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ZİYA PAŞA'NIN ZAF_J;R- NAME'Si 

Doc. Dr. Önder GÖCGÜN* 

Ziyô_ Paşa; .Tanzimat Edebiyatı'nda, · - tıpkı kader ve davô arkadaşı 
Numık. Kemôl gibi~ edebi cehresiy°le· olduğu kadar, s_iyôsi ve _ sosyal mô
hiyetteki faaliyetleri ·ile de dikkatleri üzerinde toplamış, neticede her iki 

·yönünü .muhtelif. eserlerinde birleştirmiş bir kimsedir. 

Ancak, . siyôsi. şahsiyetini · djğer birçoklarında görüldüğü üzere, büyük 
nisbette ikbôl arzusu ile yuğurduğunu söyleyebileceğimiz muharrir; bil· 
hassa, Sadrazam olmak umid ve ihtirôsı içerisinde, yerine geçmeyi dü

_ şündôğü Alt Paşa'ya karşı, hem davranışları ve hem de «Zafer - ı:ıame»'
.. siyl~ cok .sistemli bir tarzda cephe almıştır. 

* •• 
19. yüzyıl Türk· diplomat ve sadrazamlarından birisi olarak, memle

ketin içinde ve dışında hayli· şöhret kazanmış bulunan Alı Paşa, 1814'de 
istanbul'da doğdu.1 

· 

· 1829'da Divôn-ı HümôyCm Kalemi'ne, 1833'de de-Terceme . Odası'na 
· girqi. Orada, ~ôriciye Dairesi Kütüphônesi'nde kôtipler için Fransızca 

(*) Selçtik Üniversitesi, ·Fen-Edebiyat Fakültesi. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Öğretiırı . 9'yesi. 

(1) A. H. Ongunsu, Au Paşa'nın doğum talihini 1815 yılı göstermiş bulunmakla 
· }Jeraber (bkz: ·İslam .Ansk., I. cild, 5. CÜZ, s. 335); İbnülemin Mahmud Kemal 

. ~ · ·· · İpa,l, ·bunu : . «J8l4 (2_3 Rebiü'l-evvel 1230) 'da Mercan Ağa Camii havlisine 
bakan evde doğdu.~ şeklinde, 1 yıl öncesine ait olarak tesbit eder ( <<Osmanlı 

· ·Pevrinde Son ·s·adrazamlar:ı> I. cüz, İst. 1964, s. 4). 

· : Ayni şekilde Şemseddin Sami Bey de. 1230 tarihinde doğduğunu söyler ( «Ka
. n.ıusu·ı.--ı\'laını is_t~ 1306, s. 3051). 

Biz de, (H. 123?> '?, dayanarak, 1814 tarihini esas almayı daha uygun _g~rdük. 
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dersler vermekte olan G~orges Sardou'dan,2 bir sene müddetle devamlı . 
ve olağanüstü bir çalışma ile Fransızca'yı öğrendi. 1251 (1835) yılında 

Mustafa Reşid Paşa'nın (o zamanki adı ile Mustafa Reşid Bey'in) himô
yesinde Avrupo'ya ·giderek, lisônını iyice ilerletmek imkanına kavuştu.3 

1837'de «Sôlise» rütbesiyle Divôn-ı Hümôyun tercümanlığına getiril
di. Bunu takiben, dôhili ve hôrici çesitli vazifelerde bulunduktan sonra, . . , . ~ . . 

7 Şevval 1262 (Jı?46) tarihinde «Rütbe-i batô» ile Hôriciye Nôzırı olmak 
gibi, ilk büyük bahtiyarlığa kavuştu. · · 

Lôkin 1848'de, Reşid Paşa'nm Sadôret'ten azli üzerine, O da bu mü-· 
him ikbôl mev.kiinden ayrıldı. Aynı yıl, üc bu.cuk ay kadar sonra, Reşid 

• • , • • •• - l 

· c2r . Bu; zat;· Fransız Akademesl üyelerinden ve t~nınmış ediblerden Victorien 
· Sardou'nun babasıdır. , · 

. Viotorien Sardou (1831-1908), Scribe .ve A. Dumas fils yolunu taklbeden 
Fransız dram yazarıdıt. ·La familJe Beiı:oiton, Patrie, La T.osca, Madame Sat'ıs -

. Gene gibi eserleri vardır. (Fazla bilgi için bkz: <<Petit ;Robert 2, Dictonaire 
·- Urtiversel -Des:, Noms Propres» Parıs.:.SNL-Le Roberti 197'1). 

(3) · O'n:uiı ·bu seyahatıyle ilgili olarak, EbU:;ziya Teyfik. ~ey:" · 
<<1251 'de Büyük Elçilik'le Faris Sef~reti'ne nie'mür ôla.n Reşid. Paşa· mer-

. · ·· · 'huni, sa:rctou·nun delaletiyle Ali Efendi'Yi birlikte Parıs'e götürerek, tahsi
lim tamamlaması için, «Saint-Barbe»-'a koymuştur-.» (<<Yeni- Osmanlılar Ta-
rihi» İst. 1973 -Neşreden: Ziyad Ebuzziya-, cild: I, s. 235). 
der. ,: ,· 

.·Lakinr İbnülemin Mahmud Kemal buna itiraz ' ederek: . · .. 
.. . · -~ ... bu doğru değildir. Ali Paşa, Reşid Paşa ile Paris'.e değil, Londra'ya gitdi . ... . ve (Sen ·barb) ·mektebinde okuniadı.» < <<Osmanlı Devrinde Son Sadrıazani-. . • . 

lar» I. cüz, İst. 1964, s. 5). ·· 

, . : hükmünü verir. . 
· Reşid Paşa'nm, 1835'de Büyükelçilik payesiyle ve <<Saniye>> rütbesinin «sı-

... nıf-ı evveı»ini: bizzat ' P:ldişaıi ··sultan II. -Mahmud'dan aiarak gÔnderÜdiği 
yer Paris'dir (<<Tarih-i Lütfi» 1st. 1302, cild: s·, s. 14). - ·· ·· -- · -
O'nun, Beylikçi ~uri . Efendi'nin yerine Londra Sefiri olması . ise, , arşiv ve
sikalarina göre 1252 (1836)° so·nbaharınciadır (Arşiv: sandık: 220, İrade: 2). 
Niteldm, Takvim-i Vekayi de Reşid Paşa'nın Löndra Sefiri oluşunu, o sıra-
larda haber verir · (<<Takvim-i Vekayi» sene: 1252, riu: 135). 

·· ·· Bu itibarla kanaatimizce, Ali Paşa'nın 1251 (1835) tarihinde ·v·e- Reşid Pa
-·. şa'nın himayesinde lisan çalışmalarını ilerletmek üzere gittiği yer; .,JEbuzzi-

. · · ya Tevfi1c · Bey'in işaret· , ettiği şekilde, Paris'tir.'· · : .. . · . 
Gerçi, Reşid Paşa daha önceden de İngÜtere'ye -gitinişti - (Arşiv, sandık: 153. 

: · ev·rak nu: 64) .. Ancak ,<<Löncİra Sefii.'i>> sl.fatıyle gidişi,_ . ·belirttiğimiz gibi 
1252 0836) yılındadır. İbnülemin, belki de önceki seyahatlerini- dikkate al-

·.;; · , -mış olmalıdir_; · . - · . · · - - .. . · . .. ! . ·: .. ' 



· Paşo'nın ikinöi . defa sadrazam . ôlmasi"4
· · .;ile kendisı de,:-~ yeniden Hciriciye 

Nezôreti'ne· getirildi. . . 
• • f, 

.20 Şevycil 1268 (1852) ·ise, hayatının ikbôl merdiveninde tam . bir .~ö
. nüm. noktasını teşkil etti. Zira bu tarihte .. Reşid Paşa;nın, Sultan Abdüline
cıd ' tarafından, üçüncü Sadôret'inden azledilmesind,~n sonra,5 Sadr_azam 
oldu. ··· · · · 

. Ali Paşa, bu tôyini takiben· bir şükran lfadesı ofrnak üzere ~·doğruça 
Reşfd Paşa'nın : yalısına geldi ve_. eteğin.i · öpmeğe kalkışarak, büyqk· bir 
hürmet gösterdi.6 · ·· · . . 

Ahmed Cevdet Paşa'nın kızi, Fatma Aliye Hanım; «bazı iki yüilQ,. ara 
bozucu kimselerin Resid · Pasa ile Aiı Pasa'rnn aralarını türlü dedikodu-, , , 
lorla . iyice ·c:İçtığİnı ve za·m:anla Reşid' Paşa'nın, ke.ndi_ eliyle yetiştfrdiği bfr 
·kimsenin bu· derece. yükselmesine tahammuı edemez "hôle geldiğini .v,,e 
Aıf Paşo'nın bütün yaptıklarına karşı tavır takındİğını ... »7 kaydeder. .. ·:-

• . ~ • t • 

Bütün b·u menfi gelişmelerden sonra,_ devlet adamları ve· büyük m·e
murlar iki ana gruba ayrılırlar. Bunlardan bir: kısmı Mustafa Reşid Paşa'
ya karşı eski sadôkatlerini, bağlılıklarını devam ettirirken, diğ.ef :bir kısmı 
da yeni Sadrazam An Paşa'ya meyfederler.8 · · 

.. 
O arada, H6riciye Nezôreti'ne tôyir;ı olunan Fuad Paşa ile Alı . .Poşa, 

. birbirlerine· bir ~at ·daha· yaklaşmışlar ve tam bir . işbirliği ·için.~ girmişler
dir. Böylece, her ikisi de velinimetleri olan, yetişmelerinde ve . ik~ôl oasp
maklarında süratli denebilecek · b.i,r tarzda yükselmelerinde büyük · emek
leri görülen ·Mustafa Reşid Paşa'öan -uzaklaşmışlardır. · . 

Kudüs,.deki mukaddes makamlar mese·ıesi iİe Ali Paşa, _..Zi'l-h,icce.1268 
. . . , , .. . 

