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1 tinden dolayı Osman Paşa'yı bir telgraf 
yollayarak tebrik etti. 

Osmanlı-Rus Savaşı sırasında 
8 Temmuz-lO Aralık 1877 tarihlerinde 
L!'levne'de yapılan savunma savaşları._j 

XIX. yüzyıl Osmanlı tarihinin en önem
li direniş mücadelesini teşkil eden Plevne 
müdafaası, Gazi Osman Paşa kumanda
sındaki bir kolordu tarafından kendilerin
den çok daha üstün Rus-Rumen ordusu
na karşı bugün Bulgaristan'ın kuzeyinde 
yer alan Plevne önlerinde gerçekleşmiştir. 
Rusya 24 Nisan 1877'de Osmanlı Devleti'
ne karşı savaş açtığı zaman Gazi Osman 
Paşa, Sırp ve Rumenler'in muhtemel ha
reketlerine mani olmak için Vidin'de, Tıma 
cephesi başkumandam Serdanekrem Ab
dülkerim Nadir Paşa'nın emrinde bulun
maktaydı. Ruslar'ın Tuna'yı hiçbir ciddi mu
kavemet görmeden geçmeleri üzerine Os
man Paşa 1 Temmuz sabahı 2S.OOO kişilik 
bir kuwetle, Balkanlar'a doğru sarkınak
ta olan Ruslar'ın önüne bir engel çekmek 
ve Niğbolu Kalesi'ni kurtarmak üzere ha
rekete geçti. Fakat Niğbolu'ya yaklaştığın
da Serdanekrem Abdülkerim Paşa acilen 
Plevne'ye yönelmesi için emir gönderdi. 
Osman Paşa 7 Temmuz 1877'de Plevne'ye 
ulaştı. Burada sahra istihkamları inşa et
tirdi, avcı hendekleri kazdırdı, topçu birli
ğinin büyük bir kısmını toprak siperler ge
risine yerleştirdi. Emrindeki güçler yirmi 
beş tabur piyade, altı süvari bölüğünden 
ibaretti. O sırada müdafaa hazırlığını yap
tığı Plevne Orhaniye, Sofya, Lofça ve Bul
garani'den gelen ana yolların kavşağında, 
Sofya'nm 138 km. kuzeydoğusunda Vid ır
mağının kolu Tuçençe çayının kenarında 
küçük bir kasaba olup savaş sırasında he
men hemen bütün halkı Türkler'den oluş
maktaydı. 

