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Osmanlýlar’la Habsburglar arasýnda
1606 yýlýnda yapýlan antlaþma.

˜ ™

Osmanlý Devleti ile Habsburg hânedaný
arasýnda yaklaþýk on beþ yýl süren uzun sa-
vaþ dönemini bitiren bu antlaþma, bugün
Slovakya’da bulunan Dunaradvány (Radvaò
nad Dunajom) köyü yakýnlarýndaki tarihî
Macaristan’ýn (Karpat havzasýný içine alan
eski Macar Krallýðý) kuzeybatý kýsmýnda
bulunan Zsitva ve Tuna nehrinin kesiþti-
ði, Macarca Zsitvatorok diye adlandýrýlan
yerde 11 Receb 1015’te (11 Kasým 1606)
imzalanmýþtýr. Antlaþmanýn yapýlmasýnda,
Habsburglar’la Osmanlýlar arasýnda sýkýþan
ve Habsburg egemenliðine karþý ayakla-
nan Macar soylularý önemli rol oynamýþ-
týr. Antlaþma sadece askerî deðil ayný za-
manda diplomasi teamüllerinin deðiþme-
si açýsýndan da Osmanlý siyasî tarihinde
önemli bir yere sahiptir.

1593’te baþlayan savaþ hem Osmanlý
hem de Habsburg tarafýný malî açýdan bü-
yük sýkýntýya düþürmüþ, daha 1596 yýlýn-
dan itibaren sefer mevsimleri dýþýndaki kýþ
aylarýnda barýþ görüþmeleri yapýlmýþ, fa-
kat herhangi bir sonuç alýnamamýþtý. Ba-
rýþa yönelik arayýþlar, 1604 Kasýmýnda Os-
manlý Devleti’nin himayesini arkasýna ala-
caðýný planlayan Erdel Prensi István Bocs-
kai’nin Habsburglar’a karþý isyan etmesi
yüzünden kesildi. Ciddi malî problemle-
ri daha da derinleþtiren Anadolu’daki Ce-
lâlî ayaklanmalarýna ve doðu sýnýrlarýnda
1603’ten itibaren Safevîler’in karþý hare-
kâtýna raðmen Osmanlý Vezîriâzamý Lala
Mehmed Paþa, 1605’te Macaristan’la ba-
rýþ yapmak yerine savaþý Osmanlý çýkarla-
rý açýsýndan daha uygun görüyor ve kaza-
nacaðý bir askerî zaferin avantajýyla ant-
laþma masasýna oturmak istiyordu. Sefer
mevsiminin baþlamasýndan önce barýþ ve
ittifak konularýný içeren bir sözleþmeyi I.
Ahmed’le görüþmek için Macar elçilik he-
yeti Ýstanbul’a doðru yola çýktý. Elçiler an-
cak geçici bir antlaþma konusunda söz
alabildiler. 1605 sonbaharýndaki yeni as-
kerî geliþmeler üzerine Lala Mehmed Pa-
þa mutabakata varýlan konularý yeniden
gözden geçirdi. Hazýrlanan ve I. Ahmed
tarafýndan eski tarih atýlarak imzalanan
antlaþmaya müttefik Macarlar için hiç de
elveriþli olmayan maddeler eklendi. Ma-
carlar’ý yarý yolda býrakan geri adýmýn se-
bebi István Bocskai’nin Lala Mehmed Pa-
þa’nýn ordusuna katýlmamýþ olmasý ve bu-
na baðlý olarak Avusturya’ya karþý ortak

askerî harekâtýn gerçekleþtirilememesiydi.
Üstelik sadrazam, elçileri vasýtasýyla Bocs-
kai’ye pek çok defa hemen Osmanlý tabu-
runa katýlmasý emrini göndermiþ ve sul-
tan tarafýndan desteklenen Macar kralý-
na verilmesi arzulanan tacýn (korona) da
yanýnda bulunduðunu bildirmiþti. Ýsyanýn
lideri çaðrýlarý dinlemedi, bunun yerine Er-
del’e gitti, burada hükümdar seçilerek gö-
revine baþladý, ayný zamanda sadrazam-
dan Habsburglar’la barýþ görüþmelerinin
baþlatýlmasý talebinde bulundu.