.(4) · Sadrazam: Saiıni.-Paşa'nın azledilerek, yerine' tekrar Mustafa Reşid Paşa'nın 
·. g~tlrllmesin~ sebep olarak; Sultan Abdülmecid'in Sarım Paşa'.ya gücenme

s1yle, İngiliz Sefiri Sir Stratford'ın Padişah.'a tesiri gösterilmektedir C <<Ta
rih-i Lütfi~ İst. 1302, cild: 8, s. 193-194) ve (Ali Fuad, <<Rical-1 Mühimme-1 

.. Siyasiyye» .İşt .. 1347/1928, s. ı2). . .. .. .. .. . . . . . . 
(5) ··:tvrustafa Reşid Paşa'nın bu. ·azline sebep olan hadise, Damad Fethi Paşa ile 

· arasındak.i anl~şinazlıktır. Encllmen-:i Daniş kurulduğu zaman,. yabancı dil 
bileruer oraya üye seçildiği halde . rethi Paşa'nın alınmaması, ' aralarının 

. açılmasına büyfrk ölçü_çie yesile teşkil etmiştir, Sulta.p. Ab.dülmecid de, .bu iki 
r~kibin de·vıet işlerine kadar ~irayet eden anlaşmazlığından µsanarak, iki

. sini birden azil ile flk 'defa olarak Ali P.aşa'yı Sadrazam· yapmiştir · (Prof. 
Dr. Cavid Bay~un, <<M~stafa Reşid Paşa» Tanzimat - I, İst. 1940". s. 741). 

(6) AH . Fuad, <;Rical-! Mühimme-i Siyasiyye>> İst. 1347/1928 . s. 61. . 

en Fatma Aliye, <<Ahmed Cevdet- Paşa ve Zamanı>> İst. 1333/~9J4·, s. 86 
(8) a.g.e., s. 88 



(1852)'de vazifeden ayrıldı ve kısa bir süre sonra ·da, · yerine Sadrazam 
olan Damad, Mehmed Ali Paşo'nın teklifi üzerine, 6 Reb,iü'.l~ôhır .. 12~~ (185~) 
tarihinde İzmir Vôliliği'ne töyin edildi.0 Bu . gelişmeler es~asındq, r\J'lustafa 
Reşid Paşa'ya da Edirne Vôliliği teklifi geldi. Ne var ki kendisi; «Ben is-

. 'tanbul'dah dışarı ·çıkarım, amma ici karışır.» şeklinde rivôyet olunan s·ö-
zü .ile bunu, şiddetle reddetti.10 

. · 

İzmir Vôliliği'nden de, Avusfuryq Elcisi'nin ısrarı _ile azı olunan Ali Pa
şa; 21 Receb 1270 (1854)'de Hüdôvendigôr Vôliliği'ne getirildi ve aynı ~a
manda, yeni ·kurulan Meclis-i Ali-i Tanzimat Reisliği'ni · üstlendi. . ;. . 

Reşid Paşa'nın, dördüncü defa Sadrazamlık makamına oturduğu 

2 Rebiü'l-evvel 1271 (1854) tarihini takibeden günler zarfında, Alı Paşa 90 
üçüncü kere Hôriciye Nezôreti'ne tôyin olundu. 28 qemôziye'l-ôhir 1271 
(1855)'de ·Viyana Konferan_sı'na murahhas seçildi va bilôhare Reşid Pa
şa'nın istifası üzerine, ikinci . de_fa - 16 Şaban 1271 (1855) tarih:nde - Sad
razam tôyin edildi. Lcikin, Reşid Paşa'ya karşı hürmette kusur etmek en
dişesi içerisinde olan Ali Paşa,: istifaya hazırlandı. Bununla birlikte, bu 
kere bir buçuk yıldan fazla bir süre o makamda kaldı ve o arada, 30 Mart 
1272 (1856)'da imzalanan Paris Andlaşması'na birinci murahhas sıfatı ile 

· katılarak, imzôsını attı. Bunu takiben, İmparatorluk bünyesindeki Hristi
yan tebaanın imtiyazları meselesini hôll~tmek ve böylece, Viyana Konfe
ransı'nda kararlaştırılan esaslardan birini yerine getirmek üzere, 18 Ce
môziye'l-ôhir 1272/18 Şubat 1856 tarihinde lslôhôt Hatt-ı Hümôyunu'nu, 
yani lslôhôt Fermônı'nı neşir ve ilôn etti.11 · 

Sadôret'ten ayrılıp, yalısında oturmaya başlamı~ olan Mustafa Reşid 
Paşa: bütün bu olanlar karşısında hırsını yenemeyerek, ~ilhassa l~lôhôt 

. Fermônı'nı, «Hristiyanlar'a verilen bir imtiyaz fermônı» saydığını beyôn 
ile Môbeyn'e uzun bir lôyiha sundu. . ·--···· _ .... . .... -

Bu fermôn ile, Ali ve Fuçıd Paşalar'ın başını cektlğr yeni nesli; Ah
med Hamdi' Tanpınar'ın ifadesiyle, «çok acemice ve acele olsa bile, ilk 

.. . 
(9) Vilayet İdare Mecllsi'ntn il'k toplantısında Au Paşa : «Devlet'in mühim me

muriyetlerinde bulunduğunu ve dolayısiyle büyük tecrübe sahibi olduğunu, 
onun için de iyi bir idftre hususunda herkesin, kendisini takip etmesi ge
rektiğini ... » söyler. Bunun üzerine üyelerden birisi: ~(Biz _deve gibiyiz; 
Efendim nereye yedersen, oraya gideriz.) der. Paşa, bunu hikaye ederken: 
(Herif, ilk ağızda beni katırın önüne geçirdi.) dermiş, Deveyi yeden, katı
rın ·önüne geçen hangi mah~ük olduğu ma'l'O.mdur.» (İbnülemin Mahmud 
Kemal İnal, «Osmanlı Devrinde Son Dadrazamlan I. cüz, İst. 1964 s. 9) 

UO) a.g.e., ayn.shf. 
Ol) Engelhal'dt, "La Turquie et le Tanzimat --I-" s. 112 -ve A. H. Ongunsu, «Alt 

Paşa» İslam Ansk. I. cild, 5. cüz, s .. 337 



defa olarak kendi adlarına korıuşurlar.» 12 Ve yine ISlôhôt FermOnı'yle: Ali 
ve Fuad Paşalar, «artık Reşid Paşa mektebinin talebeleri ve O'nun yakın 
iş arkadaşları olmaktan cıkarlar.» 13 Bu lôyihasıyle, gençlere karşı, muhô
fazakôr nesli temsil dürumuna geçen Mustafa Reşid Paşa; ayni zaman
da Ali Paşa idaresine: karşı tovrıni, kırgınlık ve hasedini iyice açığa vur
du~u gibi, kendi safındakilere ve idôre'den ·hoşnud ·oımayanlara, · yapılma
sı . gereken işleri".) mesaıı·n, verdi. 

· Eflôk ve Boğdan'ın İdôri yönden birleştirilip, birleştirilmemesi konu
sunda Fransa iıe İngilter'e'nin anlaşmazlığa düşmeleri ve· İngiliz Elcisi'nin, 
Hôrıciye ·Nôzırı Fuad Paşa ile Sodrazam'dan şikayetçi olması üzerine Ali 
Paşa Sadôret'ten ayrıldı ve yerine, tekrar Reşid Paşa getirildi. Bu defa 
da, Hariciye Nezôreti'ne tôyin edilen Ali Paşa dolayısiyle, bu vazifeyi ·ka
bulden çekindi ve hattô Reşid Paşa'nın ricôsına rağmen, istifade ısrar 
ederek, neticede Fuad Pasa ile beraber Mecôlis-i Aliyye•ye memur oldu.14

: 
• t • .. 

Gene bir hayli .slyôsı môhiyetteki hôdiseden sonra, nihçıyet 6 Şevval 
1~83 (1867)'de beşine( defa olarak tekrar Sadrazam'lığa getirilen Ali Pa
ş~;15 _o sıralarda büy.ük ehemmjyet arz eden Girici isyônını, uygun bir hôl 
ta_rz.ınçı boğloy~pilmek iciri kaleler meselesinde müsamahakôr davranma
yı ve onların korunmalarının - ve idaresinin, Sırp Beyi'ne bırakılması. kara
rını almay~ uygun g~rdü.16 

Sırbistan'daki · «Kıl'a-yı · Hakôn.iyye» ile Belgrad Kalesi'nirt, Sırp Bay
ra.ğı çekilerek, bir bakıma Sırp Beyi'ne terki demek olan işte bu karar; 
An ·Paşa ·muhalitlerınin 1 bardağını taşıran . son damla oldu. 

Buna, Ziya Paşa : 

Belgrad Kal'asın ihsan ile Sırbistan'e 
Devlet'in kıldı temamiyyetini istikmôl11 

der~en; Ayaşlı 1:i~Yri ~fendi .d~, şu mônidôr tôrihl söyledi: 

(12) Ahmed Hamdi Tanpınar, d9. Asır Türk Edebiyatı Tarihb İst. 1982, s. 151 
(13) a.g.e., ayn. shf. 
04) Ali Fuad, «Rical-i Mühimıne-1 Siyaslyye~ 1st. 1347/1928 s. 71 

ve; 
· A. H. Ongunsu, «Ali Paşa>> İslam Ansk. I. cild, 5. cüz s. 337 

(15) A. H. Ongunsu, a.g.e., s. 338 
(16) · Aır Paşa muhalifleri tarafından, tamamiyle O'nun keyfi tasarrufu glbl 

gösterilmek istenilen bu karar, aslında' Meclis-1 Vükela'da etraflıca müza
kere edilmiştir. (Fazla bilgi' için bkz: «Belgrad Kalesi'nin Sırplı'ya terki 
Hakkında Bir Vesika» TOEM, sayı: 31, s. 285 . ve !bnülemln Mahmud Ke-
ma.ı ·. İnal; a.g.e.,. s. 21) · 

(17) Ziy§.. Paşa,. «Zafer-nAme» İst. tarihsiz, s. 3 

- ··5-- ····· 



· Kal'anı11 ter.~i mü~errer,.olunea teklif . 
, ' · _: :; Vükel~ -akibet-_i kordan· oldu ôgôh 

Cıkarup leşker-i İşlqm'ı c_ledim tôr_ihin: 
Belgrad Kal'ası . Sır.pi~ eline geçdi vôh18 

· ,:. ·Girid isyônının bastırılıp, asôyişin sağlan.ması ıcın ise, ·Ali · Paşa bü
yük g·ayretler_ göstetdi: ünce, ·Ömer Lütfi Paşa'nın kumandasında asker 
sevkedilerek, ihtilôlciler tesirsiz he:le getirfldi. Fakat onlar, · yani Devlet'e 
başkaldıran Rumlar; Ruslar'ın himôyesi, :Yunanlrlar'rn da silôh ve -cepha
ne yardımı sayesinde, kaçtıkları dağlardan zaman zaman Müslüman ve 
bazı Hristiyan Girid hal.kına saldırıp, ağır kayıplar verdirdiler. Bunun üze
rine Ali Paşa bi.zzat __ kendisi! «ihtilôlin izalesi, asôyişin te'mtni ve yeni ida
renin ·te'sisi için ... »19

