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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-
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düþünürken ikinci defa Kýbrýs mutasarrýf-
lýðýna tayini çýktý. Kýbrýs’ta altý yýl önce gö-
rev yaptýðýný, iklimine bir türlü alýþamadý-
ðý adada halen devam eden bir hastalýða
yakalandýðýný, bir çocuðuyla babasýnýn da
burada öldüðünü belirterek baþka bir ye-
re naklini istedi.

Âlî Paþa tarafýndan siyasî bir tedbirle
Erzurum vali muavinliðine tayin edilerek
Ýstanbul’dan uzaklaþtýrýlan Nâmýk Kemal
ve Muhbir’deki yazýlarý dolayýsýyla Kasta-
monu’ya sürülen Ali Suâvi ile birlikte Ziyâ
Paþa’nýn da o zamana kadar henüz bilin-
meyen Yeni Osmanlýlar Cemiyeti’yle iliþki-
si büyük bir ihtimalle ayný günlerde orta-
ya çýktý. Yeni görev mahalli Kýbrýs’tan Ro-
dos’a çevrilince istifa eden Ziyâ Paþa, Nâ-
mýk Kemal’le birlikte, o sýrada Paris’te ya-
þayan Yeni Osmanlýlar Cemiyeti’nin hâmi-
si Mustafa Fâzýl Paþa’nýn daveti ve Cour-
rier d’orient gazetesinin sahibi Giampiet-
ri ile Fransýz büyükelçisi Bouret’nin yardý-
mýyla gizlice Paris’e kaçtý (17 Mayýs 1867).
Ali Suâvi de Mesina’da onlara katýldý.

Ziyâ Paþa bir süre Paris’te kalarak diðer
Yeni Osmanlýlar gibi Mustafa Fâzýl Paþa’-
nýn baðladýðý maaþla geçimini saðladý. Yak-
laþýk bir ay sonra tarým ürünleriyle maki-
nelerinin teþhir edildiði uluslar arasý sergi-
ye davet edilen Sultan Abdülaziz’in Paris’e
gelmesi üzerine Fransýz hükümetinin uya-
rýsýyla cemiyetin diðer bazý üyeleriyle bir-
likte Londra’ya geçti (Temmuz 1867). Sul-
tan Abdülaziz’in Paris’ten sonra Ýngilte-
re Kraliçesi Victoria’nýn davetiyle bu defa
Londra’yý ziyareti sýrasýnda Ziyâ Paþa, mâ-
sumiyetini belirtmek amacýyla kendisinin
Avrupa’ya kaçýþýnýn sebeplerini “arz-ý hâl”
baþlýklý uzunca bir mektupla padiþaha ar-
zetti. Ali Suâvi’nin baþlangýçta cemiyet adý-
na Londra’da neþrettiði Muhbir gazete-
sinde dilediði gibi hareket etmesi üzerine
cemiyet mensuplarýnýn aldýðý ortak ka-
rarla Ziyâ Paþa, Nâmýk Kemal’le birlikte
Londra’da Hürriyet gazetesini çýkarmaya
baþladý (29 Haziran 1868). Bu sýrada Mus-

tafa Fâzýl Paþa’nýn özel doktoru Simon
Deutsch, Comte W. Plater, Kýbrýslý Meh-
med Paþa’nýn karýsý Melek Haným ve ün-
lü Türkolog Leon Cahun ile görüþme fýr-
satý buldu.

