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Ahıska felâketinin hikâyesine merhum Ah-
med Muhtar Paşanın eserinden sadeleştirerek 
devam ediyoruz (dipnotlar bizden):

Ahıska yakınında yapılan  
Ahıska Meydan Muharebesi

Bu hususta Rus kaynaklarının verdiği bilgi-
ler şöyledir: 

17 Ağustos günü Kont Paskeviç, Türk mev-
zileri üzerinde keşifler yaptırdı. Rus mevzile-
rini daha ileride kurmaya karar verdi. Ruslar, 
Ahıska’nın doğusunda ve kaleden 2,5 km ka-
dar uzakta bulunmak üzere Posof Çayı kenarın-
da mevzi aldılar. Yeni Rus mevzilerinin korun-
ması için etraftaki tepelerde birkaç istihkâm ya-
pıldı. Mevzilerin nakledilmesi için hareket edilir-
ken Türk süvarileri değişik yönlerden Rus aske-
ri üzerine hücum ettilerse de Rusların karşı koy-
ması sonucu hücumdan vazgeçtiler. 

General Popof maiyetinde getirilen 1.800 ki-
şilik bir imdat kuvvetiyle dört kıt’a topun ulaşma-
sından sonra yani 20 Ağustos günü, Ruslar 
bir savaş meclisi topladı. Bu mecliste yapı-
lan müzakerelerden sonra, Köse Mehmet 
Paşanın ordusuna taarruz etmeye ve Paşa-
yı mağlûp ettikten sonra içinde 10.000 mu-
hafız asker bulunan Ahıska kalesini topa tu-
tarak ablukaya almaya karar verildi. Bu ka-
rarın uygulanması için Rusların 12.000 kişi-
lik kuvveti vardı. Mehmet Paşanın askeri ise 
30.000 civarındaydı. 

Mehmet Paşanın askeri, bütün Anado-
lu’da cesaret ve yiğitliğiyle meşhur olmuş 
Lazistan (Acara) piyade askerinden ibaret 
10.000 kişiyle 20.000 kadar düzensiz süva-
ri askerlerinden meydana geliyordu. Paşa-
nın on sekiz kıt’a da topu vardı. 

Türk askeri, Ahıska’nın batısında üç kıs-
ma bölünerek mevzilenmişti. Bu Türk askerî 
mevzileri, Posof Çayı vadisinde bulunu-
yordu. Ahıska’nın kuzeyindeki bir tepede 
de Köse Mehmet Paşa askerinin dördüncü 

mevzii/ordugâhı bulunuyordu. Bu dördüncü Türk 
mevzii en metanetli bir askeri mevkiiydi. Buraya 
cepheden yani doğu tarafından yürümek ve mu-
hasara etmek gayet zordu. Dördüncü Türk mev-
ziini teşkil eden bu tepenin iki tarafında bulunun 
araziden biri yani güney taraftaki arazi, kaleden 
müdafaa ve muhafaza ediliyordu. Kuzeydeki ara-
zi ise engebeliydi. Buradaki Kartalin Dağlarının 
tepeleri adeta kendi kendini korumaktaydı. 

Kont Paskeviç, Türklerin o vakitlerde gece-
leri karavul noktaları (ileri karakolları) teşkil ede-
rek mevziin etrafını bekletmediğini bildiğinden 
bu durumdan yararlanmak için Kartalin Dağ-
larını gece vakti dolaşarak Türklere geri çekil-
me hattı tarafından (Ahıska’nın kuzeybatısın-
dan) taarruz etmeye karar verdi. Bu karara göre 
21 Ağustos gecesi, gece yarısından sonra saat 
ikide 4.000 piyade ve 2.600 süvariden meyda-
na gelen ve yirmi beş kıt’a topu bulunun 6.500 
kişilik Rus hücum kolu, dağlar üzerinden Kar-
talin tepelerini dolaşmaya ve tırmanmaya baş-
ladı. Ahıska’nın doğu tarafında bulunan Rus  
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mevzii ile Rus muhasara bataryalarının kamuf-
le edilmesi için 6.000 kişi bırakılmıştı. Bu aske-
re, kaleye şiddetli top ateşi açmaları ve Türkle-
rin nazarı dikkatlerinin yapılacak çevirme hare-
ketine yönelmesine meydan vermemeleri emre-
dilmişti.