' Cemôdiye'l-ôhire 1284 (1867}'de Girid'~ gitti. Müm
kün mertebe, sükun ve ôsôyişi temine ve yeni bir idôrenin kurulmasına 
.muvaffak. old.u. Girid Vôliliği ile , kuman~anlığına Hüseyin Avni Paşa'yı ta
yin ettirerek, 5 Zi'l-ka'de 1284 (1868) tarihinde İstanbuf'a döndü. Lôkin 
O Girid'de iken, hakkında türlü· dedikodular çıkarıldı. Bunlardan birisi ve 
hşrhalde en ağırı, «ôsilerle işbirliği içinde olduğu .. » şeklinde idi ki bunu, 
Girid'de: An Paşa'nın maiyyetinde bulunan KabQli Paşa, o sırada Paris'de 
«M~'mQriyet-i mahsusa» ile va?if~ gören Sôdık Paşa'ya yazdığı 16 Nisan 
1291 · (1874) tarihli mektubunda şöyle dile getirdi:· · · ·· · -

« .. . Ali Paşa Girid'de iken, hakkında neler söylemedile~. Ö, belôy·, Dev
let~dE_m def etmiş ·iken, asilerle birlikte ve müttefik dediler. istanbul'a gelir 
ise, hönesine gidi,nceye kadar arabasına necôset atacaklardır, deyü· yaz- . 
dılar. Biçôrenin bağrı hun olurdü._»20 

Girid'deki bu Rum isyônrnın silôhla olduğu kadar, .. ondan ziyade sis
tem·li bir siyös1 manevra ile bastırılabileceğ ine inandığı için, böyle hare
ket etmek zorunda kaldığını şöyleyebileceğimiz Ali Paşa; Padişah naza
rında itibarını, hôriçte de şöhretini bir kat daha artırdı. Fakat, Jön Türk
ler'in şimşeklerin i · üzerine çekmekten ve Meclis-i Vükelô'daki şiddetli iti- · 
razlardan21 uzak kalamadı. Neticede, büyük bir fizyolojik . ve . rGhı. çökün.,._ .. 
tüye. uğrayarak, _epey ıztırqp çekti. Vücudunu günden güne tahrip eden . 

v. , - • . • " r 

(18} 

(19) 

(20) 
(21) 

İbnülemin ~ahmud Kemal İnal, · a.g.e., s. 22 
a.g.e., ayn. shf. 
a .g.e., s. 24 . . .. . : . . . 
Ali Paş_a'.nıni·· son zamanlarında. M_eclis-1 Vül~ela'da, müıercim Rüşdi. Pa- ; · 
şa'nın tarizatta bulunmasından, yani.Ustu kapalı bir tarzda ~endisin~; hü-

. _cum, etmestı;ıden ç_ok müteessir olduğ·'l,l ve or~daktlere: 
: <<~ Rüşdi Paşa Hazretleri, bugün beni mecrüh· etdi.» 
diyerek, bir daha· Meclis-i Vükel§.'da bulunmadığı nakl olurı.muşt~r. (a.g.e., 
s. 25) 



Verem dolayısiyle, bir müdde.t. Erenk·öyü.'nde istirahat etti. .Njhctyet, 21 Cu~ 
môde'l-ôhire 1288/7 Eylül 1871 . günü· Bebek'teki yalısında ;_ 5a yaşında ve
fat etti.22 Süleymaniye Cômii hozıresi~e .defnedildi. 

! • •• 
İşte, Devlet idôresinde · yaptıklarını; kronolofik bir sira dôhiÜnde ana 

hatları ile vermeye çalıştığımıi : -Aıı . Paşa'nın; - bilhassa Girici meselesi do
layısiyle - Ziyô Paşa tar,afında.r1 .. nasıl hicvedildiği~i, Zafer-n.ôme'de gör
mek mümkündür. 

Bu eser; önce Kasıde tqr.zında. yazılmış, sorirc:ı da gene Ziyq Paşa ta
rafından Tahmis ve Şerh e_ailriıiştir. Edebt janrı itibariyle, tam bir mizôh 
ve «satire» eseridir. 

. . -
İlk plônda, Ali Paşa''nın şahsını ve yaptı~larını öven, göklere· çıkaran 

Zafer-nôme; gerçekte tamamiyle"yergiye dayalı, P'aşa'yı ve yaptıkl<;mnı 

yerin dibine batırmaya caıış·an, hayli şiddetli bir . siyôsi hiciv ôbidesidir. 
. . 

Zafer-nôme'nin asıl dikkate· şôyôn bir tarafı da şudur: Ziyô Paşa onu, 
sanki kendi yazmamış gibi göstermek istemiştir. Bu maksatla Kasıde'yi, 

An Paşa'nın yakınlarından izmid Mutasarrıfı fôzıl Paşa: Tahmis'ini, ge
ne Alı Paşa'nın adamlarından Hayri . Efendi; nesirle Şerh'in_i de, Zaptiye 
Nôzırı Hüsnü Paşa kalem~ aldı .. . şeklinde vermiştir. · 

Nitekim, Ziyô Paşa'nm kendi el-yazısı ile hazı~ladığı ve taş-basması 
olarak, neşir yeri ve tarihi · kayıtlı olmaksızın · n.eşrettiği bu es.erin,~ «Kaside» 
kısmı şöyl~dir : . 

ZAT-1 HAZRET-İ SADARET-PENAHi'NİN GİRİD ME'MÜRİYETLERİN
·DE MUZAFFERİYETLERİNE . DA'İR İZMİD M_AJASARRIFI SA'ADETLÜ FA~ 
ZiL PASA HAZRETLERİ'NİN NAZM EYLEDİGİ ZJ\FER-NAME'D'İR : , . . 

Bôrek - Allah zihi .kevf(ebe-i ôlü'l-.ôl . " · 
Levhaş - Allah aceb iiusret ü feyz ü· ikbal 

Hak bu kim görmedı · ôgôz edeli devre felek · 
Böyle bir feth ü zafer böyle şükGh u iclôl 

Lerze saldı feleğe. na'ta-1 «Hayyôk - Allah» · 
Ra'şe verdi küreye gulgule.:i «Yô Müte'ôl». 

Kimseler olmadı bu ·teth-i riıübine mazhar 
Ne Sikender ne Hülôgu -ne Sezôr ü-Anlbal 

Aferin himmetine ôsaf-ı ôli-kadrin . · 
Oldu ş8yeste-i tevfik-i'.Cenab-ı Müte'ôl · · 

.. ~· 

·' : . 



Girid'I aldı gerü savlet-1 seyf ü kalemi 
Halkına gelmiş iken dd'iye-i istiklôl 

Devlet'i eyledi bir öyle belôdan ôzôd 
Yoksa pek müşkil olurdu şu zemônda ahvôl 

ihtiyôr eyledi bu kışda şu müşkll s~ferl 
. Yoksa kim etmiş idi kendisini .istlsklU 

Bu ne. gayret ne hamlyyet ne şecô'atdlr bu 
Hiç görülmüş mü tevôrih-i selefde emsôl 

Askere verdi kumandayı misôl-1 Bonapart 
Gerçi kim gelmedi hiç silsilesinde ceneral 

Vermedi ·ablukada şôn-ı Donanma'ya halel 
ingiliz devletine · olsa sezadır amiral 

. · Vô~ı'ô hayllc~ ~an haylice môl oldu telef 
Etdi ammô ki cezire şerefin istihsôl 

lktifô eyledi «El-afvü zekôtü'z-zafer»'e 
Etmedi tô'ife-i bôgıye'yi istisôl · 

Yô o takrir ki tafsil eder 'icrô'ôtı 
Hüsn-i ta'bir ü belôgatde bulunmaz ems61 

Ser-be-ser şive-1 i'côz ü ser-ô-ser mazmQn . 
Lôfzı pür-nükte ve her nüktesi lebriz-i hayôl 

Kan saçar hôme-1 hQn-rizi-mürekkeb yerine 
Meşrebi ma~reke-i' rezrri'e olunca meyyôl 

Zülf-i yôre dokunur mes'elede hômesinin 
Tôr-ı ma'nô ·dökülür pay·ine kangal kangal 

Yazdığı şeylere Mümtôz ö Fu'öd alkış-hôn 
Gördüğü işlere Takvim'ü ·ceride dellôl 

Öyle bir şöhrete mçılil.< ki m:Qlu_k-ı ôlem 
Namını bilse eger elb~t anar bil-i~côl 

.Öyle bir kudrete .s4hl.~ k.i murôd eylerse 
Görünür suret-1 imkônda nice emr-i muhôl 

Kendi sultôn deği,I amma _ki nJce sulta_nı 

Maksadı üzre eder. bende gibi isti'maı 

Pôdişôh'ın adı vardır yalınız dlllerde 
Zôtı'dır taht-ı Hükumet'de hakiki fa'cH 
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Her ne işler ise «Llı-yüs'el-amma yef'al» 
Her ne hükm eylese ôzôde-i takyid-i sü'al 

Mısr'da eyledi tagyir-i v·erôset hükmü · 
Etdi bir Vüzbaşı'yı Memleketeyn üzre kıral 

Belgrat _ kal'asın ihsan .ile Sırbistan'e 
Devlet'in kıldı temômiyyetin_i lstikmôl 

Karadağ kulelerin . yıkdı ise hükmü n'ola 
Peşşe tevfik-i . Hüdô ile eder kal'-ı clbôl 

RCım'~an Ermeni'den yapdı müşir ü bala. 
Eyledi resm-i .müsôvôt-ı hukuku ikmal 

Verdi MôHye'ye tedbir-1 musibl berekef . 
Buldu hep sôye-i Hltfunda cihôn vüs'at-i hcil 

Tuz tütün resm'e girüp oldu hazine leb-riz 
Etdi tahvil-i kavd'imle nukud istihsal 

İ'tibôrı ile yapdı nice istikrôzôt 
Yoksa Môliye işinde görülürdü işkal 

Tutalım cümle umurunda hıyônet etmiş 
Şu Girid hizmetini var mıdır inkôra mecal 

Böyle iş görmeli ibkô ise maksad nômı 
Ne revô şöh~et icün .Zenizem'e · olmak beu.vôl 

Ehl-1 seyf ehl-i kalem ehl-i dil ehl-i insöf 
Muhsin ü mükrim ü memdOh u gayur u fa'ôl 

HômH din-i mübin muhyi~i şer'-i enver 
Hôfız-ı Devlet ü dirhem-ken ü evsan-ı dalöl 