Grandük Nikola, Osmanlı kuwetlerinin 
Plevne yöresinde toplanmakta olduğu ha
berini alınca ordusunun sağ tarafmda böy
le bir kuwetin bulunmasına imkan verme
mek için Batı Ordusu kumandanı General 
Krüdener'e hücum etmesi için emir ver
di. General Krüdener'in sevkettiği Gene
ral Schilder, 8 Temmuz'da henüz takviye 
almamış yorgun Osmanlı birliklerini tah
kimsiz durumda bulunan bu mevkiden at
mak için taarruzda bulunduysa da başa
rılı olamadı. I. Plevne Muharebesi diye anı
lan bu muharebede Ruslar savaşa katılan 
kuwetlerinin yarısını kaybetti ve yetmiş 
dördü subay olmak üzere 3000 kadar ölü 
verdi. I. Plevne Muharebesi muzafferiyeti 
üzerine General Gurko, Balkanlar'dan tek
rar kuzeye çekilmek zorunda kaldı. ll. Ab
dülhamid, I. Plevne Muharebesi galibiye-
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8 Temmuz yenilgisinden sonra Grandük, 
Krüdener'i yeni kuwetlerle takviye ederek 
Plevne üzerine ikinci defa taarruzda bulu
nulması emrini verdi. General Krüdener, 
büyük kuwetlerle Plevne önüne gelip Ge
neral Schilder'e katıldı. Ruslar'ın bu sırada 
asker sayısı yaklaşık 60.000'e ulaşmıştı, 
ayrıca kırk-elli parça top bulunuyordu. Os
man Paşa'nın kuwetleri ise 33.000 mu
haripten ibaretti; ordunun top mevcudu 
ise elli sekizdi. 18 Temmuz sabahı başla
yan muharebe güneş batineaya kadar sür
dü ve Ruslar geri çekilmek zorunda kaldı. 
Osman Paşa ikinci günü akşam üzeri bir
liklerine karşı taarruz emrini verdi; yirmi 
altı saat süren bir muharebeyi müteakip 
icra edilen bu hücum da Ruslar'ın bozgu
na uğramasıyla sonuçlandı. Firar eden Rus 
askerlerinin arkasından yetişen süvari bir
liği yakaladıklarını öldürdü, birçoğu da Os
ma deresine düşerek boğuldu. Osman Pa
şa' nın zafer haberi İstanbul'da büyük bir 
coşku ile karşılandı; kendisine birinci rüt
beden bir kıta Nişan-ı Osman! ile ll. Ab
dülhamid tarafından kabzası altın bir kı
lıç, bir çift dürbün ve bir çift revolver ve
rildi. Osman Paşa'nın ll. Plevne Muharebe
si'nde başarılı oluşunda topları istihkam
lara yerleştirerek adeta seyyar tabyalar 
durumuna getirmek suretiyle tesirli bir atış 
gerçekleştirilmesi yanında piyadelerini top
rak siperler ardına gizleyip karşı ateşten 
korumasının büyük rolü olmuştur. Osman 
Paşa ordusunun modern Maritini-Henri 
tüfekleri ve bol miktarda cephane ile tec
hiz edilmiş olması, Rus piyadesinin ellerin
de seri halde ateş etmeyen eski model tü
fekler bulunması bu zaferleri sağlayan un
surlardan bir diğeriydi. Osman Paşa'nın 
verdiği rapora göre ll. Plevne Muharebesi 
Ruslar'a 8000'den fazla ölü ve bunun iki 
üç misli yaralıya mal olmuştu. Osman Pa
şa ise yine kendi ifadesine göre 1 00 şehid 
ve 300 kadar yaralı vermişti. Elde edilen 
bu galibiyetle savaşın istikbali Tuna'nın 30 
km. güneyindeki bu küçük kasabada dü
ğümlendi. Osman Paşa'nın savunma sa
vaşı stratejisine yepyeni unsurlar getirdiği 
daha muhasaranın ortalarında iken kabul 
edilmişti. 

Gazi Osman Paşa'nın bu galibiyetlerden 
sonra Rus ordusuna karşı en büyük zaferi 
11 Eylül 1877'de kazanmış olduğu lll . Plev
ne Muharebesi' dir. Yenilgi neticesinde Rus 
liderlerini karamsarlık ve kendilerine gü
vensizlik sarmış, hatta Grandük Nikola Tu
na'nın gerisine çekilmeyi teklif etmiş, fa
kat imparator ve Rus savaş bakanı Miliv
tin tarafından bu fikrinden vazgeçirilmiş-
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tir. Rumen ordusunun katılımı ve yeni Rus 
takviyelerinin gelmesiyle süvari ve piyade 
mevcudu 1 OO.OOO'i aşan Ruslar'ın 432 to
pu bulunuyordu. 7 Eylül sabahından 11 Ey
lül sabahına kadar gece gündüz süren çok 
şiddetli bir topçu ateşinin ardından 11 Ey
lül günü Rus ordusunun sabahtan akşa
ma kadar devam eden umumi hücumu da 
başarısızlıkla sonuçlandı. Üç general, 3SO 
subay ve 1 S.200 askerin ölümüyle Rus za
yiatı 1 S.SSO kişiyi bulmuştu. Osmanlı tara
fında ise 3-4000 şehid ve yaralı vardı. Bu 
yenilgi karşısında çaresizliğe düşerek geri 
çekilen Ruslar, Niğbolu-Rusçuk-Şıpka üç
geni içerisinde adeta mahsur kaldılar. Bu 
muzafferiyet üzerine ll. Abdülhamid bir 
telgraf ve beraberinde bazı hediyeler gön
dererek Osman Paşa'yı tebrik etti, kendi
sine gazilik unvanı verdi. Ruslar lll. Plevne 
Muharebesi'nden sonra burasının savaş 
yolu ile zaptedilemeyeceğini anlamışlardı. 