Hürriyet gazetesini yayýmladýklarý sü-
re içinde Ziyâ Paþa, gazetede zaman za-
man hükümetin iç ve dýþ politikalarýný ten-
kit etmekle beraber dahil olduðu siyasî
mücadeleyi hiçbir zaman þahsî bir mese-
le haline getirmedi. Ancak gazetenin 63.
sayýsýndan sonra Nâmýk Kemal’in Ýstan-
bul’a dönmek üzere ayrýlmasýný müteakip,
doðrudan doðruya Âlî Paþa’yý hedef alan
ve aðýr suçlamalarda bulunan makaleler
yayýmlamaya baþladý. Gazetenin 67. sayý-
sýnda çýkan bir yazýsý dolayýsýyla Bâbýâli’-
nin baþvurusu üzerine Ýngiliz hükümeti ta-
rafýndan tutuklandý. Kefaletle serbest bý-
rakýldýktan sonra can güvenliðini tehlike-
de gördüðü için Londra’dan ayrýlýp önce
Paris’e, oradan da Cenevre’ye geçti ve 89.
sayýdan 100. sayýya kadar Hürriyet’i bu-
rada litograf baský ile çýkardý.

Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahati sý-
rasýnda padiþahla anlaþtýktan sonra Ýstan-
bul’a dönen Mustafa Fâzýl Paþa’nýn cemi-
yet mensuplarýna ödemekte olduðu tah-
sisat kesilince cemiyet de kendiliðinden
daðýlmaya yüz tuttu. Ziyâ Paþa bu defa
Mustafa Fâzýl Paþa’nýn siyasî rakibi Hidiv
Ýsmâil Paþa’yý öven yazýlar yazmaya baþ-
ladý. Nâmýk Kemal’in Ýstanbul’a dönme-
sinin ardýndan Avrupa’da kalan cemiyet
mensuplarýndan sadece Reþad ve Nuri bey-
lerle iliþkilerini sürdürdü. Âlî Paþa’nýn 7 Ey-
lül 1871’de ölümünü izleyen günlerde yeni
sadrazam Mahmud Nedim Paþa’nýn aracý-
lýðýyla Sultan Abdülaziz’e sunduðu bir ka-
sidenin yumuþattýðý havadan yararlanýp o
da Ýstanbul’a döndü. 1872 yýlý baþlarýnda
Dîvân-ý Ahkâm-ý Adliyye’de kurulan Ýcra
Cemiyeti reisliðine getirildi. Ardýndan Ad-
liye Nâzýrý Midhat Paþa ile bir araya gelip
adliye iþlerinin yeni bir düzene konmasýn-
da büyük gayret sarfetti. Bu arada 1876
yýlýna kadar kalacaðý Þûrâ-yý Devlet üyeli-
ðine getirildi.

Mayýs 1876’da ordunun desteðiyle Mid-
hat Paþa ve ekibi tarafýndan Sultan Ab-
dülaziz’in tahttan indirilip yerine V. Mu-
rad’ýn tahta çýkarýlmasýndan sonra Mâ-
beyn-i Hümâyun baþkâtipliðiyle Maarif
Müsteþarlýðý’na tayin edildi. Fakat bu gö-
revinin daha ilk günlerinde, baþta Nâmýk
Kemal olmak üzere siyasî sürgünlerin affý
hususundaki padiþah iradesini Sadrazam
Rüþdü Paþa’ya bildirmekte aceleci davran-
dýðý gerekçesiyle azledildi. V. Murad’ýn üç

dýðý Magosa’da sýtmaya yakalandý, bir ço-
cuðu felç oldu. Bu arada babasýnýn da ölü-
mü üzerine yaptýðý baþvuru sonucunda er-
tesi yýl Meclis-i Vâlâ âzalýðý ile Ýstanbul’a
döndü. Ardýndan rütbesi mîrimîranlýðýn ûlâ
sýnýfýna terfi ettirilerek beylikçiliðe yüksel-
tildi. Müfettiþlik göreviyle gittiði Bosna-
Hersek’te suistimalleri dolayýsýyla görev-
den aldýðý defterdar ile Vali Topal Osman
Paþa’nýn Maliye Nâzýrý Mustafa Fâzýl Pa-
þa tarafýndan himaye edildiðini ve onlarýn
kendisinin azli için saraya baþvurduklarýný
öðrenince istifa etti. Bosna’dan dönmesi-
nin ardýndan Meclis-i Vâlâ âzalýðýna ve
birkaç ay sonra da Deâvî Nâzýrlýðý’na tayin
edildi (Eylül 1863).