Kangı hengameye . girdiyse· muzaffer oldu 
Değmedi ôrızına latma-i «El-harbü sicôl» 

Esb-i_ .Devlet bu terakkide gider · miydi aceb 
Olma·sa ,himmetl mihmiz-zen-i isti'côl 

-
Kendinin gayret-i m_illiyyesi koymaz yoksa 
Cekilir yük mü bu mihnet kişi olsa hammôl 

Nazar et suret-i :dbôsına maşallah 

Nedir ol vech-i mübarek nedir ol hüsn ü cemal 

_Kadd .değil kômet-i matbu'ası bir serv-1 sehi 
Göz değil ceşm-i dilôrôsı yenôbi'-i zülal 
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Öyle· düştur-ı mu'~_zza~ ki Nakibü'l-eşrôf 
Gelse ger meclisine côyı olur saff-ı ni'ôl 

Öyle nôzik ki eger şapJ<alı bir kuı:ıduracı 
Evine gelse eder tô kapudan istikbdl 

Öyle bir cerbeze-i nutku . da var · kim eyler 
Hasmının hakkı dahi o,sçı elinde ibtôl 

Cok mudur Avrupa'ya gitse ukôb-ı şônı 
Beykoz'a Gekbüze'den gelse aceb mi kartal 

Kahrına uğramadr.uğrasalar bir kerre 
Ne tavanlarda gezer fôre ne dağlarda çakal 

Hep te'enni-yi hakimdneden eyler neş'et 
Tab'-ı pakinde eger var ise cüz'i ihmal 

Himmet ü meşr~bi de kaddi gibi ôlidir 
Cünki esmô olunur nôsa semadan inzôl 

Sayesinde o kadar etdi cihôn kesb-1 huzur 
Eylemez kimse du'ôsrnda dakika lhmôl 

Hdnmônı yıkılurdı nıc·e ehl-i hünerin 
Cônib-i afva eget olmasa tab'ı meyyôl 

Nakd-i va'di ile hemyôn-ı zaruret leb-riz 
Zer-i lütfu ile· ceyb-i fukara möl-ô-môl 

Kôle-i servet ü dôrôtına olmaz arşun 
Galle-i ni'met-i bi-gôyeti bilmez mikyôl 

Vôli-yi Mısr ile Sultôn'dan alurdı lhsôn 
Maksadı olsa idi cem'-i nukOd ü emval 

Beytini malini yakdı ise eger nôr-ı haril< 
. Kôrgirini binô eyler ahın Beytü'Hnôl 

Asafô himmet-i mahsusa-i tedbirindir 
Eyleyen Devlet'f bu hadd-i kemôle isôl 

. Geldi bir halete kim Devlet·i Osmôniyye 
Hissolunmaz gibidir şô'ibe-i izmihlal 

Ne dirôyet bu ki yirmi senedir" va'dederek 
Aldadup Avrupa'yı. ôlemi etdin iğfal 

Bu ne tôli' ki cihôn hasmın iken bunca zemôn 
Müstakillen olasın taht-nişin-i lkbôl 
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Müslüman la'net eder gayr-i rnüselmôn la'net ·' 
Kimseler kıymetini bilmedi hôlô bu ne hôl 

Erba'ine kadar elbette sürer germi-yi bahs 
İstesem · ben ne kadar vasfını etmek icmôl 

Asafô ömrümü evsafına hasr eyleyeyim 
Bir zemôn kôbız-ı ervôh ederse imhôl . 

Fôzıl-ı pire ateh gelse de .söyler medhin 
Soy köpek olmasçı da .. dişl~rl durmaz bauaı 

. . 
Dalkavuklukda müdôrôda· zemônım geçdi 
Olmadım şimdiye dek maıhar-ı feyz ü ctmôl . 

Acizim şükrünü ifôda ki etdl lutfuri 
Şem'-i maksudumu ôhir nefesimd~ iş'ôl' 

Mutasarrıflı·ğa bir kıt'a sebeb olmuş idi 
Bu kasidem beni vôliliğe eyler isôl 

. . 

Yeter ey heme ko tasdi'i du'ô mevsimidir 
Tut yüzün kıbleye aç başını bô-saffet-i· bôl 

Tô ki pervaz ede cifôkda sJmürg ü hüma 
Kebg-i dôrôtını çök etmeye şôhiri-i zevôl 

LOtf u ihsanı gibi ömrü ola nô-ma'dud 
Din ü imônı kadar kesb ede f eyz ü lkbôl 

: ·Bende-1 Ali 

. .. ~. 

· çl-fakir Fôzıl-ı · Bosnavi-yi · M~vlevi 
Mutasarrıf-ı İzmld 

* ** 

Bu kaside'nin, Tahmis'i · is~ şöyledir . : 

İZMİD MUTASARRIFI SA'ADETLÜ FAZIL PAŞA HAZRETLERİ'NİN 
HAKK-1 ALİ-Y İ HAZRET-i SADARET-PENAHl'DE İNŞADINA . MUVAFFAK 
OLDUKLAR! «ZAFER-NAME» ÜZERİNE KARANTİNA KITABETİ'NDEN 
MÜTEKA'İD HAYRİ EFENDİ 'NİN NAZMEYLEDİG İ TAHMIS-İ N.EFIS'DİR: 

Habbeza nasr-ı hümôyun-ı bedi'ü'l-ah\ftll 
Ni'mezô feth-i beşaret alem-1 ferruh-fcil 
Dese ukböda seza gıbta ile Rüstem-i zaı 
Bôrek-Allah zihi kevkebe-i ôlü'l-ôl 
Levhaş-Allah aceb nusret ü feyz ü lkbôl 
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işte tôrih-1 selef lôzim ise bahsetmek 
Soth-ı alemde nice ma'reke geçdi gerçek 
Bunu der müttefikan .yerde beşer gökde melek 
Hak bu kim görniedi ôgôz edeli devre felek 
Böyle bir feth ü ·z.afer böyle şükOh u iclal 

Yıer göğe gök de yere eyledi dehşetle nigôh 
Hayretinden aradı herblri bir côy-i penôh 
Etdi sükkôn-ı semôvclt Ü zemin nôle. vü ah 
Lerze saldı feleğe na'ra-i «Hayyôk-Allah» 
Ra'şe verdi kürreye gulgule-i «Yô-Müte'dl» 

Edelim dikkat ile cümle tevôrihe nazar 
Matla'-i Şark'dan aksô-yı ekôlime kadar 
Gerçi geldi nic~ sôhib-haşem ü ·leth ü nazar 
Kimseler olmadı bu feth-1 mübine mazhar 
Ne Sfkender ne Hülôg.0 ne Sezôr ü Anibal 

Saff-der ü saff-şikeni böyle gerekdir sadrın 
Olmadı şimdiye dek fô'ili hiçbir gadrin 
Nômını eyledi tecdid gazô-yı Bedr'in 
Aferin himmetine ôsaf-J ôli-kadrln 
Oldu şôyeste-i tevfik-1 Cendb-ı Müte'lU 

Mevc urup. kandlye burcunda muzaffer aleml 
Avrupa oldu dil-ôşüfte-i' hüsn-i rakamı 
Cünki bir hizmet idi Devlet'ine mültezemi 
Girid'i aldı gerü himmet-i seyf ü kaleml 

· Halkına gelfT!iŞ iken dô'iye-1 istiklôl 

Devlet'i hüsn-i idare ise maksud u murôd 
Ana pek mani' imiş kesret-i e_n:ısôr ü bileıd 
Etdi bu kô'lde-i hikmeti kendi icôd 
Devlet'i eyledi bir öyle belôdan ·a~ôd . 
Yoksçı p~k müşkil o.turdu şu zemdnda ahval 

.. . 
·srcacık halvet iken cariyeler ile .yeri 
' 'furie-1 gOydlık ~derken geceler bendeler! 
Bl-sebeb terk ederek böyle huzılr-ı hazarı 
İhtiyôr eyledi bu kışda şu ~üşkil seferi 
Yoksa kim etmiş idi. İ<endislrii istiskôf 

Kışla-ı fikri olup ceyş-i zaferle memlıl 
Kal'a-ı zihnine endişe-i · feth etdi gulüvv 
Kılıcın çekdi kmından diyerek «Kande adüvv» 
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Bu ne gayret ne hamiyyet :ne şeoô'atdir b(f :. , · · -
Hiç görülmüş mü ~evôrih-i selefde ·emsal 

Ten-i nôzendeşi ne_nôzük iken pek de ne kart 
Kendine môni' ~i azm olmadı KônCın ile Mart 
Ana nisbetle cabôndır şüce'ôn-ı İspart 
Askere verdi kumandayı misôl-i Bonapart 
Gerçi kim gelmedi hiç silsilesinde ceneral 

. .. · 

. . 
Yirmi beş kıt'a sefine idi hükmünde Fidel · 

, Tutdu bir Rum vapurun bir sene ikdôma bedel 
Hiç Bahriyye'den agah değilken evvel . 
Vermedi ablukada şôn-ı Donanma'ya halel 
İngiliz devleti'ne olsa sezôdır amiral 

Cünki her kôrda tercih olunur şerr-.i ehaf( 
Etdi hükkôm-ı müselmôn'a nasôrô'yı halef 
Tir-i ta'na bu sebebden olamaz zatı ·hedef 
Vôkı'ô haylice côn haylice môl oldu telef 
Etdi ammô ki cezire şerefin istihsal 

Zôt-ı Haydar".'şiyemi azm edeli bu sefere 
Baş keserler kılıc·ı nôm:na cümle kefere 
Vermedi ruhsat-ı ta'kib-i adO bir nefere 
lktifô eyledi «El-afvü zekôtü'z-zafer»'e 
Etmedi tô'ife-i bôgıyyeyf istiscil 

Gerçi her fende müsellemdir o sadrın zatı 
lım-i lnşôda hususi ile ıtıô'IQmôtı 
Başka da'vôda bulunmaz diyelim isbôtı 
Va o takrir ki ·tafsil eder icrôôtı 
Hüsn-i ta'bir ü belôgatde bulu.nmaz emsal 

Öyle takrir ki her bir s_özü dürr-i meknOn 
Öyle bir nüsha ki her satrı merôyô-yı füsOn 
Gören ol mülhemeyi ya nice olmaz meftQn · 
Ser-te-ser şive-i i'caz ü ser-ô-ser mazmOn 
Lôfzı pür-nükte vü her nüktesi leb-riz-i hay61 

Gösterir kilk-i füsCin-kôrı günü şeb yerine 
Arz eder şimşeği kasd eylese kevkeb yerine 
Saydırır bir deveyi istese merkeb yerine 
Kan saçar hôme-i hOn-rizl mürekkeb yerine 
Meşrebi ma'reke-i rezme olunca meyyal 

Seyrine göz eremez kilk-i hüner-c6meslnin 
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Nur-ı ma'nô ·üzerinde dolasır hômesinin . , . 