Habsburglar Osmanlý müzakerecilerini
Macarlar’ýn barýþ antlaþmasýnýn dýþýnda bý-
rakýlmasý konusunda Macar-Osmanlý zýt-
lýklarýný kullanarak etkilemeye çalýþýyordu.
Hazýrlanan barýþ planýna göre sultan ça-
sarý (imparatoru) babasý, çasar da sultaný
oðlu addediyor ve birbirlerine eþit deðer-
de hediyeler göndermeleri öngörülüyor-
du. Sultan tarafýndan yollanacak hediye-
ler deðerli atlar ve bunun gibi hediyeler
olabilirdi. Savaþýn baþlamasýndan önce ol-
duðu gibi Ýstanbul’da bir Habsburg elçi-
sinin (orator) sürekli kalmasý þartýný Os-
manlýlar’a kabul ettirmeleri gerekmektey-
di. Ayný zamanda sultanýn çasar sarayýnda
bir yetkilisini devamlý tutmasý þartý yeni-
lik gibi deðerlendirilebilecek bir istek özel-
liði taþýyordu. Osmanlýlar, Macar isyancý-
larýna yardým niteliðindeki her türlü des-
tekten kaçýnacaktý. Anlaþmaya Ýspanya’-
nýn ve ülkeleriyle beraber Arþidük Ferdi-
nand’ýn dahil edilmesi ve metnin Türkçe
ve Latince hazýrlanmasý talep edildi. Mü-
zakerecilerin her konu hakkýnda Viyana’yý
bilgilendirmesi gerekiyordu. Gönderilen bil-
gilendirme mektuplarýný Arþidük Matthias,
Prag’daki aðabeyi Ýmparator II. Rudolf’a
iletiyordu. Barýþ antlaþmasýnýn imzalan-
masýndan sonra Osmanlýlar’ýn da istediði
gibi iki taraf arasýndaki ticaretin baþlama-
sý ve esirlerin serbest býrakýlmasý planlan-
mýþtý. Habsburglar’ýn taleplerine baðlý ola-
rak sözü edilen bu þartlarýn çoðu antlaþ-
ma metnine girdi; bununla beraber Ma-
carlar’ý görüþmelerin dýþýnda býrakmak
mümkün olmadý.

Habsburg-Osmanlý barýþ antlaþmasý, im-
parator ve ayný zamanda Macar kralý un-
vaný taþýyan II. Rudolf’un rýzasýyla Macar
soylularýna iliþkin atýflar içeriyordu. Viyana’-
da István Illésházy’nin baþkanlýðýndaki Ist-
ván Bocskai’nin elçileri Arþidük Matthias
ile görüþmelerde bulunuyordu. Bunun ne-
ticesinde ilk antlaþma 9 Þubat 1606’da or-
taya çýktý, konuyla ilgili olarak Macar elçi-
leri Budin Beylerbeyi Ali Paþa’ya bilgi ulaþ-
týrdýlar. Bu doðrultuda 15 Mayýs’ta Os-
manlý-Habsburg-Macar ortak müzakere-

ruþluk para ikramiyesi (Prusya elçisi için
özel gayretlerinden ötürü 60.000) nakit
halinde ödenemediðinden sonradan tah-
sil edilmek üzere bunlara “hazine tezki-
resi” verilmiþtir (Cevdet, V, 223). Ziþtovi’-
de sürdürülen görüþmelerin faturasýnýn
600.000 kuruþ gibi büyük bir meblaða
ulaþtýðý çýkarýlan masraf dökümlerinden
anlaþýlmaktadýr (Bölükbaþý, s. 183). Barýþýn,
Prusya’nýn Avusturya’yý askerî baský altýn-
da tutmasýnýn eseri olduðu kabul edilmek-
le beraber 1792’de genel bir Avrupa sa-
vaþýna yol açacak olan Fransa’daki geliþ-
melerin Avusturya’yý barýþa yanaþtýran en
önde gelen etken olduðu da gözden kaç-
mamýþtýr (Mehmed Said Galib, III, 146,
174-176). Osmanlý Devleti ile Avusturya
arasýnda yüzyýllarca süren uzun mücade-
leye son veren bu barýþ, Balkanlar’a doð-
ru güçlü bir þekilde sarkan Rusya karþýsýn-
da bu iki devletin bundan böyle birbirine
daha yakýn durmasýný kaçýnýlmaz kýlan ye-
ni bir dönemin baþlangýcýný teþkil etmiþtir.
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için, Habsburg hükümetinin Macarlar’dan
baðýmsýz olarak gerçekleþtirilecek ayrý bir
barýþla padiþaha savaþtan önce Osmanlý
sancak merkezleri olan Seçen (Szécsény),
Novigrad (Nógrád), Filek (Fülek / Filakovo)
kalelerini vereceði haberini yaydý. Bu söz-
de plan Bocskai’de büyük öfkeye yol aç-
mýþtý, çünkü bu kaleleri Osmanlýlar’a ver-
meyi düþünmüyordu. Bu sebeple István
Illésházy’ye görüþmelerin bitirilmesini em-
retti ve onu görevinden aldý, buna rað-
men Macar heyeti barýþ þartlarýný kabul
etti (23 Haziran 1606). Viyana barýþýnýn ar-
dýndan Arþidük Matthias, Adolf von Alt-
hant’a Osmanlý Devleti’yle resmî barýþ gö-
rüþmelerine baþlamasý konusunda emir
verdi.