Gece vaktindeki derin sükûnet sayesinde 
Ruslar müstahkem tepeyi dolaşmayı başardı-
lar. Fakat üstünde yoldan eser olmayan dağ-
lar üzerinden yürümek mecburiyetinde kaldılar. 
Rus askerinin hareketi, gayet ağır bir yer değiş-
tirmeden ibaret olduğu için sabah erkenden şa-
fak vaktine kadar dolaşmayı tamamlayamadı-
lar. Bundan dolayı sabaha karşı Türkler Rusla-
rın çevirme hareketini keşfettiler. İleri yürüyüşe 
devam eden Ruslar, kendi hareketlerinden ha-
ber almış bulunan Türklerin gayet şiddetli ateş-
lerine hedef oldular. Tepelerin arasındaki dere-
lerle kendi toplarının yardımından çok iyi dere-
cede yararlanan Rus askeri, sabah karanlığın-
dan öğle sonrasına kadar Türk hücumlarına da-
yanmaya mecbur kaldı. Nihayet güneşin verdi-
ği şiddetli sıcaktan dolayı iki taraf da savaşmak-
tan takatsiz düştü ve bu ateşli çatışma kesildi.

Askere istirahat için bir müddet izin verildik-
ten sonra General Paskeviç, istihkâm yapılarak 
kuvvetlendirilmiş tepedeki birinci Türk mevzii-
ne taarruz etti. Bu taarruzun başarılı olması için 
bütün Rus süvarisini, Rus kuvvetlerinin sağ ce-
nahı karşısında topladı. Bunlar Türklerin üçün-
cü mevziine karşı harekete geçerek kuşatma 
ve çevirme gösterileri yapacaktı. Ayrıca bunla-
ra yardım edecek bir tabur piyade askeri daha 
sevk edildi.

Yapılan kuşatma ve çevirme gösterileri kar-
şısında Türkler, çekilme hattını korumak için 
telâşa düştüler; askerî kıt’alarını 10 km’lik me-
safeye kadar sınırlandırdılar. Bu hengâmda ve 
yaklaşık saat dört-beş sularında Rusların 42. 
Avcı Alayı ile on dört kıt’a top, istihkâmlarla kuv-
vetlendirilmiş tepeye doğru sevk edilmiş; bu-
nun arkasından ihtiyatta bırakılan Şirvan aske-
ri de hedefe doğru hareket ettirilmiştir. 

Rus topçuları yakın mesafeden Türk 
istihkâmına ateşe başladılar. Fakat Türkler, 
ateşle karşılık vermediler. Bunun üzerine Rus-
lar birdenbire ileriye yürüdüler. İstihkâmı muha-
faza eden 1.500 seçkin yiğit Laz (Acaralı) birliği 

sükût hâlinde bulunarak Rus avcılarının kendi-
lerine yüz adım mesafeye kadar yaklaşmalarına 
müsaade ettikten sonra ansızın onların üzerine 
şiddetli bir ateşe başladılar. Bu ateş, Rus avcıla-
rının bulundukları yerde duraklamalarına sebep 
oldu. Rus avcılarının bu dehşetli hengâmda şa-
şırmalarından istifade eden Türkler, ellerinde kı-
lıçlarla Rusların üzerine hücum ettiler. Onları yi-
ğitçe tepelemeye ve mahvetmeye başladılar. 

Bu sırada Albay Borodin, Şirvan askeriy-
le Türklerin bir cenahına hücum ederek süngü 
muharebesine başladı. Türklerin diğer cenahı-
na da bir tabur askerle General Muraviev hü-
cum etti. Muharebenin sonuca ulaşması ve sa-
vaşı Rusların kazanmasına da bu iki komutan 
sebep olmuştur.

Nihayet müstahkem tepe Ruslar tarafından 
ele geçirilip arkasından hemen diğer iki Türk 
mevzii de onlar tarafından işgal edildi.  Türklerin 
bu iki mevzii terk ederek boşalttıkları görülmüş-
tü. Rus süvarileri Ardahan yolunu tutmuş bulu-
nan Türkleri, 20 km’lik mesafeye kadar takip et-
tiler. Bütün Türk askeri dağılmıştı. 

Bu muharebede Rusların kaybı, bir general, 
32 subay ve 500 asker ölü ve yaralıdan ibaretti.  