Oku bu beytini dikkatle ·zafer-nôme'sinfn 
Zülf-i yare dokunur mes'eleden hômesin.in 
Tôr-ı ma'nô .dökill)r pôyine kangal kangal 

Ne yazarsa olur ıtrôsına mecbur cihan 
Ne yaparsa eder elbette ta'accüb insan 
Va nasıl olmasun ôsôrına ôdem hayrôn 
Yazdığı şeylere Mümtaz ü Fuôd alkış-han 
Gördüğü:işlere Takvim" ü Ceride dellôf 

Az gelür sıytını ta'rif içün her ne desem 
Kulunuz Avrupa'nın hôlini gerçi bilmem 
Bunu bir diplomat ağzından işitdim akdem 
Öyle bir şôhrete mölik ~i müf Ok-ı. aıem 
Nômını bilse eger elbet anar. bil-:ibcôl 

Bir işi yapmağı zihninde eger peyler ise 
Anı icrô eder elbet ne eder neyler ise 
Oluyor hôric-i .imkan sa~ılan şeyler ise · 
Öyle bir kudrete môlik ki murôd eyler ise 
Görünür sQret-i imkônda nice emr~i muh(H 

Etdi teshir dirayetle Şeh-i Devremi 
Yaradı kendisine :Saltanat-1 ·osmôni 
zatına dense sezô Şôh-ı Cihôn-ı Sani 
Kendi sultan değil amma, ki nic~ sul.tônı 

Maksadı üzre eder bende gibi .1sti~m61 

Şeh-i Devran il~ 'yok beynine hô'il perde 
Yôd olunmaz şu kadar var ki adı minberde 
Yoksa ol rütb~ yürür hükmi ki her bir yerde 
Pôdişôh'ın adı vardır . yalınız dillerde 
Zôtı'dır taht-ı .ijü.kumet'de hakiki ·1a'ôl . 

Kalbi ôyine-i 'ilhôm-ı Hüdôvend-i ezell 
Zatı mürsel gibi ma'sQm-ı hataya vü zelel 
Kimseler eyleyemez kehdi ile bahs· ü cedel 
Her ne işler ise «Lô-yüs'ef ammô yef'al» 
Her ne hükm eylese ôzôde-i takyid-i sü'ôl 

Katl-i Vôli'ye verüp Şôm'da ruhsat hükmü 
Kıldı te'lif-i mu'tidôt-ı ra'iyyet hükmü 
Verdi Lübnan'da nasôrôya emôret hükmü 
Mısır'da eyledi .tagyir-i veraset hükmü . 
Etdi bir yüzbaşıyı Memleketeyn üzre kıral 
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Terk-i emlôk edüp İslôm'dan on bin hône . · 
Hicret etmişdi itd'at ·ederek fermône 
Şart edüp rekz-i alem etmeği kahhôr-ône. 
'Belgrat kal'asın ihsan ile Sırbistan'e 
Devlet'in kıldı temômiyyetini istlkmôl 

Kenzini nush-ı belôgat eseri koydu yola 
Salamaz gayri mukoddemki gibi sağa sola 
Öyle me'mende ne hacet olacak karakola 
Kcııradağ kulelerin yıkdı ise hükmü n'olp 
Peşşe tevfik: i Hüdô ile eder kal'a·i ciböl' 

' ' . 

Azmine yôver olur ise eger kasd-i Hüdô 
Kıptıyôn côyı ·oıur mesrted-i sadr-ı vôlô 
Yahnız etdi Yahudiler icün istisna 
ROm'daıi Ermeni'den yopdı müşir ü bôla 
Eyledi resm-i müsôvôt-ı hukuku ikmal 

Bir zeman akcece görmüştü Hazine kıllet 
Almayup aylığını· halk çekerdi _zillet 
Ya nasıl zôtına şükretmeye şimdi millet 
Verdi Môliye'ye tedbir-i musi~i bereket . 
Buldu hep sôye-i IOtfunda cihôn vüs'at-i hôl 

Fukara zamm ile vergişi olunmaz ta'ciz 
Sanma a'şör ile ağnôm - rüsumun nôciz . 
Buldu guyô yeni .bir ma'den-1 sim ü ibriz 
Tuz tütün resm'e girüp oldu Hazine leb-tiz 
Etdi tahvil-i kavô'imle nuküd istihsôl 

Devlet'e Avrupa emniyet eder mi heyhat. 
Lütfedüp eylemese arz-ı kefôlet ol zôt 
İşte l_dzımsa bu da'vôya delil ü isbôt . 
İ'tibôrı ile yapdı nice istikrazôt 

' Yoksa Maliye işinde görülürdü işkôl 

. Konfera~sda diyelim kendi cebônet etmiş 
Şôm işin ôhôra sehv ile emanet etmiş 
Ne hamcyyet ne sadôkat ne metônet etmiş 
Tutalım cümle umurunda hıyanet etmiş 
Su Girid hizmetini var mıdır inkôra mecôl , . 

Şöm'da nôm bırakmaksa Fuôd'ın kômı 
Katl-i amm etmeğe hficet ne idi İslfüiı'ı 
Etse taklid yetişmez mi o nik-encômı , , .. 



... ··. -· .... , .. . .. . 

Böyle iş görmeli ibkö ise makstıd ntlmı 
Ne reva şöhret içün Zemzeme olmak bevvôl 

Öyle ôlidir o mahsud-ı güzin-i eslôt 
B!r lisônda ana şôyeste bulunmaz evsôf 
Böyle vasf eyler idi zatını görse Vassôf 
Ehl-i seyf ehl-i kalem ehl-i dil ehl-i insaf 
Muhsin ü mükrim ü memdOh u gayQr u fa'ôl 

Dôver-1 mülk-1 hüner safder-i nusret-rehber 
. Kahraman-kudret ü ahen-dil ü Rüstem-peyker ' 
Murtozô-meşreb ü hem-tab'-ı Halil-i Azer 
Hôml-i din-i mübin muhyi-i şer'-i enver 
Hôf ız-ı Devlet ü dlrhem-ken ü evsôn-ı dalôl 

Bir zemôn Pôdişeh-1. Alem'e muğber oldu 
Emrine ol dahi encam müsahhar oldu 
Hasılı hep şeref-i tôli'e mazhar oldu 
Kangı hengômeye girdiyse muzaffer oldu 
Değmedi ôrızına lotma-i «El-harbü slcal» 

Olamaz faris-i ikbôle yürütmek ağreb 
Savt-ı gayret ile divôr{ misôl-1 merkeb 
Az zemônda şu kadar feyze n~dir başka sebeb 
Esb~i Devlet bu terakkide gider miydi aceb 
Olmasa himmeti mihmiz-zen-1 isti'côl 

Kime ne kendisinin karnı ya aç ya toks.a 
Cok mudur parmak atup her iş~ burnun soksa 
Gerü versün diyelim zatına bunlar çoksa 
Kendinin gayret-1 milliyyesi koymaz yoksa 
Çekilir yük mü bu mihnet kişi olsa hammôl 

Eyleyen vech-i dilôrôsına bir kerre nigôh 
Bir dahi ôleme bakma~an eder istikrôh 
«Utlubü'l-hayr» me'alinden olursun ôgtih 
Nazar et süret-i zibasına mqşôallah 
Nedir ol vech-i mübôrek nedir ol hüsn ü cemal 

~fitôba yüzünü·n varsa da vech-i şebehi 
Andırır tal'at-i meymQn-ı ferah-nô.ki mehi 
Anda kıl san'at-ı Mevla'ya ser-ô-pô nigehi 
Kadd değil kômet-i matbO'ası bir serv-i sehi 
Göz değil çeşm-i (lllarôsı yenôbi'-1 zülôl 

Harem-i hasına ·~ôhJI olamazlar eclôf 
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Ulemanın eder ômôlinl dô'im · ıs'ôf · 
Eylemez nesl-i ResOl'ü alenen istihfôf 
Öyle düstur-ı mu'azzam ki Nakibü'l-eşrôf 

· Gelse ger m~clisine côyı olur saff-ı ni'ôl 
Bezm-1 adlinde müsôvi çakıcı tanburacı 

Meclisinde bir olur lagutacı usturacı 
Tanımaz çizmeci ya losturacı mosturacı 
Öyle nazik ki eger şapkalı bir kunduracı 
Evine gelse eder tö kapudan istikbal 
Oratörler avukatlar yanına gelse eger 

A'nı ilzômda elbette kalurlar muztarr· 
Bu değildir yalnız zôt-ı şerifinde hüner 
Öyle bir cerbeze-i nutku da var kim eyler · 
Hasmının hakkı dahi olsa elinde ibtôl 
Geçdi şöhretde müh1k-ı Arab ü İrdn'ı · 

İttih.fiz eyledi elkôb-ı hükümddrônı 
Monitörler'de «Son Altes» yazılur ünviinı 
Cok mudur Avrupa'ya gitse ukôb-ı şanı 
Beykoz'a Gekbüze'den gelse aceb mi kartal 
Mazhar olsa gazôb-ı pakine şir-i nerre 

Dehşetinden dağılır cismi misôl-i zerre 
MQziyôt olmasun dsôyiş-i hole gırre 
.Kahrına uğramadı uğrasalar bir kerre 
Ne tavanlarda gezer fôre ne dağlarda çakcİİ 
Ba'zı ahvôlde eyrerse ~ğırca hareket 

Her birinde bulunur bir nice sırr ü hikmet 
A'na tenbel demek elbette hatôdır elbet 
Hep te'enni-yi hakimôneden eyler neş'et 
Tab'-ı pôkinde eger var ise cüz'i ihmôl 
Mu'n ü Hatem denemez Zôtının emsôlidir 

Ki bunun bendeleri lutfu ile môUdir 
Arizi sanma bunu kendisinin hfüidir 
Himmet ü meşrebi de tab'ı gibi alidir 
Cünki esma olunur nôsa semôdari inzal 
Himmetiyle edeli kô'ide·i · adi zuhOr 

Nice mazlumların hôtırı oldu mesrur 
Böyle ICitfun kim eder şükrünü ifada kusur 
sayesinde o kadar etdİ ·cihan kesb-İ huzur 
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Eylemez kimse du'ôsında dakika ihmôl. · 
Nefretli olsa da razıllara ol kom-verin 

