenir. 

Gazi Miyan'ın türbesi Hindü ve müs
lüman yüz binlerce kişi tarafından ziya
ret edilmektedir. Balay Miyan, Bala Pir, 
Heteyıa Pir gibi adlarla da tanınan Gazi 
Miyan'ın menkıbesi, Utar Pradeş ve Ben
gal'in doğusu ile Sihar 'daki köyler baş
ta olmak üzere Kuzey Hindistan halkının 
kültür hayatında önemli bir yer tutmak
tadır. Hakkında pek çok menkıbe teşek
kül etmiş olduğu gibi Utar Pradeş ' in köy 
ve kasabalarında hayatına dair çeşitli 

olayları anmak üzere törenler düzenlen
mektedir. Gazi Miyan için yaptırılan çok 
sayıda makama binlerce Hindü ve müs
lüman köylü adakta bulunur. Evlilik me
rasimi icra edilmekteyken öldürüldüğü
ne inanılan Gazi Miyan ' ın hatı rasına pek 
çok yerde "ceyth" ( mayıs - haziran) ayının 
ilk pazar günü evlilik tören alayları dü
zenlenmektedir. Bazı uygunsuz gelişme

lere yol açması üzerine İskender-i Lüdi 
(1489- 15 ı 7) tarafından yasaklanan bu 
törenler sonraları tekrar canlandırılmış
tır. Babürlü Hükümdan Ekber Şah kıya-
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fet değiştirerek Agra yakınlarında öyle 
bir merasimi yerinde takip etmiştir. Ga
zi Miyan'ın ölüm yıl dönümü her yıl re
cebin 12, 13 ve 14'ünde törenle anılmak
tadır. 
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GAZi OSMAN PAŞA 

(1833-1900) 

Plevne müdafaasıyla 
şöhret kazanan 

Osmanlı kumandanı ve müşiri. 
_j 

Tokat'ta doğdu. Asıl adı Osman Nüri'
dir. Babası istanbul kereste gümrüğün
de katip olan Mehmed Efendi, annesi 
Şakire Hatun'dur. 

Ailenin tek erkek çocuğu olan Osman 
Nüri, henüz yedi sekiz yaşlarında iken 

Gazi 
osman 

Pa sa 

ğası oldu. 1859'da Osmanlı ülkesinin nü
fus sayımı ile kadastro usulünde hari
tasının çizilmesinin kararlaştırılması ve 
bu arada Bursa ilinden başlanmasına 
hükümetçe karar verilmesi üzerine bu 
hizmete askeri temsilci olarak tayin edil
di ve iki yıl bu vazifede kaldı. 1861 'de 
Rumeli Ordusu'nda görev yaptıktan son
ra Suriye'de başlayan Yüsuf Kerem ayak
lanması sebebiyle Cebelilübnan'a gön
derildi ve burada önemli hizmetlerde 
bulundu. 1866'da Girit'te baş gösteren 
Rum isyanı dolayısıyla buraya yollandı. 
Adı geniş ölçüde ilk defa bu hareket sı
rasında gösterdiği gayret ve fedakarlık 
sayesinde duyuldu. Bilhassa Serdanek
rem Ömer Paşa 'nın takdirini kazandı, 
rütbesi miralaylığa yükseltildi ve kendi
sine üçüncü dereceden Mecidiye nişanı 
verildi. 1868'de gönderildiği Yemen'de
ki başarıları ile de mirliva oldu. Fakat 
Yemen'in havasına alışamayıp hastalan
dığı için 1871 'de istanbul'a döndü. Bir
kaç aylık hava değişiminden sonra Üçün
cü Ordu'nun redif livalığına tayin edildi, 
bir süre ordu merkezi olan Manastır'da 
kaldı. 1873 yılında Yenipazar Tümeni 
kumandanlığına getirildi ve kendisine 
feriklik rütbesi verildi. Ardından istan-