Ahıska Kalesinin kuşatılması, kalenin Ruslar  
tarafından hücumla ateşe verilmesi ve ahalisinin 

katliama tabi tutularak şehrin ele geçirilmesi

Yabancı kaynakların ve bilhassa Rus askerî 
yazarlarının bu konudaki beyanları şöyledir:

Ruslar, 22 Ağustos günü, Türkleri teslim ol-
maya davet ettiler. Buna karşı Türkler kalenin 
surları üzerinde cevaben, din ve namus müdafa-
ası uğrunda ölmeyi, teslim olmaya tercih ettikle-
rini bildirdiler. Köse Mehmed Paşanın kalede bı-
raktığı 5.000 muhafız asker, Ahıska’yı müdafaa 
etmekteydi. Ahıska sâkinleri de cengâver ve yiğit 
ahaliden ibaret bulunduğundan, bu 10.000 nü-
fusu da kale muhafızlarına ilâve etmek gerekir.1

Ahıska, esasen 50.000 nüfuslu, zengin ve bü-
yük bir beldeydi. Kalenin sakinleri, şehrin zapt 

1	 	 John	 Baddeley,	 bu	 hususta	 ayrıca	 şunları	 da	 yazmaktadır:	 “Eğer Rusların 
gelmesini dört gözle bekleyen Yahudi ve Ermeni azınlığı saymazsak geriye ka-
lan Müslüman halk, savaşçı ve cesur insanlardan meydana geliyordu. Bunlar, 
kadınları da dâhil olmak suretiyle, hayatlarını, evlerini ve mallarını sonuna ka-
dar savunmaya karalıydılar. Ruslara gülerek kendilerine olan güvenlerini şöyle 
ifade ediyorlardı: Siz, gökyüzündeki ayı, Ahıska’nın camisindeki hilâlden çok 
daha kolaylıkla sökebilirsiniz, diyorlardı.”
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edilmesinin mümkün olmadığına dair eskiden 
beri bir fikir ve inanç beslemekteydi. Çünkü iki 
yüz elli seneden beri Ahıska’yı zapt etmek üze-
re burayı muhasara eden İran ve Rus orduları-
nın maksada ulaşamayıp geri çekilmeye mec-
bur kaldıkları bilinmekteydi. Bu tarihî haberler 
de belde halkının düşüncesini teyit ve takviye 
etmekteydi.

Ahıska şehri, Posof Çayı sahilinde muhafa-
zalı bir yerde kurulmuş, dışarıya karşı sağlam 
bir surla çevrilmiş bulunduğundan ve kalenin 
içerisinde kârgir ve kuvvetli iki sıra duvarı daha 
vardı. Bundan başka bütün şehre hâkim bulu-
nan iç kale de gayet sağlam bir hâldeydi. Ahıs-
ka istihkâmlarında yetmiş kıt’a top vardı. Dü-
zensiz bir şekilde şurada burada yapılmış evler-
le bu evlerin aralarındaki derin uçurumlar ve dar 
sokaklardan meydana gelen bu heybetli genel 
manzaraya sahip bulunan şehrin her evine ayrı 
ayrı ateş açmak gerekiyordu. Bu sebeple belde-
nin zapt edilmesi zor bir işti. Bu zorlukla bera-
ber Rusların savaş malzemesi, zaman geçtikçe 
tükeneceği göz önüne alınmış ve ilâveten Türk-
lerin Ahıska’yı kurtarmak için yeni bir teşebbüs-
te bulunacakları haberi alındığından Paskeviç 
şehri topa tutarak ön hazırlıklardan sonra anî bir  

hücumla ele geçirmeyi tasarladı; (1877’de 
Kars’ta olduğu gibi) bu düşüncesini çabucak 
harekete geçirdi. 

Şehre kolayca yaklaşmak için kuzey taraftan 
yani daha önce Türklerden alınan müstahkem 
tepeden hareket edilmesi düşünülerek (1877 
seferinde Ardahan’da Emiroğlu tabyasında-
ki gibi) bu tepeye 42 kıt’a top yerleştirildi. Bun-
dan başka şehrin güneydoğu taraflarına karşı 
15 kıt’a topla hazırlıklar yapılmaktaydı.