Yapýlan Habsburg-Macar antlaþmasýný
Bocskai sonralarý kabul etti, bu doðrultuda
18 Temmuz 1606’da Habsburg-Osmanlý-
Macar heyetleri bir araya geldi. Bocskai’-
nin barýþ antlaþmasýný birkaç maddede
deðiþtirmek istemesi ve bunun için Os-
manlýlar’ýn ciddi askerî desteðine ihtiyaç
duymasý görüþmeleri önce çýkmaza sok-
tu. Serdar Kuyucu Murad Paþa önemli mik-
tardaki askerî güçle Macaristan’a ulaþtý,
Bocskai’ye eðer barýþ için çalýþýrsa onu
destekleyeceðini, bununla beraber sava-
þýn devamýný amaçlarsa o konuda da ken-
disinin yanýnda olacaðýný bildirdi. 4 Eylül
1606 tarihinde Osmanlý ve Habsburg ba-
rýþ heyetleri görüþmeler için toplandý. Ali
Paþa, Bocskai’nin adamlarý Pál Nyáry ve
Mihály Czobor ile toplantýya katýldý. Os-
manlý tarafý Erdel’in kendi hâkimiyeti al-
týnda olduðunu ve ondan vazgeçilmeyece-
ðini söylüyordu ve barýþ yapýlmadýðý tak-
dirde serdarýn Komárom’a karþý hareke-
te geçeceði tehdidinde de bulunulmuþ-
tu. Görüþülmesi planlanan konular István
Bocskai ve Macar soylularýnýn çýkarlarýnýn
korunmasý, Habsburg krallarý tarafýndan

ödenen yýllýk verginin yeniden yürürlüðe
konulmasý, Seçen, Filek, Novigrad ve Vác
kaleleriyle civarýndaki köylerin aidiyet prob-
leminin giderilmesi hususunda birleþiyor-
du. Arþidük Matthias, István Illésházy ile
Osmanlýlar’a ödenmesi gereken vergiye
karþý ortak hareket edilmesi konusunda
anlaþmýþtý; 200.000 kuruþ deðerindeki he-
diyeyi bir sefere mahsus olarak ödeyecek-
lerdi. Ayný zamanda Osmanlýlar’dan ger-
çekleþtirilemeyecek taleplerde bulunmuþ-
lardý, meselâ savaþ sýrasýnda kaybedilen
Kanije, Eðri ve Estergon’un geri verilme-
sini istiyorlardý.

Habsburg ve Bocskai tarafýnýn elçileri
Tuna’nýn kuzeyinde çadýr kurmuþlardý. Bu-
din Beylerbeyi Ali Paþa ise Tuna’nýn güne-
yindeki Nyergesújfalu’da konaklamýþtý ve
görüþmelere kayýkla gidiyordu. Ýlk buluþ-
ma ara bölgede 29 Ekim’de gerçekleþti.
Habsburg heyeti Adolf von Althan’ýn ida-
resindeydi, Komárom Kalesi’nin kuman-
daný Johann von Molard, ayrýca György
Thurzó, Seifrid Kollonics, Ferenc Batthyány,
Miklós Istvánffy, Kristóf Erdõdy, András
Dóczy ve Christoph von Teufel ona eþlik
ediyordu. Osmanlý tarafýný Budin Beyler-
beyi Kadýzâde Ali Paþa, babasý Budin Ka-
dýsý Hâbil Efendi, Nasîrüddinzâde Musta-
fa Efendi ve Ali Paþa’nýn kethüdâsý Meh-
med Aða temsil ediyordu. Bocskai’nin gö-
revlileri görüþmelerde Osmanlý tarafýnda
yer almýþtý.