ailesiyle birlikte istanbul'a babasının ya- bul Merkez Kumandanlığı 'na tayin edi-
nma gitti. Önce Beşiktaş Askeri Rüşdi- !en Osman Paşa, görevde kısa bir müd-
yesi 'ne, daha sonra 1844 'te dayısının d et kaldıktan sonra önce Arnavutluk'ta 
ders nazırı bulunduğu askeri idadiye )~bulunan İşkodra kumandanlığına ve ora
zıldı. Buradaki beş yıllık ~ahsilini t~mam- \da~ da Bosna _k_uman~anlığın~ gönde
layarak Mekteb-ı Harbıyye 'ye gırdi ve \ 'rıldı. Bosna Valısı Dervış Paşa ıle arala-
1853 yılında mülazim-ı sanı rütbesiyle rının açılması üzerine 187S'te merkezi 
okuldan mezun oldu. Erkanıharp sınıfı- Erzurum olan Dördüncü Ordu Erkanıharp 
na kaydolduysa da Kırım Harbi'nin çık- Başkanlığı'na tayin ediidiyse de Balkan-
ması üzerine Rumeli 'deki orduya sev- lar'ın tam bir kargaşa içinde bulunması 
kedildL Savaşta gösterdiği yararlılık ve dolayısıyla aynı yıl Niş 'e gönderildi. Ar-
kahramanlık dolayısıyla rütbesi 21 Mart dından da boşalan Vidin kumandanlığı-

18SS'te mülazım-ı ewelliğe yükseltildi. na getirildi. Sırp Prensi Milan ' ın 2 Tern-
Kırım Harbi sona erince İstanbul'a dö- muz 1876'da Osmanlı Devleti 'ne savaş 
nerek erkanıharp sınıfına devam etti. 
Bu tahsilin ardından bir süre Erkanıharp 
Dairesi'nde çalıştı ve bir yıl sonra kala-

ilan etmesi esnasında Rus generalleri
nin kumanda ettiği· Sırp ordusunu boz
guna uğrattı. Asıl şöhretini burada elde 



ettiği zaferlerle kazandı. Kendisine ikin
ci rütbeden Mecidiye nişanı ile 1876'da 
müşirlik rütbesi verildi. 

24 Nisan 1877'de Ruslar Osmanlı Dev
leti 'ne harp ilan ettikleri sırada Osman 
Paşa Vidin'deki Garp Ordusu kuwetleri 
kumandanlığında bulunuyordu. Kendisi
ne verilen emir üzerine Vidin'den 25.000 
kişilik kolordusu ile 7 Temmuz 1877 ta
rihinde Plevne'ye ulaştı. Ruslar ' ın bura
ya yönelik olarak 8 Temmuz 1877'de Al
man asıllı General Schilder kumandasın
da başlattıkları saldırılara karşı koydu. 
ı. Plevne Muharebesi olarak tarihe ge
çen bu kanlı çatışma. 1877-1878 Os
manlı- Rus savaşlarında Ruslar' ın Rume
li cephesinde yedikleri ilk darbe oldu. 
Takviye alan Rus kuwetleri Plevne üze
rine 18 Temmuz'da ikinci defa taarruz
da bulundular. Fakat yirmi altı saat sü
ren bu savaşta gösterilen direniş ve kar
şı saldırı sonucu Ruslar bir defa daha 
hezimete uğradı. Rumenler'in de sava
şa katılmasın ı sağlayan Ruslar. 7-11 Ey
lül tarihleri arasında gerçekleşen lll. Plev
ne Muharebesi'nde de başarı kazana
madı. Bu muzafferiyet üzerine Osman 
Paşa'ya gazilik unvanı verildi. Birbiri ar
dınca başarısızlığa uğrayan Ruslar ise 
Plevne'yi 13 Eylül'de kuşatma altına al
dılar . Uzun süren bu kuşatma sırasında 
mühimmat ve yiyecek sıkıntısı çekmeye 
başlayan kale müdafileri huruç hareke
tinde bulunmaya karar verdi. 1 O Aralık 
sabahı 40.000 neferden oluşan ordusu
nu iki kısma ayıran Osman Paşa, Vid su
yunu geçmeye çalıştığı sırada Rus- Ru
men topçularının ateşi sonucu bir şa
rapnel parçasıyla yaralandı. Erkanıharp 
zabitlerinin yapılabilecek daha fazla bir 
şeyin olmadığını belirtmeleri üzerine de 
teslim olmak zorunda kaldı. Bir süre Bu
got. Bükreş, Harkof ve Rusya'da esaret 
hayatı yaşadı. Rus çarı tarafından kendi
sine kahramanlığını takdir amacıyla çifte 
karta! nişanı verildi. istanbul'a dönüşü 
için ll. Abdülhamid, Serasker Müşir Rauf 
Paşa'yı yaver-i ekremilik ve fevkalade bü
yük elçilik payeleriyle Petersburg'a gön
derdi. İçinde Osman Paşa'nın da bulun
duğu heyetin istanbul'a gelişi ( 12- ı 3 Mart 
ı 878) muhteşem bir törenle kutlandı. 