. Oğlunu terbiye etmek gibidir bir pederin 
Yoksa temyiz eder beynini şôb ü şekerin 
Hônmônı yıkılurdı nice ehl-i hünerin 
Cônib-i afva eger olmasa tQb'ı meyyal 
Cünki a'lô sözü eyler kötüsünden temyiz 

Nutku te'sir eder olsa de gôyetle veciz 
Ehl-i hflcôta o:ur her sühcmı şevk-engiz 
Nakd-i va'di ile hem-yôn-ı zaruret leb-riz 
Zer-i lutfu ile _ceyb-i fukara maı-a-maı 
O.lalı turfa nümôyôn garôbôt-ı şu'ün 

Görmedi mislini bu çôr-sO-yı reybü'l-menCin 
Hasedinden yeridir yerler~ geçse Kôrun 
Kôle-i servet ü dôrôtına olmaz arşun 
~alle-i ni'met-i bi-gôyeti bilmez mikyôl 
Servet ü ni'meti mahsiil-i tasarrufdur inan 

İrtikaba veremez meşrebi cilnki imkôn 
Şu yetişmez mi bu da'vôya gerekse bürhôn 
Vôli-yi Mısr He Sultôn'dan a,urdı ihsôn 

· Maksadı olsa idi cem' -i nukud u emvôl 
Gördüğü hizmete emlôki olunsa tatbik 

Acıyup hôline insôf eder ehl-i ted~ik· 
Zaten ahşôb idi hem kendine nisbet ile zik 
Beytini malini yakdı ise eger nôr-ı ıiarik 
Kôrgirini binô eyler anın Beytü'l-môl 
Fetheden ôlem-i endişeyi şemşirindir 

Zabt eden memleketi tig-i cihôn-girindir 
Veren ümrnid-i teceddüd bize takririndir 
Asafô h1mmet-i mahsusa-i tedbirindir 
Eyleyen Devlet'i bu hadd-i ke'!'ôle isôl 
Bozdu ahlôkını hep Millet-i Osmôniyye 

Kalmadı kimsede hiç gayret-i Osmciniyye 
Gitdi eski şeref ü şevket-i Osmôniyye 
Girdi bir halete kim Devlet~i Osmôniyye 
Hissolunmaz gibidir şô'ibe-i izmihlal 
Gerçi pek çok hüner ister yoğu var göstermek 

Anı düzmekten ·inandırması müşkildir pek 
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Eyledi hayli vukO'lit da yardım gerçek 
Ne dirôyet bu ki yirmi senedir va'dederek 
Aldadup Avrupa'yı aıemi etdin iğfôl 
Oldu mağlub u müsahhar sana Sul~ôn-ı Cihôn 

Nice yıl etdin A'nın namına hükm ü ferman 
Ne kadar fikr-i ta'accüb edilürse şôyôn 
Bu ne tali' ki cihô:n hasmın iken bunca zeniôn 
Müstakillen olasin taht-iıişin-i ikbôl 
Va'd-i ıslaha dahi eylem·eyüp emniyyet 

Hikmet-ômiz ol-an ef'ôli sanurlar cinnet 
Her belôyı sana bizzat ederler nisbet 
Müslüman la'net eder gayr-i müselman la'net 
Kimseler kıymetini bilmedi hôlô bu ne hôl 
Bezm-i ülfetde soğukdur o kadar germi-yi bahs 

Eder insana yılan gibi eser germi-yi bahs 
Bu hararetle gider ise eger germi-yi bahs 
Erba'ine kadar elbette sürer. germi-yi bahs · 
İstesem ben ne kadar vasfını etmek icmal 

' . 
lhtiyôrım beni ıaı eyledi lutfun ne deyim 

Vasfına söz bulamam neyliyeyim n'işliyeyim 
Fôzıl-ı şôir ile bôri sözü bir edeyim 
Asafô ömrümü evsafına hasr eyleyeyim 
Bir zemôn kôbız-ı ervdh ederse imhdl . . 

Olarak müstenid-i şime-i afv ü sathın 

Na'tini Fôzıl eder Hayri kulun da şerhin 
Gene iken söylememişdi .yine zemm ü kadhin 
Fdzıl- i pire ateh gelse de söyler -medhin 
Soy köpek olmasa da' dişleri durmaz battal 
Gôıi dağlarda ve sahrôda zemônım gecdi . 

Gôh Môliye'de da'vôda zemônım_ geçdi 
Hôsıli hırs ile hülyada zemônım . gecdİ 
Da~kavuklukda müddrôda zemônım geçdi 

.. -Olmgdım şimdiye dek mazhar-ı feyz ü amaı 
Nale-i hırs.ımı .encam ·işitdi lutfun 

Bana ilkô-yı hayat eyledi gitdi ICıtfun 
Şu'arômn yüregi yağın eritdi ICitfun 
·Acizim şükrünü itada ki etdi lutfun 
Şem'-i maksQdumu ôhir nefesimde iş'ôl . 
Ye's ü hırmdn ile benzim sararup solmuş idi 
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EhJ-i matlQb saçımla sakalım yolmuş idi 
Gfüibô mihnet ile çille dahi dolmuş idi 

/ Mutasarrıflığa bir Kıt'a seb~b olmuş idi 
Bu Kasidem beni valiliğe eyler isôl 
Nitekim şehr-1 Mayıs tıbca şiiô mevsimidir 

Ehl-i höcôta seher vakti safô mevsimidir 
Edelim sıdk ile Mevlô'ya recô mevsimidir 
Yeter ey hcime ko tasdi'i du'ô mevsimidir 
Tut yüzün kıbleye aç başmı bô-saffiet-1 bôl 
Ta ki ôteşde bula mürg-i semender me'va 

Ede hôkisteri kaknus'u dem-ô-dem ihyô 
Göstere nesr-i felek cünbiş-i pervaz-nümô 
Tô ki pervaz ede ôfôkda simürg ü hümô 
Kebg-i dôrôtını çôk etmeye şôhin-i zeval 
Olmayup kendisi ôzürde-dil-i bud ü nebOd 

Kıla Hak kendini vôre~te-i ta'riz-i hasOd 
Kadd-i matbu'u boyunca ola zılli merridQd 
Lutr u ihsanı gibi ömrü ola nô-ma'dıld 
Din ü imfüıi kadar kesb ede feyz ü ikbôl 

• •• 
Ziyô Paşa'nın, Zafer-nôme'nin şcıiri gibi takdim ettiği zôt, eski Sofya 

kadısı Mustafa Nureddin Efendi'nin oğlu olan Mehmed Fôzıl Paşa'dır. 

Ebuzziyô Tevfik Bey'in bildirdiğine göre; «1210 (1795) senelerinde Bos
na'da doğmuş, 1229 {1813)'da Edirne'de müderris olmuş, Bosna'da Naki
bü'I-Eşrfü Kaymakamlığı etmiş, 1253 (1837)'de Paşa rütbesi almış, 1284 
(1867)'de izmid Mutasarrıfı olmuş, 1300 (1882)'de de ölmüştür. -Dalkavuk
luğu, yüze gülücülüğü ile tanınmıştır.»23 

Ziyô Paşa ile Fôzıl Paşa'nın öteden beri aralarında bir zıddiyet oldu-

(22) <<İlle Mısır Hidıvi olan ve Osmanlı Devleti'ne karşı siyasetinde, Mısır'ın 
istiklalini genişletıneğe çalışan;. Girid isyanı dolayısiyle yapılan seferde 
Mısır'ın yardımına muk:abil ecnebi devletlere sefir tayin etmek selAhiye
tini isteyen, lakin bu arzusu reddedilen; Fransa'ya üç zırhlı ısmarlayan, 

fakat Ali Paşa'nın metaneti sayesinde bu gemileri Devlet'e devre mecbur 
kalan İsmail Paşa (1330-1895)» (Şinasi Atundağ, <<İsmail ·Paşa)> İslam Ansk., 
52. cüz s. 1115-1116)'nm; adeta, bir numaralı düşmanı telaklü ettiği Ali 
Paşa'nın ölümüne çok sevindiği ve kendisine ilk haber veren telgraf me
murun~ sevincinden bin altın insan ettiği rivayet oluı:;unuştur. (İbnülemin 
Mahmud Kemal İnal, a.g.e., s. 25) 

(23) Ebuzziya Tevfik, a.g.e., cild: I, s. 215 



~unu, gene Ebuzziyô kaydetmektedir.24 Ziya Paşa, Avrupa'ya kaçınca, 
Ali Paşa buna çok kızmış ve Fôzıl Paşa da bunu fırsat bilerek Ziya Paşa 
aleyhine yazdığı bir kıt'ayı Ali Paşa'ya sunmuştur. Bunun mükafatı olarak 
da kendisine, Ali Paşa tarafından izmid Mutcisarrıflıği verilmiştir.25 

Kaside'nin 63. beytinde, bu hôdiseye son derece manalı tarzda şöy-
le temas olunur: · · · 

Mutasarrıflığa bir kıt'a sebeb olmuş idi 
Bu Kaside'm beni Vôli'liğe eyler isal 

Zafer-nôme'nin, Tahmıs'ini kaleme aldığı belirtilen Karantina Kitôbe
ti'nden emekli Hayri Efendi ise, «Türk Hayri» olarak tanınan Hayri Safih 
Efendi'dir. «Hayr-c:bôd» adlı manzum bir tarih kitabı ile 1269 (1852) Rum 
Muhôrebesi'ni anlatan yazma bir eseri bulunan bu zôt hakkında da, Ebuz
ziyô şu bilgileri· vermektedir : 

«Türl<. Hayri, Paşalar'a ve bilhass·a Yusuf Kômil Paşa'nın yanına gi
dip gelen bir zavallı · idi. Hattô, Tahmis istanbul'a geldiği zaman, Ali 'Pa
şa'ya giderek kendisinin üstüne yüklenmiş olduğunu yeminlerle temin et
meğe· çalışmış ve Ali Paşa ise: «T~lôş etme Hayri Efendi! Kendinin oldu
ğunu . ilön edecek olsan, kend inden başka inandıracak adam bulamaz
sın!» demişti. 

