
474

ZÝTVATOROK ANTLAÞMASI

sandtschaftsreise nach Konstantinopel, München
1983, s. 15-67; G. Bayerle, The Hungarian Let-
ters of Ali Pasha of Buda 1604-1616, Budapest
1991, tür.yer.; a.mlf., “The Compromise at Zsit-
vatorok”, Ar.Ott., VI (1980), s. 5-53; M. Köhbach,
“Der Osmanische Historiker Topcýlar Kâtibi ‘Ab-
dü’l-Qâdir Efendi. Leben und Werk”, Osm.Ar.,
sy. 2 (1981), s. 75-96; a.mlf., “Çasar oder impa-
rator? Zur Titulatur der römischen Kaiser durch
die Osmanen nach dem Vertrag von Zsitvatorok
(1606)”, WZKM, LXXXII (1992), s. 223-234; S.
Papp, Die Verleihungs-, Bekräftigungs- und Ver-
tragsurkunden der Osmanen für Ungarn und
Siebenbürgen, Wien 2003, tür.yer.; a.mlf., “Ma-
car ve Erdel Kralý Olan Bocskai’nin Halifeleri
(Tadil Edilen Bir Berat-ý Hümayun)”, Ciépo Os-
manlý Öncesi ve Osmanlý Araþtýrmalarý Ulusla-
rarasý Komitesi XIV. Sempozyumu Bildirileri
(haz. Tuncer Baykara), Ankara 2004, s. 557-580;
a.mlf., “Das Letzte Jahr des Langen Türkenkri-
eges – Die Schlacht der Diplomatie”, Einigkeit
und Frieden sollen auf seiten jeder Partei sein:
Die Friedenschlüsse von Wien (23.06.1606) und
Zsitvatorok (15.11.1606) (haz. J. Barta v.dðr.),
Debrecen 2007, s. 245-266; a.mlf. – S. Hadnagy,
“Békekötési kísérlet a tizenöt éves háború ide-
jén, 1601-ben”, Aetas, XVIII/3, Szeged 2003, s.
118-153; Zoltán Bagi, A Német-Római Birodalom
és a Magyar Királyság kapcsolatai a XVI-XVII.
század fordulóján. Különös tekintettel a biro-
dalmi gyûlésekre és a császári-királyi haderõ
szervezetére a tizenöt éves háború idõszaká-
ban (doktora tezi, 2005), Eötvös Lóránd Univer-
sity; Feridun M. Emecen, Osmanlý Klasik Çaðýn-
da Savaþ, Ýstanbul 2010, s. 287-292; R. Neck,
“Andrea Negroni. Ein Beitrag zur Geschichte der
österreichisch-türkischen Beziehungen nach dem
Frieden von Zsitvatorok”, Mitteilungen des Ös-
terreichischen Staatsarchivs, III, Wien 1950, s.
166-195; M. Ivanics, “Friedensangebot oder kri-
egerische Erpressung?”, WZKM, LXXXII (1992),
s. 183-199.

ÿSandor Papp
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ZÎVER PAÞA
(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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min, s. 2044). Her iki divan Mehmet Ars-
lan tarafýndan Zîver Paþa: Dîvân ve
Münþe’ât adýyla neþredilmiþ, neþrin baþ
tarafýna Zîver Paþa ve divanlarý hakkýnda
geniþçe bilgi eklenmiþtir. Buna göre eser-
de kýrk dokuz kaside, 360 gazel, þarkýlar,
müseddesler, tarihler, muhammesler, ter-
kibibendler, terciibendler yer almaktadýr.
Bu yayýnda þiirler mürettep divan þeklin-
de sýralanmýþtýr.

Ahmet Yýlmaz, Zîver Paþa’ya dair bir ma-
kalesinde ona bir “Hamsinâme” nisbet et-
miþ, “baþý ve sonu yýrtýlmýþ eski bir kitap-
ta yer alan” ifadesiyle “Zîver Efendi” imza-
lý “Hamsinâme”yi ve ona yapýlan iki zeyli
de yayýmlamýþtýr  (bk. bibl.). Ancak ham-
sinâme Trabzon’a hiç gitmemiþ olan Zîver
Paþa’ya deðil uzun süre Trabzon’da yaþa-
yan ve 1879’da vefat eden Mehmed Zîver
Efendi’ye aittir. Nitekim bu þiirler Hamâ-
mîzâde Ýhsan’a ait Hamsinâme’de (s. 82-
86) ve Ýbnülemin Mahmud Kemal’in Son
Asýr Türk Þairleri’nde (s. 2054-2055) za-
ten yer almaktadýr.
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Tanzimat devri devlet
ve fikir adamý, gazeteci

ve þair.˜ ™

Ýstanbul Kandilli’de dünyaya geldi, asýl
adý Abdülhamid Ziyâeddin’dir. Galata Güm-
rüðü kâtiplerinden olan babasý Ferîdüd-
din Efendi, aslen Erzurum’un Ýspir kaza-
sýna baðlý Kerab köyündendir; annesi Itýr
Haným’dýr. Ziyâ, ilk eðitiminin ardýndan
dönemine göre modern öðrenim veren

Süleymaniye civarýndaki Mekteb-i Ulûm-i
Edebiyye’de, daha sonra Beyazýt Rüþdi-
yesi’nde okudu; bir yandan da Arapça ve
Farsça öðreniyordu. Yaþýtlarýna göre bilgi-
si ve el yazýsýnýn güzelliðiyle dikkati çekti.
Henüz on altý-on yedi yaþlarýnda iken Dâ-
ire-i Sadâret-i Uzmâ Mektûbî Kalemi’ne
kâtip olarak girdi. Fatîn Efendi, Leskofçalý
Galib, Osman Þems Efendi, Osman Nev-
res ve Kâzým Paþa gibi þahsiyetlerle tanýþ-
tý, onlarla yakýn dostluklar kurdu. Mekteb-i
Ulûm-i Edebiyye’de baþladýðý þiir yazmayý
burada biraz daha geliþtirdi.