Osman Paşa 14 Mart 1878'de Hassa 
Ordusu müşirliğine getirildi. S Kasım 
1878'de de Hassa müşirliği uhdesinde 
kalmak üzere Mabeyn müşiri oldu ve 
ölünceye kadar bu görevde kaldı ; hatta 
ölümünden sonra dahi yerine başka bir 
tayin yapılmadı. Bunun yanı sıra seras
kerliğe getiriidiyse de Doğu Rumeli'nin 

istilası üzerine savaş taraftarı olmakla 
itharn edilerek bu vazifesinden azledildi. 
Yaverlik unvanı, mefharet, birinci rüt
beden Mecidi ve imtiyaz nişanlarına ila
ve olarak papa da dahil kendisini takdir 
eden yabancı devlet başkanları ve hüküm
darlar tarafından birinci rütbeden nişan
larla mükafatlandırılan Osman Paşa, 1897 
Osmanlı-Yunan Savaşı'nda Ed hem Paşa'
dan harbe dair kesin bir cevap gelmeme
si ve basında Yunanlılar'ın galibiyetinden 
bahsedilmesi üzerine 23 Nisan 1897'de 
başmüfettiş sıfatıyla hareketi yürütmek 
üzere savaş yerine gönderildi. 

Askeri şahsiyeti yanında Gazi Osman 
Paşa saraydaki görevleri sırasında siya
si faaliyetlerde de bulundu. ingilizler'in 
Osmanlı Devleti üzerinde uyguladıkları 

baskı politikasına karşı istanbul'da bu
lunan müslüman unsurlar arasında sağ
lam bir yer edinerek dini grupların bir
leşmesini sağladı. Hindistan. Mısır ve Ara
bistan'daki İngiliz karşıtı gruplarla da 
münasebette bulundu. Yıldız Sarayı'nda 

ordunun ıslahını ele alan komisyon ça
lışmalarına katıldı. Yapılacak ısiahat ha
reketinin Avrupa tesirinden uzak ve öz 
değerlere bağlı olması gerektiğini savu
narak aksi fikirdeki ısiahat komisyonu 
kararlarına muhalefet etti. Bu mesele
den dolayı kendisiyle Sadrazam Hayred
din Paşa arasındaki siyasi mücadele Hay
reddin Paşa'nın 16 Temmuz 1879'da gö
revinden istifa etmesiyle sonuçlandı. Mu
haliflerinin fikir ve eğilimlerine şiddet

le karşı çıkması aleyhinde birtakım it
hamlara yol açtı. Bu itharnları incelemek 
üzere padişahın emriyle kurulan komis
yon iddiaların asılsız olduğunu ortaya 
koydu. Sarayda bulunduğu süre içinde 
dış politika konularında Abdülhamid 'i 
etkilerneye çalıştı. 4-5 Nisan 1900 Cuma 
gecesi vefat etti ve Fatih Sultan Mehmed 
Türbesi yanına gömüldü. 

Osman Paşa iyi derecede Arapça, bi
raz da Farsça ve Fransızca biliyordu. Fe-

Gazi Osman 
Paşa'nın 

türbesi · 
Fatih 1 

istanbul 

GAZi SÜLEYMAN PAŞA CAMii 

ri k Neşet Paşa 'nın kız kardeşi Zatıgül 

Hanım'la yaptığı evlilikten Nüreddin. Ke
maleddin, Cemaleddin ve Hüseyin Ab
dülkadir adlı dört çocuğu olmuştur. To
runları halen istanbul, Kahire ve Paris'
te yaşamaktadır. ll. Abdülhamid kendi
sini çok takdir ettiği için iki kızını Os
man Paşa ' nın iki oğluyla evlendirmiştir. 
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Iii MEHMET METİN HüLAGÜ 

GAZi SÜLEYMAN PAŞA CAMii 
1 

Krrklareli'nin Vize ilçesinde 
Büyük Cami veya Ayasofya Camii 

adıyla da bilinen cami 
(bk. AYASOFYA CAMii). 
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