26 Ağustos günü muhasara hareketiyle şeh-
rin surlarından 25 adım uzaklıkta bir noktaya ka-
dar varılmış ve bu surda bir gedik açılmıştı. 27 
Ağustos günü şehre kuzeyden hücum edilme-
sine karar verildi. Hücum etme görevi de Albay 
Borodin’e verildi. Bu hareket için onun alayına 
ilâveten Şirvan alayı ile altı kıt’a top ve bu top-
ları idare eden topçuları bulunan beş numara-
lı Kazak alayı, sekizinci kazmacı/istihkâm tabu-
ru ve diğer dört buçuk tabur asker bulunuyor-
du. Diğer Rus kuvvetleri, kalenin doğu ve batı 
yönlerinden hücum gösterileri (sahte hücumlar) 
yapacaklardı. Muhasara toplarıyla kale üzerine 
şiddetli ateş açıldı. Rus kaynaklarına göre bura-
daki toplam Rus kuvveti 12.000 kişiydi. 
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Ahıska Kalesi muharebesinde Rus kuvvetleri 
şu birliklerden meydana gelmekteydi:

Başkumandan : General Paskeviç-Erivanski
Xerson Alayı : 2 Tabur
Gürcistan Alayı : 2 Tabur
Erivan Alayı  : 3 Tabur
Şirvan Alayı  : 2 Tabur
Koslof Alayından : ½ Tabur
41. Avcı Alayından : 1 Tabur
42. Avcı Alayından : 2 Tabur
8. Kazmacı Taburu : 1 Tabur
8 Süvari Bölüğü
Nijegorod Dragon Alayı: 4 Süvari Bölüğü
Karışık Uhlan Alayı: 4 Süvari Bölüğü
50 Top, 8 Süvari Bölüğü, 13,5 Tabur
Toplam: Avusturya kaynağına göre 8700 kişi 

(Rus kaynağına göre 12.000 kişi).
27 Ağustos’ta alayların günlük özel yortusu-

nu icra eden Şirvan Alayı askeri, saat 4’te muzı-
ka çalarak ve şarkılar söyleyerek hücuma geç-
ti. Şehrin surunda açılmış bulunan gedikten içe-
riye girip surun kuzey burcunu işgal ettiler. Bu 
esnada kazmacı askerleri topların nakli için yol 
genişletmeye ve şehrin iç kesimini topa tutmak 
için işgal edilen kale burcunda bataryalara yer 
hazırlamaya başladılar. 

Kalenin yakınında Katolik mezarlığı ile bir ki-
lise vardı. Bu kiliseye bağlı binalarla kabrista-
nın tamamı Türkler için güzel bir geri çekilme 
yeriydi. Burada kendilerini toplayan Türkler, 
fedakârane bir hamleyle Rusların üzerine hü-
cum ettiler. Fakat bu hücumlarından iyi bir so-
nuç alamadılar. Ruslar, kahramanca yapılan bu 
Türk hücumunda büyük kayıplar verdiler; buna 
rağmen sabır ve sebatla yerlerini korumaya 
gayret ediyorlardı. 

Rusların mağlûbiyetine ramak kalmıştı ki tam 
bu sırada Kazak kumandanlarından Zevikof ta-
rafından savaş yerine yetiştirilen toplar sayesin-
de kabristan Rusların eline geçti. Fakat Şirvan 
Alayının hücum ettiği kilise alınamadı. Türkler, 
hücum ve fedakârca hamlelerine devam eder-
ken Rus tarafında da imdat kuvvetleri gelene 
kadar bulundukları yerde direnmeye devam 
edildi. Nihayet imdat kuvvetinin gelmesiyle Rus-
lar kiliseyi ele geçirdiler. Bunun üzerine şehrin 
bir mevkiinde 200 adım genişliğinde bir yerde 
Ruslar çadır kurma yeri kazanmış oldular. 

Gece karanlığı basınca şehirde bir yangın 
çıktı. Fakat bu yangını kimin çıkardığı meçhul 
kaldı. 

Yeri gelmişken belirtelim ki, Ruslar bu yangı-
nın kimin tarafından çıkarıldığının bilinmediğini 
söylüyorlarsa da kendi taraflarından şehre ateş 
verildiği, General Kuropatkin ve arkadaşları ta-
rafından yazılmış olan -bizim de kaynak olarak 
başvurduğumuz- askerî tarih kitabından anlaşı-
lıyor. 