Ziyâ Paþa’yý Ýstanbul’dan uzaklaþtýrma
kararlýlýðýný sürdüren Âlî Paþa yaklaþýk üç
yýl sonra onu Amasya mutasarrýflýðýna ta-
yin ettirdi. Ziyâ Paþa burada kaldýðý iki yýl
boyunca benzeri görülmemiþ bir imar ha-
reketine giriþti; halký ferahlatacak tedbir-
ler almak suretiyle sevgi ve saygýsýný ka-
zandý. Amasya’nýn merkezine ve beþ ka-
zasýna altý hükümet konaðý, altý mektep,
bir idâdî, altý saat kulesi, bir hapishane bi-
nasý, bir bedesten ve iþ yerleri inþa ettir-
di; ayrýca þehir merkezinde yeni yollar aç-
týrdý. Onun bu faaliyetleri Amasya ýslaha-
tý olarak anýlmaktadýr. Ancak çýkarlarýna
dokunduðu Zile Müftüsü Feyzullah Efen-
di ile Hacý Hasan Aða gibi bir kýsým eþra-
fýn çýkardýðý suistimal söylentileri üzerine
bu defa Canik mutasarrýflýðýna nakledildi
(1865). Canik’te bazý saðlýk sorunlarý ya-
nýnda idarî çalýþmalarý ve hasýmlarýyla uð-
raþmasý yüzünden edebiyatla ilgileneme-
diði anlaþýlmaktadýr. Ekim 1865’te Mec-
lis-i Vâlâ âzalýðý ile tekrar Ýstanbul’a dön-
dükten sonra Muhbir gazetesinde ya-
yýmlanan yazýlarýnda Bâbýâli’nin iç ve dýþ
politikalarýný açýkça eleþtirmeye baþladý.

Bu sýrada Osmanlý Devleti’nin Suriye,
Sýrbistan ve Girit’te baþ gösteren ayaklan-
malar sonucu önemli ölçüde toprak kay-
betmesi ve Avrupa devletleri nezdinde iti-
barýnýn sarsýlmasý, özellikle Belgrad Kale-
si’nin bir oldubittiye getirilerek Sýrbistan’a
terkedilmesi üzerine birçok muhalif gibi
Ziyâ Paþa da Sadrazam Âlî Paþa’ya karþý
açýktan açýða muhalefete geçti. Bu esna-
da meþrutiyeti getirmek maksadýyla giz-
lice kurulan ve daha sonra Yeni Osmanlý-
lar Cemiyeti adýný alan Ýttifâk-ý Hamiyyet
Cemiyeti’ne girdiði tahmin edilmektedir.
1867 yýlý baþlarýnda hastalýðýný ileri sürüp
tedavi amacýyla Paris’e gitmek için izin is-
tediði Âlî Paþa, masraftan bahsederek Pa-
ris Sergisi’ne gönderilecek eþya komisyo-
nuyla birlikte gitmesini tavsiye etti. Bunu