Eylül ortalarında yalnız Plevne önlerinde
ki zayiatları ölü ve yaralı olarak SO.OOO'e 
yaklaşmıştı. Bu sebeple kuşatma faaliyeti
ne geçilmesine karar verildi. Plevne önün
deki kuşatma ordusu kumandanlığını Ge
neral Totleben yapacaktı. General Gurko'
nun Gurno-Dubnik ve Teliş mevkilerini geri 
almasıyla Plevne tamamen muhasara al
tına alındı. 

Elindeki erzakın ancak kısa bir süre ye
teceğini anlayan ve teslim olmakla huruç 
hareketinde bulunma şıklarıyla karşı kar
şıya kalan Osman Paşa yapılan müzakere
lerden sonra huruç hareketine karar ver
di. 1 O Aralık sabahı ordusunu ikiye ayırdı 
ve muhasara hattının yakınına kadar soku
lup Ruslar'ın bulunduğu ilk istihkamlara 
saldırdı . Birinci fırka Rus hattını yarmaya 
başlayarak üç büyük istihkam ve on bir 
kadar topu zaptettiyse de huruç hareke
tini tamamlamak için ihtiyata bırakılmış 

olan 20.000 kişilik kuwetin zamanında mu
harebeye katılamaması neticesinde zayıf 
düştü ve bir süre sonra başarısızlığa uğra
dı. Bunu haber alan Osman Paşa, Vid su-



yundan ric'ata karar verdi. Fakat bu sıra
da Rus-Rumen topçularının ateşi sonucu 
atı bir şarapnel parçasıyla vuruldu, kendi
si de sol bacağından yaralandı. Neticede 
huruç hareketi geri püskürtüldü. Plevne 
ordusu önden ve arkadan kuşatıldı. Bu du
rum karşısında Osman Paşa mukaveme
tin imkansızlığını gördü ve maiyetinde bu
lunan kumandanların ısrarı sonucu teslim 
olmaya karar verdi. Plevne'nin düşmesi 
Rus kuvvetlerine İstanbul yolunu açmış, 
savaşın seyrinde Ruslar' ı bir süre durdur
mak dışında herhangi bir fayda sağlama
mıştır. Ancak burada yapılan müdafaa ha
reketi, bütün Osmanlı ülkesinde yeni bir 
direniş ruhu ve milli heyecana yol açtığı 
gibi Avrupa kamuoyunda da büyük yankı 
bulmuştur. 
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PLOTİN 
(ö. m. 270) 

İslam felsefesi üzerinde 
önemli etkileri olan 

Yeni Eflatunculuğun kurucusu 
(bk. YENİ EFLATUNCULUK). 

POCOCKE, Edward 
(1604-1691) 

Oxford Üniversitesi'nin 
ilk Arapça profesörü, 
teolog ve şarkiyatçı. 

_j 

_j 

Oxford'da doğdu . Oxford Üniversitesi'
ne bağlı kolejlerden Magdelen Hall'de te
oloji eğitimi görüp ardından bir süre öğ
renim gördüğü Corpus Christi College'da 