General Paskeviç meydana gelen yangın-
dan istifade etmek maksadıyla yangın alevlerini 
mümkün olduğu kadar etrafa yaymaları için as-
kere özel emirler verdi (Rus medeniyeti!). Rus 
askerleri bu emri yerine getirmek için pek çok 
yerlere ateş vermiş ve bu yangın neticesinde 
bütün şehir alevler içinde kalmıştı. 

Bir taraftan şehrin hemen her sokağında 
yangın dehşeti vardı; bir taraftan da Ruslar ev-
lere hücum ediyorlardı. Yani yangın içinde mu-
harebe devam ettiği hâlde Ruslar için Türk as-
keri ve Ahıska halkının kahramanca savunması-
nı kırmak mümkün olamadı. 

Bu hadise Sultan III. Selim zamanında Gene-
ral Suvarof’un İsmail Kalesine hücumunda kar-
şılaştığı şiddetli savunmayı hatırlatıyor… O za-
man da Ruslar İsmail Kalesi ahalisini katliâma 
tâbi tutmuşlardı! Şimdi Ahıska’da her haneyi 
ayrı ayrı ele geçirmek için ayrı ayrı hücum et-
mek gerekiyordu. Çünkü her bir hane ayrı bir 
kale gibiydi! Bir adım ilerlemek için Rus as-
kerlerinin sellerle kan akıtması lâzımdı! Rus-
lar ancak külliyetle akıttıkları kanlar bahasına bir 
hane zapt edebiliyorlardı!2 

Bahsedilen Rus Harp Tarihinde şöyle denil-
mektedir: “Ahıska’nın muhafızlarıyla yerli ahali-
sinden erkeklerinin yiğitlik ve fedakârlığını tasvir 
etmek lâzım değildir. Ahıskalıların o esnada hiç-
bir yerde misli ve menendi görülmemiş bir tarz-
da ateşe atılan kadınlarını hatırlamak vak’anın 
tasvirine kâfidir. Türk kadınları ellerinde kılıç  
2	 J.	 Baddeley	 bu	 hususta	 şunları	 yazıyor:	 “Çevredeki	 binaların	 ateşe	 verilmesi	
üzerine,	gecenin	gelmesiyle	yarıda	bırakılan	çarpışmalar,	bu	alevlerin	aydınlığı	
altında	yeniden	başlayarak	görülmemiş	bir	şiddet	ve	öfkeyle	bütün	gece	boyunca	
sürdü.	Genç	ve	yaşlı	olsun	bütün	şehir	halkı,	kendilerini	ve	evlerini	savunmak	
için	büyük	bir	cesaretle	savaştı.	Kadınlar,	canlı	olarak	gâvurların eline geçmek-
tense yanan binalara dalarak canlı canlı yanmayı tercih ediyorlardı. Bir camide 
toplanan 400 kişinin tamamı diri diri yandı. Rus askerleri, inatçı bir direnmeyle 
karşılaştıkları durumlarda, her zaman yaptıkları gibi ele geçirdiklerini öldürm-
eye başladılar. Normal durumlarda sessiz ve sakin olan Ruslar, öfkelendikleri 
zaman dünyanın en vahşi ve acımasız insanları oluyorlardı.” 
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bulunduğu hâlde Rus askerleri üzerine arslanlar 
gibi hücum ederek atılıyor, muharebeden vaz-
geçmiyorlardı. Çaresiz kalan kahraman kadınlar 
ise yine canlı olarak Ruslara teslim olmayı kabul 
etmiyor; teslim olmak ve esaret felâketine düş-
mektense kendilerini diri diri yangın alevleri içi-
ne atıyorlar, alevlere gömülüp cesetlerini kül, 
ruhlarını Cenab-ı Hakka teslim ediyorlardı.” 