Barýþ antlaþmasýnýn önemli maddeleri
þunlardýr: Çasar ve sultan arasýnda baba-
oðul münasebeti kuruluyordu, bundan
sonra Osmanlýlar Beç kralý yerine Kayzer/
Casar unvanýný kullanacaklardý. Savaþ sýra-
sýnda taraflarca kazanýlan topraklar el-
lerinde kalýyordu. Habsburglar yýllýk ver-
gi ödemeyeceklerdi. Ýmparator bir defaya
mahsus olmak üzere hediye mahiyetinde
200.000 kuruþ gönderecekti. Kaleleri iþ-
gal etmek, esir almak yasaklanacaktý ve
eldeki esirler geri verilecekti. Osmanlýlar’a
ödenmesi gereken vergiyi Osmanlý me-
murlarý deðil egemenlik altýnda bulunan
köylerin muhtarlarý toplayacaktý. Krala ver-
gi ödemeyen soylular Osmanlýlar’a da ver-
gi ödemeyecekti; bunlar kiþilik haklarý ve
mal varlýklarý konusunda özgürdüler. Eðri,
Kanije, Estergon Osmanlýlar’ýn elinde ka-
lýyordu; bununla beraber imparatorun el-
çileri antlaþmanýn onaylanmasý aþamasýn-
da sultandan Kanije’yi talep edebilirlerdi.
Barýþ antlaþmasý yirmi yýl boyunca yürür-
lükte kalacaktý. Viyana barýþý ile kabul edi-
len Macar ve Habsburg imparatoru ara-
sýndaki kararlar kabul ediliyordu.

lerin baþlatýlmasý arzulanýyordu. Fakat bu
arzu István Bocskai’nin Viyana barýþýnýn ilk
varyasyonunu reddetmesiyle gerçekleþ-
medi, konu hakkýnda Bocskai hem Budin
paþasýný hem de padiþahý bilgilendirdi.
Böylece Osmanlý tarihçisi Peçuylu Ýbrâ-
him’in kaydýna göre Sadrazam Lala Meh-
med Paþa’nýn da fikir birliðine vardýðý bir
Osmanlý-Macar ortak saldýrý planý tekrar
gündeme geldi. Fakat bu Osmanlý mer-
kezinde pek olumlu karþýlanmadý, hatta
sadrazama Macar iþlerini Kuyucu Murad
Paþa’ya býrakmasý ve kendisinin Anado-
lu’daki Celâlîler’e karþý harekete geçmesi
konusunda emir yollandý. Ancak Lala Meh-
med Paþa sefer hazýrlýklarý sýrasýnda ve-
fat etti (14 Safer 1015 / 21 Haziran 1606).

Bocskai, Macar-Habsburg barýþýný red-
dettiðinden Tuna’da Körtvélyes adlý ada-
da üç tarafýn temsilcilerinin bir araya gel-
mesi bir sonuç vermedi. 1606 yazýnda en
önemli sorun, Bocskai’nin Viyana barýþýný
kabul etmesi durumunda Macar Krallýðý’-
nýn o zamana kadar idaresinde tuttuðu
kuzey ve kuzeybatý kýsmýnýn Ýmparator
II. Rudolf’un eline geçmesiydi. Bu durum
Habsburg hükümdarýnýn Macar tahtýyla
iliþkisinin kesilmesi ve Bocskai’nin Osman-
lýlar tarafýndan ele geçirilmemiþ tarihî Ma-
caristan üzerinde krallýðýný ilân etmesi ko-
nusundaki Osmanlý çýkarlarýna büyük öl-
çüde hizmet edecek planlarý da bozacak-
tý. Eðer Macar soylularý Ýmparator II. Ru-
dolf ile anlaþma saðlarsa Bocskai sadece
Macaristan’ýn doðu kýsmýnda Erdel’de ve
Tisza’nýn ötesindeki eyaletlerde hüküm-
dar kalabiliyordu. Viyana barýþý onun kral-
lýðýný onaylýyordu, ancak Erdel hâkimiyeti
Macar kanunlarýnýn da elveriþli olmasýyla
Ýmparator / Kral Rudolf’un eline geçiyor-
du. Bütün bunlarýn önlenmesi için Budin
Beylerbeyi Ali Paþa barýþa yaklaþan Macar
ve Habsburg taraflarýnýn arasýný açmak
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(1794-1862)