Hayri Salih Efendi, Yusuf Kômil Paşa'ya sığınarak dalkavuklukla elli 
altm ile emel<li maaşına bağlanmıştı.» 26 

Zafer-nôme'nin şerhini yazmış gibi gösterilen, Zabtiye Nôzırı Hüsnü 
Paşa'ya gelince: 

. · · Aklına eseni yapar cinsten; son derece cüretkôr bir kimse şeklinde 
biHnm_ektedir. Nitekim, aslen Mora'lı olan ve Pepe Mehmed Paşa dôire
sinden ·yetişmiş bulunan Hüsnü Paşa;· birçok seneler Rumeli'nde çeşitli 
eyôletlerde valilikler yapmış, bulunduğu yerlerdeki yolkesen,. adam soyan, 
öltjüren eşkiyô takımı ile cesurône mücôdelelere girişmiş ve hepsini <<ne.; 
fir~i ôm» suretiyle, yani halkı silôhlandırıp askere sevkederel< tepelemiş
tir. işte _bu noktadan hareketle Ali Paşa'nın, kendisini neden ve nasıl Zab
tiye Müşiri tôyin ettiğini de, gene Ebuzziyô Tevfik Bey'den dinleyelim : 

«Hüsnü Paşa, «deli-başı» bir adam olmakla, ·işine elvermeyen yerler
de ·kanun ve nızôının bile hükümlerin_i hiçe sayarak icraata kalkışacak 

(24):. _a·.g.e., s . . 213 

(25) a.g,e., s. 226 

(26) a.g.e., s. 227-228 
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kadar delicesine bir cür'ete sôhip : btllundwğundan, bu fevkalôde hususi
yeti, An Paşa . için Zabtiye l\lezôreti'ne liyôkat delili sayıl.mıştır. Bu sebep
le, Meclis-i Mahsüs-ı Vükelô'ya dôhil olmak gibi, fevkalôde bir imtiyôz ile 
Zabtiye , M.üşfri ta'yin olundu.» 27 . . . . . . 

.· ·· . . 

. Ahmed Cevdet Paşa; Hüsnü Paşa'nın, bilhassq Azmj- Beii tutuklat
tıktan· sonra,· Jön - TÜrkler'den iyice ürker hôle gelen Ali., ~_aşf?'yı ~e~~ine 
bağlama!< için takındığı tavrı şöyle nakleder: 

«Zabtiye Nôzırı Hüsnü p·aşa; Azmi Bey hôdisesinden sonra o kadar 
korkmuş ve sanki fedôiler gelüp de kendüsüni basacaklarmış gibi ür
ke(n) ve · yüzünde emmôre-i havf ü haşyet görün{en) Ali Paşa'nın- bu hö
lini fursat ittihôz ·eyleyerek, «sal<alını eline almak» ·ve -dôim~ kendüsüne 
muhtôç ·bir ~ôlde bulundurmak içün, her gün kendüsüne düzme jurnaller 
takdim eylerdi.»20 

• * * 
.. . . . . . . 

Cenevre'de, 22 Rebiü'l-evvel 1287 (29 Mayıs 1870) günü Hü.rriyet'in 
100. son _sayısını çıkaran ve artık bu gazeteyi Türkler arasında okuyacak 
kimse bulunmayacağına kanaat getirdiği için kapatan Ziyô Paşa, kendisi-
11( Jean - Jecques · Rousseau'nun, Emile isimli meşhur eserin·i tercümeye. 
verir." Ancak, · bu İŞİ sabahları yapar. Öğleden sonraları ise, 9en'evre Gö
lü'ne bakan balkonunda Hüsnü Paşa'nın dilinden Zafer-nôme Şerhi ile 
meşgul olur. Ebuzziy6'nın, «Emile · tercümesi ile ·birlikte · tamamladığı
nı .. »20 belirttiği bu Şerh, litografya usulü ile cüz cüz basılıp; çıkmış ve· is
t~nbul'a gelince,_ Ali Paşa üzerinde «tehli~eli_ bir darbe_ tesiri gös~~rmiş
tir.»30 

Zafer-nôme Serhi'nin, Sultan Abdülaziz zamanında Vôlide-Hanı'nda . , 
şirket-i İrôniy.ye Matbaası tarafından · müteaddid defalar - basılarak, mem
leketin her tarafına· gönderildiğini de Ebuzziyô Tevfik Bey'in bir· «Ari?a·»·-

·s-ından ögreniyoru:z.31 . . .. 
. ' . ı. . • 

· . Bu es.erin gördüğü büyük ilgi üzerine, Hidiv isn:ıail Paşa, Ali Paşa 
aleyhindeki neşriyatın bir müddet için olsun kesilmesini ister ve böylece, 
Zafer-nôme · Şerhi'nin dağıtılması durdurulur. · Ziyô Paşa, isvicre'de yaz-

. . 
(27) a.g.e., s. 214· 

(28) 
(29) 
(30) 
(31) 

Ahmed Cevdet Paşa., <<Ma'rüz~t>> İst. 1980, s. 198 
Ebuzziya Tevfilc Bey, a.g.e., cild: II, s. 84 
a.g.e., ayn. shf. v.d. 
Başbakanlık Arşivi, Yıldız J{lsmı: D, evrak: 67 /V, zarf: . 6( Kar·tori 138 (Bu .. 
hususta detaylı bilgi için bkz: Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil; <<Yakın Çağ Türk 
Kültür ve Edebiyatı üzerinde Araştırmalar -II-» Erzurµm - 1980, s. 195) 



dığı 25 Eylül 1870 tarihli mektubunda, Bu münasebetle şunları kaydeder: 

. · <<İrôde buyurulan Zafer-name Şerhi, ma'IQm-ı devletleri olduğu üzre 
bundan üç dört môh mukaddem bir aralık eğlence suretiyle kaleme alı-

narak, Hürriyet müşterilerine cüz cüz gönderilmiş ve nihôyetine yakın 
yerde gecenki irôde gelerek artık anın üzerinde bunun neşri ce:'iz olama
yacağından derhal neşri te'hır edilmişdi.» 

· · Abdurrahman Şeref de : 

«Ziyô Bey'in Zafer-nôme'si Paris'de yazılmışdır. Muallim Feyzi Mer
hum. der idi ki: «Zafer-name, kariha-i şôirde (şôirin aklında) kasidesi ve 
tahmısi' ve şerhi, üçü bir anda tasavvur olunmuş bir bihterin (enfes eser)'

. dir.»32 

hükmünü verir. 

İbnülemin Mahmud Kemôl .Bey, Reşad Bey'den naklen: «Ziyô Bey'in 
Zafer-nôme'yi, bôzen bilardo oynarken söyleyip yazdığını .. »33 da naklet
mektedir ki, bunun ne kadar doğru olduğunu tesbitten uzak bulunuyo
ruz. .· 

. . 

· .· . . Ancak gerçek şudur ki; Zafer-nôme'nin Kaside, Tahmis ve Şerh'i 

Prof: Dr. M. Kaya ·silgegil hocamın da çok yerinde tesbitleriyle;_ «ayrı ay
r{_ zanianlarda - yazılıp, İstanbul ve taşralara yollanmıştır.»34 

... 

Na.zılış keyfiyeti ne olursa olsun, bizi asıl ilgilendiren husus; bütünüy
le Zafer-nôme'nin son _derece parlak, ince hayôllerle süslü, kelime oyun

·larıyle yüklü, altından kalkılamıyacak nisbette ağır ithamlarla dolu olma
sıdır. İşte bu yönleriyl~ eser, Ali Paşa'nın ve adamlarının kalplerine ôde
tô zehirli bir ok gibi saplanmıştır. Bazı siyôset ve edebiyçıt tarihçilerine 
· göre Zafer-nôme, Ali Paşa'nın ölümünün cabul< gelmesine zemin hazır
layan büyül< darbelerden birisi· olmuştur ki, bu husus ayrıca üzerinde du
rulmaya ve düşünülmeye değer. Hattô, cenaze n.amazından sonra Yeni
kapı Mevlevihônesi Şeyhi Osman .Efendi'nin üç defa: «Bu zatı nasıl bilür
siniz?» seklindeki sualinin, bilhassa on iki safta yer alan ve Ali 'Paşa'nın , ' 
himmetini görmüş kimselerce bile sükQtla geçiştirilmesi hôdisesini,35 Za-
fe(-nôme'nn tesirine bağlama temôyülü de mevcuttur.36 

(32) Abdurrahman Şeref, «Tarih Musahabeleri» İst. 1339, s. 178-179 
(33) !pnülemin Mahmud Kemı'U İnal, <<Son Asır Türk Şairleri» 1st. 1964, s. 2055 
(34) Prof. Dr. M. Kaya Bilgegll, «Ziya Paşa Üzerinde Bir Araştırma» Anlc. 1979, 

s. 164 
(35) İbnülemin Mahmud K~mil İnal, a.g.e., s. 25-26 
(36) Msl. bkz: Ahmed Hamdi Tanpınar, «19. Asır Türle Ed~biyatı Tarihb İst. 

1982, s. 310 
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Edebiyat Tc;ırihimiz'de, Zafer-nôme'ye gelinceye kadar hiçbir eserin 
- Ebuzzlyô'nın da temas ettiği gibi - «cid~iyet» ile «mizah»ı bu ölçüde mü
kemmel bir tarzda birleştirip, bir bakıma ôbideleştirdiğini söylemek ·rnüm"7 
kün değildir, sanırız : 

Anlattığı devrin bütün iç-çekişmelerini, ihtiraslarını, kin ve alayları

nı sergileyen Zafer-nôme; Ziyô Paşa'nın, hem edebi ve hem de siyôsi hü
viyetini, birlikte verme imkônını da beraberinde. getirmesi bakımından ay
rıca ehemmiyeti hôizdir. Onun için Tanpınar'ıh: 

«San'at mülôhazalarının dışında Zafer-nôme'nin çok kindar ve zôlim 
bir fırça .He devrinin müşahhas bir tablosünu yaptığı inkôr edilemez.»37 

şel<lindeki sözlerine katılmamak imkônsızdır. 

Hiciv edebiyatımızın terbiye. hududlarını zorlamayan müs.tesnô • . zarif 
örneklerinden birisini teşkil eden Kasıde kısmı ile, teknik bakımdatı aynı 
başarıyı sürdürdüğünü .maalesef söyleyemeyeceğimiz Tahmis'in.i yukarı

da metin hôlinde gördük. 