Bu beyanatın bir Rus kaleminden çıkmış ol-
ması ayrıca düşünmeye değer. General Kuro-
patkin ve arkadaşlarının bu elîm faciayı, bu müt-
hiş vak’ayı hakikatten sapmaksızın olanca çıp-
laklığı ile yazmak suretiyle hakikate hizmetlerin-
den dolayı kendilerine teşekkür edilse yeridir…

O dehşetli gecede yangınlar içinde vukua 
gelen fedakâr çarpışmalar sırasında bin yerde, 
birbirinden ayrı bir hâlde meydana gelen ve her 
sokakta, ayrı ayrı haneler arasında, alevler içe-
risinde devam eden muharebenin bir kuman-
dan tarafından idare edilmesi mümkün değildi. 
Bu müthiş muharebe, gece boyunca Rus küçük 
subaylarının gayret ve faaliyeti ve dağınık olarak 
şurada burada kahraman müdafîlerle çarpışan 
Rus askerinin inat ve cesareti sayesinde kendi 
kendine sürüp gidiyordu. 

Bu yürek paralayan faciaya General Paske-
viç tarafından verilen emirlerin sebebiyet ver-
diği, az önce belirttiğimiz Rus kaynağından 
açıkça anlaşılmaktadır. Dolayısıyla onun adı, 
her insaf ve merhamet sahibi tarafından kıya-
mete kadar lanetle anılacağına şüphe yoktur. 

Yanarak kül hâline gelmiş ve bir harabe ye-
rine dönmüş bulunan bütün şehir sabahleyin 
Rusların elindeydi. Artık Ruslara Erzurum ve 
Anadolu yolu açılmıştı...

Ferîk Ahmed Muhtar Paşa diyor ki:

Ahıskalılar,	 Türk	 celâdet	 ve	 kahramanlı-
ğını	 Ruslara	 göstermişlerdi.	 Dünya	 harp	 tari-
hinde	 Türklere	 en	 büyük	 bir	 celâdet/yiğitlik	
sayfası	 açan	Ahıska	Kalesi,	 cebrî	 hücumunda	
-vak’ada hazır bulunan Rus askerî yazarları-
nın yazdıkları gibi-	erkekler	bir	yana,	genç,	gü-
zel	Türk	kızları	ve	kadınları	dahi	Ruslar	tarafın-
dan	her	yanı	ateşlere	verilen	şehir	mahalleleri-
nin	taraf	taraf	göklere	ser	çeken	müthiş	ateşleri,	
alevleri,	yağan	kıvılcımları	 arasında	azap	me-
lekleri	gibi	yalın	kılıç	ellerinde,	dökülmüş	saç-
ları	omuzlarında	bulunmak	üzere	rastgeldikle-
ri	Rus	askerleri	üzerine	Jan Dark3	gibi	ilâhî	bir	
şecaat-i	mehabetle	(müthiş	bir	yiğitlikle)	atılı-
yorlar;	kanlara	bulanarak	ve	ateşler	 içinde	ya-
narak	vatanları	uğrunda	tatlı	canlarını	Cenâb-ı	
Erhamerrahimîn’e	teslim	ediyorlardı.	

Ahıska	 müdafaası,	 1828	 savaşına	 en	 bü-
yük	şân	ve	şeref	veren	beşeriyetin	çok	üstünde	
denebilecek	 emsâli	 görülmemiş	 bir	müdafaa-i	
safderâneydi	 (yiğitçe	 savunmaydı).	 Ahıska’yı	
savunan	 kahramanlar,	 Türkiye	 Devleti’nin	
askerî	 namusunu	 bu	 savaşta	muhafaza	 etmiş-
lerdi.	Ruslar,	katliam	ve	yangın	gecesinin	erte-
si	günü	ele	geçirdikleri	kale	nâmına	kanlara	bo-
yanmış,	enkaz	ve	kül	yığınlarından	müteşekkil	
bir	harabe	görmüşlerdi.

Mukaddes Cumhuriyetimiz, bârekallah 
Türklüğün her eksiğini tamamlıyor; her şeyi-
ni ikmal ve ihya ediyor. Elbette müessir ve me-
fahir ecdâdı dahi ihya buyuracak ve hiç şüp-
he yok ki bir gün gelecek muazzam Türk Mil-
leti adına can cömertliği ederek insanlık tari-
hinde emsali görülmemiş arslanlar gibi sava-
şan Ahıska mücahidleri ve mücahideleri, gazi 
ve gaziyeleri nâmına bir münasip yerde muh-
teşem ve muazzam bir âbide dikecektir.