Defter-i A‘mâl adlý hâtýratýnda Sadâ-
ret Kalemi’ne intisap ettiði yýllarda aruzu
ve þiir bilgisini Fatîn Efendi’den öðrendi-
ðini söyler. Bu kalemde iken devrin tanýn-
mýþ þairlerinin devam ettiði Tavukpaza-
rý’ndaki meyhanelere, Mahmud Paþa Ca-
mii avlusundaki kahvehanelere ve edebi-
yat mahfillerinden biri olan Mehmed Le-
bîb Efendi’nin konaðýna devam etti. Yine
bu sýrada Þeyhülislâm Ârif Hikmet Bey’e
takdim ettiði bazý kasideleriyle onun tak-
dirini kazandý. 1856’da Sadrazam Musta-
fa Reþid Paþa vasýtasýyla Mâbeyn-i Hümâ-
yun beþinci kâtibi olarak girdiði sarayda,
bir yandan Fransýzca öðrenmek suretiyle
Batý kültür ve edebiyatýný daha yakýndan
tanýmaya çalýþýrken bir yandan da siyaset-
te yükselme hýrsýna kapýldý. Mâbeyn-i Hü-
mâyun feriki Ýbrâhim Edhem Paþa’nýn
Fransýzca’dan çevirmeye baþladýðý Endü-
lüs Tarihi’nin çevirisini onun teþvikiyle ta-
mamladý, arkasýndan Engizisyon Tari-
hi’ni tercüme etti. Hâmisi Mustafa Reþid
Paþa’nýn 1858’de ölümü üzerine sarayda-
ki itibarý biraz sarsýlsa da Haziran 1861’-
de Sultan Abdülaziz’in tahta çýkýþýyla bir-
likte padiþaha sunduðu kasidelerle tekrar
göze girmeyi baþardý. Bu arada Âlî Paþa’-
ya karþý olumsuz bir tavýr takýnmasý, gide-
rek büyüyecek ve kendi aleyhine geliþecek
olan bir düþmanlýðý baþlattý. 1861’de Âlî
Paþa’nýn sadrazamlýktan azli ve yerine Fu-
ad Paþa’nýn tayiniyle yükselme hýrsý yüzün-
den ortaya koyduðu bazý tuhaf davranýþla-
rýndan dolayý Mâbeyn-i Hümâyun’daki gö-
revine son verilerek Zaptiye Müsteþarlýðý’-
na getirildi. Ýki hafta sonra siyasî rakipleri
tarafýndan, bir an önce Ýstanbul’dan uzak-
laþtýrýlmak amacýyla Atina elçiliðine tayini
çýkarýldýysa da Yunanistan’da ayaklanma-
nýn baþladýðýný ve kamuoyunun aleyhimize
çevrildiðini ileri sürerek oraya gitmedi.

Nisan 1862’de, paþa unvaný verilip Kýb-
rýs mutasarrýflýðýna tayin edilmek sure-
tiyle Ýstanbul’dan uzaklaþtýrýlan Ziyâ Paþa
Kýbrýs’ta geniþ çapta bir imar faaliyetine
giriþti. Ancak iklimiyle bir türlü uyuþama-

ve tarihlerinin Caðaloðlu’ndaki evinin 1865
Hocapaþa yangýnýnda kaybolduðu söylen-
miþse de (Âsâr-ý Zîver, s. 4, 7; Ýbnülemin,
s. 2043) bunlar daha sonra bulunmuþtur.

Eserleri. 1. Âsâr-ý Zîver Paþa (Bursa
1313). Zîver Paþa’nýn divaný olup sonunda
“Münþeât” baþlýðý altýnda çeþitli vesilelerle
yazdýðý mensur tebrik ve mektuplarý da
yer almaktadýr. Divanýn baþ tarafýnda on
iki na‘t, iki mi‘râciyye ve çeþitli methiye-
ler, ayrýca çok sayýda tarih manzumesi
ve kýta; sonunda Nâbî, Þeyh Galib ve Fe-
him gibi þairlere tahmîs ve tesdîsler bu-
lunmaktadýr. Bilhassa Þeyh Galib’e olan
methiyeleri ve onun þiirlerine yaptýðý taþ-
tîr ve tahmîsler önemli sayýlmaktadýr (bk.
bibl.). 2. Zeyl-i Âsâr-ý Zîver Paþa (Ýs-
tanbul 1314). 1851 yýlýndan vefatýna ka-
dar yazdýðý þiirlerden meydana gelen bu
eser de Yûsuf Bahâeddin Efendi tarafýn-
dan yayýmlanmýþtýr. Giriþteki “Ýfâde-i
Mahsûsa”da Bahâeddin Efendi, Hocapa-
þa yangýnýnda kaybolan þiirlerin ikinci bir
nüshasýnýn bulunduðunu, bunun Alipa-
þazâde Ali Fuad Bey’in terekesinin satýþý
sýrasýnda adýný vermediði ve “peder-i
mânevîmiz makamýnda” dediði bir zat
tarafýndan satýn alýnarak kendisine hedi-
ye edildiðini belirtmektedir. Zîver Paþa’-
nýn bunun dýþýnda 1860’ta görülen kuy-
ruklu yýldýzla ilgili bir risâlesinin olduðu
bildirilmektedir (Âsâr-ý Zîver, s. 5; Ýbnüle-

ZÝYÂ PAÞA

Âsâr-ý Zîver Paþa’nýn kapaðý (Bursa 1313)