Osmanlý devlet adamý, þair.˜ ™

Ýstanbul Topkapý’da Merkez Efendi Der-
gâhý’nýn karþýsýndaki evde doðdu. Asýl adý
Ahmed Sâdýk olup Enderûnî Hacý Hasan
Aðazâde Defterhâne kâtibi Mehmed Sâ-
dýk Münif Efendi’nin oðludur. Hayatýna
dair kaynaklarda yer alan bilgiler genel-
likle, Âsâr-ý Zîver Paþa adlý divanýnýn ba-
þýna oðlu Yûsuf Bahâeddin Efendi tarafýn-
dan eklenen tercüme-i hâlinden derlen-
miþtir. Henüz on yaþýnda iken babasý ölün-
ce o sýrada Yenikapý Mevlevîhânesi þeyhi
olan Seyyid Ali Nutkî Dede, Þeyh Galib’in
sütoðlu olmasý ve babasýnýn Mevlânâ mu-
hipleri arasýnda yer almasý dolayýsýyla onu
mânevî oðulluða kabul etti.

Tahsilinin ardýndan Darphâne ve Defter-
hâne kalemlerinde yedi sekiz yýl çalýþtý.
Bu arada Fransýzca öðrenmeye gayret et-
ti. Mevlevîliði münasebetiyle Hâlet Efen-

di’nin yanýnda kâtiplik yaptý. Hâlet Efendi’-
nin sürgün edildiði Konya’ya, onun idam
edilmesi üzerine de Balýkesir’e gönderil-
di. Daha sonra affedilerek Ýstanbul’a dön-
dü. Ýzmir’de yabancý tüccarlara tahsis edi-
len gümrük nâzýrlýðýna ve ardýndan Aydýn
mütesellimliðine tayin edildi. Daha son-
ra Ýstanbul’a gelip Rumeli Seraskeri Aða
Hüseyin Paþa’nýn kâtiplik hizmetine girdi
(1825). Bu esnada Þumnu ordugâhýnda bu-
lundu; kendisine hâcegânlýk rütbesi veril-
di. Hüseyin Paþa’nýn azledilmesiyle Ýstan-
bul’da ipek nâzýrý Ömer Lutfi Efendi’nin kâ-
tipliðine getirildi. Ardýndan tersane emin-
liði, evkaf ve darphâne nâzýrlýðý, Meclis-i
Âlî-i Tanzîmat ve Meclis-i Vâlâ üyeliði, Ru-
meli defterdarlýðý, emlâk-i hümâyun fab-
rikalarý, tersane, Mekteb-i Týbbiyye nâzýr-
lýðý ile diðer bazý memuriyetlerde bulun-
du (Âsâr-ý Zîver, “Tercüme-i Hal”, s. 2-3; Ýb-
nülemin, s. 2042-2043). Fatma Sultan’ýn
kethüdâlýðýný yaptýðý sýrada Mustafa Þe-
rîfî Paþa’nýn vefatý üzerine, talipler arasýn-
da çekilen kurada kazanarak vezâret rüt-
besiyle çok arzu ettiði Harem-i þerif meþi-
hatýna memur edildi (1861). Bir yýl kadar
bu görevde kalan Zîver Paþa 14 Zilhicce
1278’de (12 Haziran 1862) vefat etti ve
Cennetü’l-baký‘de Hz. Osman’ýn kabrinin
civarýnda defnedildi. Oðlu Yûsuf Bahâed-
din Efendi babasýnýn mektup ve þiirlerini
bir araya getirip yayýmlamýþtýr. Diðer oðlu
Selâhaddin Bey, Âlî Paþa’nýn damadý idi.

Zîver Paþa çok merhametli, güler yüz-
lü ve nüktedan bir zattý. Maddî imkânlarý
fazla olmamakla birlikte fakirleri ve kim-
sesizleri korurdu. Zengin sayýlabilecek bir
kitaplýðý bulunduðu, okuma ve araþtýrma
merakýyla misafirliðe gittiði yere bile yanýn-
da birkaç kitap götürdüðü bilinmektedir.