Tarih-i Lütfî’den:
Ahıska	üzerine	sevk	edilen	Türk	asâkirinin	o	

civarda	Taştepe	nâm	mahalde	nasb	ve	hiyam	et-
düklerinin	ertesi	günü	li-ecli’l-muharebe	çadırla-
rın	ilerüye	kaldırıldığını	nefîr-i	âmm	takımı	Rus-
yalunun	basdığına	hamlile	firâra	ibtidâr	eylediler.	
Kumandan	Sivas	Valisi	Mehmed	Paşanın	dairesi	
halkı	(maiyetindeki	eşhas	ve	asakir-i	husûsiyesi)	
dahi	 merkumlara	 dümdâr	 teşkil	 etdiler.	 Rusya-
lu	bu	hâle	kesb-i	ıttılâ	eyledükde	ibtidâ-yı	emr-
de	meydanda	bırakılan	dokuz	kıt’a	topu	kolayca	
almış	ve	rüesâ-yı	askeriye	bir	mıkdar	adamlarile	
beraber	kal’aya	tahassun	etmişdir.

3	 Jan	Dark	(Jeanne	d’Ark):	XV.	yüzyılda	İngilizlere	karşı	savaşmış	ve	kahramanlığı	
efsaneleşmiş	bir	Fransız	Katolik	azizesi.

Ahıska Kalesi.
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Axısxa	ahâli-i	 şeciâsı	 işbu	mütehassınîn	 ile	
birlikde	cenk	ve	sebata	ahd	ü	misâk	ederek	o	su-
retle	kanlı	kavgalar	etmişlerdir	ki	tâife-i	nisâya	
varıncaya	kadar	kâffe-i	 ahali	 leyl	ü	nehar	gay-
ret	 etmiş	ve	 iki	 tarafdan	pek	çok	 telefat	vukua	
gelmişdir.	

Bu	sırada	Livanalı	Ali	Beğ	nâm	laînin	1500	
askerle	beraber	gündüz	ortasında	kal’adan	çıkup	
savuşduğunu	 düşmen	 gördükde	 birkaç	 koldan	
ateş	ilkasiyle	memleketin	ekser	mahalleri	sûzan	
ve	nice	ahâli	ve	nisvân	ve	sıbyân	ateşler	içinde	
ve	binâlar	altında	telef	ve	perişan	kalup	sağ	ka-
lan	 askerin	 çoğu	 gece	firar	 etdüklerinden	Rus-
yalu	 kal’ayı	 yürüyüş	 ile	 tazyîk	 eylemişdir.	 Bu	
hâlden	 cünûd-i	 muvahhidine	 ye’s	 ve	 nevmîdi	
gelmiş	 ise	 de	 mukaddemki	 etdükleri	 ahd	 üze-
rine	 fedâ-yi	 can	 gözlerine	 görünmiyerek	 sell-i	
süyûfla	çıkup	önlerine	gelen	düşmeni	kırup	ge-
çirerek	çoğu	bu	uğurda	şehid	düşmüşlerdir.

Düşmen	 külliyetli	 bulunmakla	Köse	Meh-
met	 Paşa	 ve	 Ahmet	 Paşa	 ile	 biraz	 ahali	 ve	
Tuzcuzade’nin	bir	mıkdar	askeri	-ki	ümerası	ile	
beraber	 topu	 iki	 yüz	kişiden	 ibaret	 imişler-	 iç	
kal’aya	kapanup	sebata	tâkatleri	kalmadığından	
zarurî	vire	(şerâit-i	teslimiye)	ile	Oltu cânibine	
çıkdılar.	Bu	haber-i	elîm	üzerine	o	taraf	halkına	
azîm	bir	havf	ve	dehşet	gelmiş	ve	buna	mebnî	
Rusyalunun	 bî-perva	 Erzurum üzerine	 gel-
mekde	idügi	havadisi	başkaca	telâşı	da’vet	ey-
lemişdir.	