Ziyâ Paþa
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Garib ve Âþýk Kerem gibi halk hikâyeleri-
ni de okuduðunu, Âþýk Ömer ve Gevherî’-
nin bazý manzumelerine nazîreler yazdý-
ðýný ifade eder. Ancak, Dâire-i Sadâret-i
Uzmâ Mektûbî Kalemi’nde çalýþýrken Fa-
tîn Efendi ile tanýþtýktan sonra halk þiirin-
den çok daha zengin bir þiir dünyasý ol-
duðunu anlar ve eline geçen divanlarý oku-
maya baþlar. Onun yine bu sýrada Hâfýz-ý Þî-
râzî’yi tanýyýp Fars edebiyatýyla da ilgilen-
mesi dikkat çekicidir. 1861’de Encümen-i
Þuarâ toplantýlarýna katýlan Ziyâ Paþa, ge-
rek burada gerekse o sýrada devam ettiði
kahvehane ve meyhanelerdeki arkadaþ-
larýnýn da etkisiyle artýk klasik tarzda ga-
zeller, kasideler, þarkýlar, nazîreler ve hiciv-
ler yazmaya baþlar. Ýlk þöhretini kazandý-
ðý ve eski þiire âþinalýðýný ortaya koyduðu
meþhur “Tercî-i Bend”ini yine bu esnada
kaleme alýr. Ziyâ Paþa, diðer Tanzimat dö-
nemi aydýnlarý gibi Batý’dan XVIII. yüzyýl
Aydýnlanma Çaðý filozoflarýnýn etkisi altýn-
da kalýr. Siyasal ve sosyal içerikli eserlerin-
de büyük ölçüde realizme yaklaþýrken bir
kýsým manzumelerinde romantizme yer
verir. Bir bakýma duygularýyla yerli kalma-
ya çalýþýrken þekilden ziyade fikir yönüy-
le eskilerden ayrýlýr. Tanzimat’tan sonraki
Türk edebiyatýnýn karakteristik özelliðini
meydana getiren bir yanýyla yerli, bir ya-
nýyla da yeni olma gayreti onda açýk bi-
çimde görülür. Ziyâ Paþa’nýn, kader arka-
daþý Nâmýk Kemal’den itibaren ele alýnýp
eleþtirilen ve tutarsýzlýkla itham edilme-
sine yol açan davranýþlarýnýn en önemlisi
meþhur “Þiir ve Ýnþâ” makalesinde ileri
sürdükleriyle bu tarihten altý yýl sonra yaz-
dýðý Harâbât’ýn mukaddimesindeki görüþ-
leri arasýndaki tezattýr. “Þiir ve Ýnþâ”nýn
baþ tarafýnda biraz da yurt dýþýnda bulun-
manýn verdiði rahatlýkla, Osmanlý þiiri de-
nebilecek bir þiirle Türk milletinin gerçek
anlamda saf bir dilinin olup olmadýðýný so-
rar. Divan edebiyatýnýn ünlü þairleri Necâtî
Bey, Bâkî ve Nef‘î’nin divanlarýndaki man-
zumelerle Nedîm’in ve Enderunlu Vâsýf’ýn

þarkýlarýný bu anlayýþ doðrultusunda Türk
þiiri kabul etmez ve divan þiirinin orijinal
bir þiir sayýlamayacaðýný iddia eder. Buna
karþýlýk Türk edebiyatý tarihinde ilk defa
gerçek Türk þiirinin halk þiiri olduðunu ile-
ri sürer. Makalesinde Türk nesir dilini de
ele alýr ve bu konuda da ilginç görüþler or-
taya koyar. Osmanlý sanatlý nesrinin birer
þaheseri kabul edilen Veysî ile Nergisî’nin
yazdýklarýnda ve Feridun Bey’in Münþe-
ât’ýnda üçte bir nisbetinde bile Türkçe ke-
lime bulunmadýðý gibi burada bir tek cüm-
leyi anlayabilmek için olaðan üstü bir çaba
sarfetmek gerektiðini yazar. Yine burada
sade Türk nesrine örnek olarak Mütercim
Âsým Efendi’nin Kåmus Tercümesi ile
Muhbir gazetesinin yazý dilini gösterir;
ancak bu makalesini, savunduðu bu dil
anlayýþýna uygun anlaþýlýr bir dille yazamaz.
1874’te yayýmlanan Harâbât’ýn mukad-
dimesinde ise “Þiir ve Ýnþâ”da eleþtirdiði
divan þairlerinden Necâtî Bey ile Ahmed
Paþa ve Zâtî’nin Türk dilinin temellerini at-
týklarýný söylemesi, buna karþýlýk halk þa-
irlerinin eserlerini eþek anýrmasýna (nü-
hak) benzetmesi, Nâmýk Kemal ile birlik-
te yeni edebiyatý savunan yazarlar tarafýn-
dan uzun süre aðýr biçimde eleþtirilmesine
yol açar.