araştırmacı olarak göreve başladı. 1629'
da papazlık payesi aldı. Daha sonra ken
dini şarkiyat çalışmalarına verdi; Semi
tist Matthias Pasor ile Arabist William 
Bedwell'in yanında İbranice, Aramice, Sür
yanice ve Arapça öğrendi. O yıllarda Bad
leian Kütüphanesi'nde bulduğu , Ahd-i Ce
dld'in 1 sss ve 1627 baskılarında yer alma
yan Süryanice versiyonundaki Petrus'un 
İkinci Mektubu. Yuhanna'nın İkinci ve Üçün
cü mektupları ile Yahuda'nın Mektubu ki
taplarının Grekçe yazmalarını Süryanice ve 
İbranice nüshalarıyla karşılaştırarak Latin
ce'ye çevirip orüinal metinleri notlarla bir
likte yayımiadı (Leiden I 630) . Aynı yıl Ha
lep'teki İngiliz Levantenleri'nin vaizliğine 
tayin edildi ve 1636'ya kadar görev yaptı
ğı süre içinde bir yandan bildiği Doğu dil
Ierini geliştirip Samirice ve Habeşçe öğre
nirken bir yandan da müslüman ve yahu
di arkadaşlarının yardımıyla Oxford Üniver
sitesi rektörü ve Canterbury Başpiskopo
su William Laud için el yazması kitap top
ladı (sayısı 400'e ulaşan bu yazmalar halen 
Bodleian Kütüphanesi'ndedir). Ülkesine 
döndüğünde Oxford Üniversitesi'nin ilk kad
rolu Arapça profesörü oldu. Hocalığı sıra
sında akademik çevrelere şarkiyat çalış
malarının önemini kabul ettirmeyi başar
dı. 163Tde araştırmalarda bulunmak üze
re İstanbul'a gönderildi; 1641'de Londra'
ya döndü. Ertesi yıl Berkshire Childrey Col
lege'ın direktörlüğüne, 1649'da Arapça pro
fesörlüğünün yanı sıra İbranice profesör
Iüğüne getirildi. 10 Eylül 1691'de Oxford'
da öldü. 

Pococke ilk defa. o zamana kadar Avru
pa'ya ulaşan bilgileri orüinal Arapça kay
naklarla karşılaştırmak ve müslümanları 
bir ilim adamı gözüyle kendi ülkelerinde in
celemek suretiyle İslam'ın ve entelektüel 
tarihinin bir resmini ortaya koymuş ve da
ha sonra gelen araştırmacılara rehberlik 
etmiştir. Özellikle Araplar'dan yola çıkarak 
müslümanların felsefeye yatkın olmadığı 
şeklindeki ön yargıların geçersizliğini ta
rihi kanıtlarla ilk defa o ispatlamaya çalış
mış. bu arada kendisiyle aynı adı taşıyan 
oğlunun İbn Tufeyl'in lfay b. Ya.(q:an'ını 
Latince'ye çevirip Arapça metniyle birlik
te Philosophus autodidaktus adı altında 
yayımlamasına yardımcı olmuştur ( 1674). 
Yine Hz. Muhammed'in hayatıyla ilgili ba
zı hususların doğru olmadığını kaynaklara 
başvurarak tesbit etmiştir. Pococke, aynı 
zamanda İslam kaynaklarının ilk tahkikli 
metin neşrini ve aslına bağlı tercümeleri
ni gerçekleştiren kişidir. 1649'da İbnü'l-İb-
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rl'nin Taril]u Mu.Qtaşari'd-düveiinden İs
lam öncesi Arap tarihiyle ilgili bölümü ge
niş bir yorumla birlikte Specimen histo
riae arabum adı altında yayımlamıştır. Ox
ford Üniversitesi'nde Arap harfleriyle ba
sılmış ilk iki kitaptan biri olan eser Pococ
ke'un uzun süre Doğu yazmaları üzerinde 
yaptığı çalışmaların ürünüdür. İbnü'l-İb
rl'nin anılan kitabının tamamını daha son
ra Historia compendiosa dynastiarum 
adını verdiği Latince tercümesiyle birlikte 
neşretmiştir (Oxford 1663). Ölümüne ka
dar sürdürdüğü yoğun çalışmaları arasın
da çoğu Ahd-i Atık ve Ahd-i Cedld metin
leri olmak üzere çeşitli Milsevilik ve Hıris
tiyanlık konularını ele almış. bunların bazı

larını Arapça tercümeleriyle birlikte yayım
lamıştır ( Grotius de veri ta te christianae 

religionis[cum versione arabica] 1660; Ca

techismus ecclesiae Anglicanae [ lingua 
arabica] 1671; Partes praecipuae liturgiae 

ecclesiae Anglicanae Jlingua arabica] I 6 7 4). 
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