Vak’a-yi	 ma’ruza	 üzerine	 Erzurum Vali-
si	ve	Şark	Seraskeri	Galip	Paşa	gönderdiği	ka-
imesinde	 (arizasında)	 Erzurum’un	 etrafına	
mümkün	 mertebe	 istihkâmat	 inşâsı	 ve	 cem’î	
gibi	esbâb-ı	müdafaaya	gayret	edilmiş	ise	de	o	
havali	 ahalisinin	 eski	 gayret	 ve	 fedakârlıkları	
kalmamış	ve	Ahıska	ve	Kars	ve	Ardahan ta-
raflarına	 gönderilen	mühimmat	 ve	 zahire	 ara-
balarıyle	beraber	mahv	ve	 telefe	uğramış	 idü-
günden	Erzurum’da	araba	kalmaması	sebebiy-
le	o	cihetlerde	zahire	ve	mühimmat	sevki	müm-
kün	 olamamış.	Ve	 hatta	Ermeni	 tâifesi	 takım	
takım	 Rusyaluya	 teba’iyyet	 etmekde	 bulun-
muş	ve	Bayazıd	 sancağında	Ermeni	ve	Rum 
teb’asının	 ehl-i	 İslâm’a	 etmedükleri	 ihânet	 ve	
cevr	ü	ezâ	kalmamış	bulunduğu	bi’l-beyân	as-
ker	 ve	 mühimmat	 yetişdirilmesini	 ve	 işlerin	
imdâd-ı	 muavene-i	 İlâhî’ye	 kalmış	 olduğunu	
Bâb-ı	Âli’ye	bildirmişdir.

LÜGAT:
Ahali-i şecia: Yiğit ve cesur halk (Ahıskalılar)
Ahd ü misâk: Söz verme, and içme.
Ateş ilkası: Ateş açmak.
Azîm havf: Büyük korku.
Bâb-ı Âli: Büyük kapı, Osmanlı Devleti Hükûmet Da-
iresi.
Bi’l-beyân: Beyanla, belirterek.
Bî-perva: Çekinmeksizin, sakınmaksızın.
Cevr ü ezâ: Eziyet, işkence.
Cünûd-i muvahhidin: Müslüman askerler.
Dumdâr: Arkadan gidip koruyan, artçı.
Esbâb-ı müdafaa: Savunma sebepleri.
Fedâ-yi can: Can feda etmek.
Firâra ibtidâr eylemek: Kaçmaya başlamak.
Gelmekde idügi: Gelmekte olduğu.
Haber-i elîm: Ac haber.
Hamlile: Yorma, bağlama.
İbtidâ-yı emr: Öncelikle.
İmdâd-ı muavene-i ilâhi: Allah’ın yardım ve imdadı.
Kâffe-i ahali: Bütün ahali.
Kaime (ariza):  Üst makama yazılan mektup.
Kesb-i ıttılâ eylemek: Bilgi ve haber almak.
Külliyetli: Bol, çok.
Laîn: Lanetli.
Leyl ü nehar: Gece gündüz.
Li-ecli’l-muharebe: Savaşmak için.
Mebnî: Dolayı.
Merkum: Sözü edilen.
Mukaddemki: Daha önce. 
Mutahassınîn: Kaleye kapanmış olanlar. 
Nasb ve hiyam etmek: Çadır dikmek.
Nefîr-i âmm: Savaşa katılan halk. 
Nisvan: Kadınlar.
Rüesa-yı askeriye: Komutanlar.
Sebat: Kararında durma, dayanma.
Sell-i süyûf: Kılıçları çekerek.
Sıbyan: Küçük çocukar.
Sûzan: Yakan
Tahassun etmek: Kaleye kapanmak.
Taife-i nisâ: Kadınlar.
Teba’iyyet: Tabi olma, uyma. 
Vak’a-yi ma’ruza: Bildirilen olay.
Vire: Şartlı teslim olma. 
Ye’s ve nevmîdi: Ümitsizlik.

Not: Burada imkân ölçüsünde bir kısmını 
verdiğimiz 1828 savaşı ve bu savaşla başla-
yan Ahıska felâketinin bütün safhaları yeni ne-
sillere aktarılmalıdır. Bütün Türk milletinin boy-
nunun borcu olan Ahıska Şehitler Âbidesi 
mutlaka dikilmelidir. Biz merhum Ahmed Muh-
tar Paşanın dileğini tarihin tozlu sayfalarından 
çıkarıp mübarek şehit ve gazilerin bugünkü to-
runlarına havale ediyoruz. 

Mukaddes vatanımız Ahıska’nın esare-
te düşme hikâyesiyle birlikte ecdadının kah-
ramanlık hikâyesini de hatırlattığımız Ahıska 
gençliğinin, bu muhterem emanete sahip çı-
kacağını ümit ve temennî etmekteyiz. Y. Z.
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