Bir kýsým manzumelerinde dönemin sa-
de dil anlayýþýna uygun bir dil kullanmaya
gayret eden Ziyâ Paþa, bazý gazelleri ile
“Terkîb-i Bend”inde Tanzimat’tan sonra ül-
kede Batýlýlaþma adýna yapýlmaya çalýþýlan
yenilikleri eleþtirir. Bu tarz eleþtiriler daha
sonra doðrudan doðruya siyasî rakibi Âlî
Paþa’yý hedef aldýðý Zafernâme’de hiciv
þeklinde doruða çýkar. Buna raðmen Ziyâ
Paþa’nýn her devirde zevkle okunan ve en
çok beðenilen eserleri yine eski tarzda yaz-
dýðý manzumeleridir. Bunlar arasýnda Av-
rupa’ya gitmeden önce kaleme aldýðý “Ter-
cî-i Bend”i bütün Ýslâm dünyasýnda asýr-
lardýr geçerli olan hayat felsefesini âde-
ta özetler; Ýslâm düþüncesindeki Cebriyye
anlayýþý doðrultusunda insanlarýn ve bü-
tün varlýðýn kader karþýsýndaki mutlak ac-
zini dile getirir. Þark âleminde yüzyýllardýr
tartýþýlan belli baþlý meselelerin konu edil-
diði bu manzumenin Türk edebiyatýnda
Nâbî’den beri devam eden bir geleneðin
son halkasý olduðu öne sürülmüþtür. Ziyâ
Paþa’nýn eski þiir vadisinde 1870’te Avru-
pa’da bulunduðu sýrada yazdýðý, birçok par-
çasý atasözü haline gelen diðer ünlü man-
zumesi “Terkîb-i Bend”dir. Onar beyitlik
on iki bentten meydana gelen ve yer yer
sehl-i mümteni denilebilecek beyitlerle
zenginleþtirilen bu manzume de XVI. yüz-
yýlda Rûhî-i Baðdâdî’nin açmýþ olduðu çýðý-

aylýk saltanatýnýn ardýndan II. Abdülha-
mid’in tahta çýkmasý üzerine yeni padiþah
tarafýndan Nâmýk Kemal’le birlikte bir sü-
re Kanûn-ý Esâsî Encümeni’nde görevlen-
dirildi. 1877-1878 Osmanlý-Rus Savaþý (Dok-
sanüç Harbi) sýrasýnda askerin kýþlýk ihtiya-
cýný karþýlamak için kurulan Hediyye-i As-
keriyye Cemiyeti’ne baþkanlýk yaptý. Meþ-
rutiyeti ilân edeceði vaadiyle tahta getiri-
len II. Abdülhamid’in, Doksanüç Harbi’ni
bahane ederek Þubat 1878’de Meclis-i
Meb‘ûsan’ý süresiz kapatmasýndan kýsa bir
süre önce Ýstanbul mebusluðuna aday ola-
caðý söylentileri üzerine vezir rütbesi ve
paþa unvanýyla Suriye valiliðine tayin edil-
di (1877).