Şimdi de; dıştan bakılınca Hüsnü Paşa'nın cehôletini açığa vuran, 
aslında ise O'nunla birlikte·, An Paşa'nın başını çektiği .bütün bir icraatın 
kçı rşısına dikilen ·ve bu maksatlar doğrultusunda zeki manevralarla keli-. 
melerin üzerinde. alabildiğine oynayarak, Karagöz perde.sine ve Ortaoyu
n u'na yaraşır ifadeler peşinde koşan, neticede onları akıı · aımaz derece
de alçaltan «Zafei·-nôme Şerhi» 'nden bir kısmı, örnek olarak görelim: 

3 

«Yer göğe gök de yere eyledi dehşetle nigôh 
Hayretınden aradı her biri bir côy-i penah 
Etdi sükkôn-ı semôvat ü zemin nale vü ah 
Lerze saldı feleğe na'ra-i Hayyak-Allcih . 
Ra'şe verdi küreye gulgule-i Vô-Müte'ôl . 

., . 

(Yergöki) Tuna'nın kaı·şu sôhilinde bir kasabadır. (Gökd.e) Gökyü
zünde demekdir. (Dehşet) Ma'IQm ya korkma ma'nôsına . . (Nigôh) Göz sü
zerek bakma. (Hayret) şaşkınlı!<. (Côy) Bir nokta ile o·ıursa caymakdan 
emr-i hôzır, üç noktalı olursa ırmak veyôhud kahve gibi içilen ma'nud yap: 
rak. Artık burada nôzım-ı tahririn murôdı kangısı olduğu - mu'ayyen- olma· .. 
dığından karine ile uydurmalıdır. (Penôh) sığınacak mahal. .(Sükkôn) Seg 

cem'idir. Köpekler demek. Nitekim . Ferheng-i Şu'Cır.1 gösterir. (Semôvôt) 

Arapça ·gökler demek. (Zemin) Yeryüzü ma'nôsına . (Nôle} Bağınip · çağir-

(37) Ahmed Hamdi . Tanpınar, a .. g.e., s. 326 
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mak. Nitekim zabtiyeler habs-hônede bir mücrimi -söyletmek icün kırbaç 
· ile döğdüklerinde bu hôl çok kerre vukO'a gelür. (Ah) Türkçe feleğin kür
kü tçı_'bir. _ olun~r. (Lerze) Herze vezninde titremek. (Na'ra) Tulumbacıların 
İkıkapulü'da ça·kup cdkup aşkı qolmadıkda .. danalar gibi bağırmalarına ıt
lôk olunur. 

-. . (Hayyak-Allah) Cürrıle-i Arabiyye'dir. Allah canını olsun ma'nôsına. 
(Allah ·seni diriltsün ma'nôsına da gelür. Sonradan· tahkik olundu .. - dip
not - ). (Ra'şe) Lerze gibi. (Küre) Yuvarlak. (Gulgule) Mahbusların habs
hôneder) bir ôvöz ile «açlıkdan ölüyoruz» diye bağrı9maları gibi . şamata 

ma'nôsına. (Ya-Müte'ôl) Bundaki . Ali Paşa Hazretleri'nin ·ismi menhOtdur. 

(Hülôsa-i ma'nô) Yergöki'de birisi çay icmiş yôhud bir işden caymış 
ve alô-kavl bir çaydan geçiyormuş. Hava şimşekli olduğundan gök yü;zü
ne bakmağa .korkmuş. Sonra . yer yüzündeki köpekler bağırarak etrafmı 

sarmış. Herif sığınacak yer bulamamış. Allah canınızı olsun diyerek ba
ğırup çağırmış. Nihayet titreyerek bir yuvarlak taş yakalamış. Ali Paşa 
Hazretleri'nin ruhôniyyetine sığınarak atmış kurtulmuş.»sn 

Tahmıs'in bu kıs.mındö; « (Sadrazam Ali Paşa Hazretleri'nin Girid mu
zciffer·iyetleri dolayısiyle) ye.r göğe, gök de yere dehşetli bir şekilde baktı; 
herbirisi, şaşkınlığından sığinacak bfr yer aradı. Göklerin ve yeryüzünün 
sakinleri inleyip, feryôd etti. (Alı Paşa Hazretleri'ne karşı); «Allah örmü
nü uzun etsin!» tarzındaki bağırmalar pütün gökyüzünü titretti. «Ya-Al
lah!» sesleri, bütün dünyaya ürküntü verdi." denilmektedir. 

Arı Paşa'nın Girid hezimetini, büyük bir muzafferiyet · olarak göster
mek gibi gôyet in.ce mizôh yüklü bu ve benzeri ifadelerıe· kelimelerin şer
hinde, yani tıçıklığf? kavuştürulmasında alay, gittikçe dozunu daha da ar

. tırmaktadır. · 

.Nit_ekim, metindeki (yer göğe} şeklindeki ifade, şerhde (yer-göki) ola
rak değiştirilmiş ve bu hôliyle de, ona, «Tuna'nın _karşı sôhilinde bir kasa
badır.» anlamı verilmiştir. Böylece (-e) çfatif eki, yerini (-i} ye bırakmıştır. 
(Gök de) ifadesindeki {de), dahi anlamında edattır ve müstakil bir kelime
dir. Şerhde bu ifade de, bulunma hôli bildiren lokatif eki gibi gösterilmiş 
v~ _b~yl~ce (gök de), yerini (gökde) şekl.ine t?ıra~mı_ştır. Tabi! anlam da, 
lgök_ dahi) olmaktan cıkmış, (gökyüzünde) hüviyetini kazanmıştır. · . 

(dehşet), (nigôh), (hayret) kelimeleri muhtevaya uygun düştüğünden, 
asıl anla~larıyle kullanılmışlardır . 

. . . . ·- . . .. . . . - . . 

(Côy) kelimesinin bir noktalı (c) ife yazılınca (caymak)dan emir, üç 

1 

(38) Ziya Paşa, «Zafer-name Şeı.·hi» 1st. tarihsiz, s. 22·-23 

- --25 ---



noktalı :(c) ile yazılınca · (çay) şeklinde: ırmak yahut bilinen içecek oidu
ğu· söylenmektedir. 

· ' Burada da, önce «tevriye» yolu ife (côy) üzerinde oynamaktadır. z; .. 
ra bu kelime, (yer) anlamında Farsça bir isimdir. Böylece de, (côy-i pe
nôh}, sığınacak yer demektir. Ziyô Paşa'nın, hiç münasebeti yok iken, işi 
mizah . yolu ile nerelere kadar .götürdüğü açıkca görülmektedir. «Artık bu
rada şairin .muradının. hangisi olduğu bilinmediğinden karine (bazı ·ipuç
ları) ile uydurmalıdır.» hükmü ve «Tecôhül-i· Arifône» san'atı ile iş, tama
men alaydan doğan· bir vurdum-duymazlığa vardırılmaktadır. 

. . 

Farsça bir isim olan · (seg), yani (köpek) kelimesinin çokluk Şekli ola
ı:ak gösterilen (sükkôn}; aslında Arapça bir sıfattır ve anlamı da, (sôkin
ler; · bir yerde oturanlar) ·demektir. Osmanlıca'da {köpekler) manasında 
kullanılan kelime daha .ziyôde (kel.b)in çokluğu durumunda ve Arapça bir 
isim :olan . (kilôb)dır. Gerçekte, Şuuri'nin Farsça-Türkçe .LOgat'ında da ol
d-4ğ.u, gibi (köpekler)_ anlamında, Farsça'da kullanılan bir kelime vardır ve 
o da (segôn)dır. ·işte bu durumda, Ali Paşa'ya hitaben 5. ve 6; mısrôların
da~i. «Allah ömrünü uzun . etsin!» ve «'Ya-Allah» sözlerini, «köpekleme 
şöy'l'ernek gibi pğır bir hakaret söz konus.udur. Ancak, hem mônô ve hem 
de: (Fôilôtün/Fôilôtün/Fô1ilôtün/Fôilün) seklindeki vezni itibariyle, · mıs . - ' 
rô'c;fa kullqnılan kelime (sükkôn)dır. 

. Arapça (semôvôt)ın, (gökler); (zemin)in, (yeryüzü) anlamına geldiği 
doğrudur. Aynı şekilde Farsça bir isim olan (nôle) de genel olarak, (bağı
rıp, ç_oğırma} çjemektir. Ancak bu anlam, ustalıklı bir ta_rzda kaydırılmak
tq· Ve «Nitekim zabtiyeler . habs-hônede .bir mü.erimi söyletmek icün kır
baç' ile qöğdüklerinde bu hôl çok kerre vuku'a gelür.» denilerek, dikkatler 
.Alı Paşa · devrinde hapishônelerde cereyan ettiği iddiô olunan «İşkence
ler»e çevrilmek istenmektedir. 

. . . (Ah) kelimesi, (yazık, eyvôh) anlamlarını taşıdığı hôlde, (f~leğin kür
kü) gibi gösterilmekte; titreme, titreyiş ·demek olan (lerze) ise, (herze) 
Y,ani. (hoş, saçma söz) . vezninde (!) takdim olunmaktadır. (Na'ro) ise, tam 
bir . tulumbacı feryôdı olup, çıkmaktadır. . .... . . 

· · (Hayyak -·Allah), Arapça'da · nidô ifadesi olan bir cümledir ve (Allah, 
ömrünü uzun etsin.) demektir. Şôirimiz bunu pekôlô bildiği halde, tam· bir 
«Tec.ôhül-i Arifane» san'atı ile ona, · (Allah canını olsun!) şeklinde tama
men aksi bir anlam · kazandırmıştır. Bununla birlikte dipnotta; hakiki anla
mı, (sonradan tahl<ik olundu) izahı . ile birlikte vermekten de geri kalma .. 
mıştır . .. · . · , · · · · .-, 

(Ra'şe) . ile (küre} kendi anlamlarıyle verildiği _ hôlde;· · (gulgule-i Yô
Müte'ôl)'in, (Yô-Allah._gürültQsü, nidô'sı) şeklindeki gerçek anlçınıı, ince bir. 
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manevra ile (Alı Paşa Hazretleri zamanında hapishônedeki mahpusların 
hep bri ağızdan «Açlıktan ölüyoruz!» .~iye bağrışmaları, şamataları) şek-
1 inde saptırılmıştır. · . 

(Hulôsa-i ma'nô) alt-başlığı ile verilen toplu açıklama ise; Ziyô Pa
şa'nın kalemini, Hüsnü Paşa'nın ağzından, gerçek anlamının alabildiğine 
dışında ve hicvin zirvesinde konuşturmasındon başka birşey değildir . 

• 
*" 

Böylece, Zafer-nôme; sadece, şairimizin muôrızlarına ve muhalifleri
ne karşı zafer kazanma isteğini tatmin etmekle kalmamış; ayni zamanda, 
kaleminin hi.civ vôdisindeki üstünlüğ_ünü, muzafferiyetini de tam bir mü
kemmeliyetle sergilemiş bulunmaktadır. 
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