Mevlevî muhitinde yetiþen Zîver Paþa’-
nýn mûsikiye kabiliyeti olduðu ve besteler
yaptýðý zikredilmektedir (Öztuna, II, 529).
Döneminin baþarýlý þairlerinden olup divan
þiirinin inceliklerini ve sanat anlayýþýný þi-
irlerine aksettirmiþtir, bunun yanýnda ta-
rih düþürmede de usta idi. II. Mahmud ve
Abdülmecid devirlerinde yapýlan birçok bi-
nadaki (meselâ Gurebâ Hastahanesi, Ga-
lata Mevlevîhânesi, Hýrka-i Þerîf Camii,
Merkez Efendi Külliyesi, Yenikapý Mevle-
vîhânesi) tarih manzumeleri ona aittir. II.
Mahmud’un ve Abdülmecid’in ihsanlarý-
na nâil olmuþtur. 1272’de (1855-56), Þey-
hülislâm Ârif Hikmet Beyefendi Medine’-
de inþasýný tamamladýðý kütüphanesine
konmak üzere kendisinden þiirlerini iste-
yince Zîver Paþa divanýnýn iki nüshasýndan
birini ona göndermiþtir. Ardýndan yazdý-
ðý, bir divan teþkil edecek miktardaki þiir

Anlaþma metni dikkatli bir þekilde ha-
zýrlandýðý halde taraflarýn elindeki metin-
lerde birbiriyle uyuþmayan ifadeler ortaya
çýktý. Bu farklýlýklar Vác Kalesi’nin Habs-
burg idaresinde kalýþýný, köylü nüfusun ver-
gi ödeme þeklini, geri alýnmýþ bölgelerdeki
Osmanlý vergilerinin iptaliyle ilgili unsur-
larý içine alýyordu. Ýstanbul’daki görüþme-
ler sýrasýnda sunulan barýþ sözleþmesi ka-
rarlaþtýrýlan maddelerin çizdiði sýnýrý da
aþýyordu; meselâ burada üç yýl sonra Habs-
burglar’ýn yeniden vergi ödeyeceðinin be-
lirtilmesi, padiþahýn Erdel üzerinde hâki-
miyetini ilân etmesi gibi þartlar vardý. Elçi
Herberstein antlaþma metinlerindeki uyuþ-
mazlýklarýn farkýna vardý ve Osmanlý ta-
rafýnýn antlaþmada kabul ettiði metnin,
kelimesi kelimesine Zitvatorok’ta imza-
lanan Habsburg metniyle eþleþtirilmesini
talep etti. Sadrazamýn nâibi kaymakam,
bunun için farklýlýklarý kabul edilmiþ gibi
gösteren antlaþma metnini Herberstein’in
önünde çevirtti. Herberstein’in gözü önün-
de düzeltilen bu Türkçe metin bir keseye
yerleþtirilip mühürlenerek elçiyle Viyana’-
ya yollandý. Elçi de metinde arzu edilen
deðiþikliklerin gerçekleþtirildiðini düþüne-
rek Viyana’ya döndü. Osmanlýca metnin
Andrea Negroni tarafýndan çevrilmesiyle
durum ortaya çýktý. Antlaþmanýn bu Türk-
çe versiyonu Feridun Bey’in Münþeât’ýn-
da mevcuttur. Orijinal metin 1610’da göz-
den geçirilmesi amacýyla Matthias he-
nüz kralken Ýstanbul’a geri gönderildi.
Habsburglar’ýn talep ettiði versiyonun ta-
nýnmasý için padiþahýn 1615’te barýþý ye-
niden onaylamasý, yani daha bir on yýl bek-
lemek gerekecekti. Altý defa uzatýlan Zit-
vatorok Antlaþmasý’nýn öne sürdüðü þart-
lar altmýþ yýl boyunca yürürlükte kaldý. Bu,
Habsburg-Osmanlý iliþkilerinde talep sonu-
cunda padiþahýn iyi niyetine baðlý olarak
deðil ortak müzakereler neticesi karara
baðlanan, her iki tarafýn da farklý metin-
leri esas aldýðý ilk antlaþmaydý. Bu uzlaþ-
manýn sonucunda Habsburg ve Osmanlý
hükümdarlarý birbirlerine eþit taraflar ola-
rak görüþmeler yaptýlar. Diplomatik tea-
müller bakýmýndan da bu antlaþma ile Os-
manlý üstünlüðü hýristiyan rakibine karþý
ortadan kalkmýþtý.
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