Ziyâ Paþa, Suriye valiliði sýrasýnda ser-
best düþünceleri dolayýsýyla müslüman
halkla, izlediði sýký para politikasý yüzün-
den hýristiyan ve yahudi tebaa ile arasý
açýlýnca görevi üç buçuk ay kadar sonra
Konya’ya nakledildi. Burada bir yandan
tefecilerle mücadele ederken diðer yan-
dan imar faaliyetlerine giriþti. Konya’dan
bu defa tefecilerin þikâyeti üzerine göre-
vinden alýnarak 1878’de Adana valiliðine
gönderildi. Ziyâ Paþa, Adana’da da ciddi
imar çalýþmalarýna baþladý. Önce bir tiyat-
ro binasý inþa ettirdi; temsiller vermek
üzere Ýstanbul’dan bir tiyatro topluluðu
getirtti. Þehirde yeni okullar açtý. Devlet
memurlarýnýn daha verimli çalýþmasýný sað-
lamak amacýyla zorunlu kurslar düzenledi.
Ancak Kýbrýs’ta iken baþlayan ve Amas-
ya’da nükseden hastalýðý burada yeniden
ortaya çýktý. 17 Mayýs 1880 tarihinde he-
nüz elli bir yaþýnda iken vefat etti. Cena-
zesi kalabalýk bir cemaat tarafýndan Ada-
na Ulucamii hazîresine defnedildi.

Ziyâ Paþa, Þinâsi’den sonra Nâmýk Ke-
mal ile birlikte, 1860’lý yýllardan baþlaya-
rak Fransýz edebiyatý etkisi altýnda geli-
þen yeni Türk edebiyatýnýn kurucularýndan
biri kabul edilmektedir. Asýrlardan beri de-
vam eden bir edebî gelenek içinde yeti-
þen Tanzimat sonrasý edebiyatçýlarýnýn he-
men hepsinde görülen bazý ortak özellik-
ler, divan þiiri ile âþýk tarzý geleneði ve Fran-
sýz edebiyatý etkisi Ziyâ Paþa’da da görü-
lür. Defter-i A‘mâl’de rüþdiyede okurken
lalasý Ýsmâil Aða’nýn teþvikiyle gizlice Fars-
ça öðrendiðini belirten Ziyâ Paþa, Harâ-
bât mukaddimesinde henüz on beþ yaþý-
na gelmeden þiirle meþgul olmaya baþla-
dýðýný söyler. Yine lalasýnýn teþvikiyle âþýk
tarzýnda birtakým þiirler kaleme alýr. Oku-
duðu ilk eserler arasýnda Âþýk Ömer Di-
vaný ile Gevherî’nin bazý þiirleri bulunmak-
tadýr. Ziyâ Paþa, doðrudan doðruya âþýk
edebiyatýyla ilgilendiði bu dönemde Âþýk
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halde önce 1872’de, daha sonra Arap ve
Latin harfleriyle pek çok defa basýlmýþ, bir
incelemeyle birlikte Hüseyin Yorulmaz ta-
rafýndan da neþredilmiþtir (Ýstanbul 1992).
2. Zafernâme. Ýzmit mutasarrýfý Fâzýl Pa-
þa’nýn aðzýndan Âlî Paþa için yazýlan altmýþ
altý beyitlik methiye tarzýnda bir kaside-
den, Karantina kâtibi Hayri Efendi adýn-
da birinin aðzýndan yapýlan tahmîsten ve
cahilliðiyle meþhur Zaptiye Nâzýrý Hüsnü
Paþa’nýn aðzýndan yapýlan tahmîsin þer-
hinden meydana gelmektedir. 1866’daki
Girit isyaný ve Sadrazam Âlî Paþa’nýn, iþi
Girit’e muhtariyet vererek bir oldubitti ile
halledip muzaffer bir eda ile Ýstanbul’a ge-
ri dönüþünün anlatýldýðý eser tehzîl sana-
týnýn bütün özelliklerini ortaya koyan bir
örnektir. Ziyâ Paþa 1867’de Paris’te yaz-
maya baþladýðý eseri 1870’te Cenevre’de
tamamlamýþtýr. Yazýldýðý sýralarda baský
yeri ve tarihi belirtilmeden taþ baskýsý ya-
yýmlanan Zafernâme’yi Fikret Þahoðlu ye-
ni harflerle neþretmiþtir (Ýstanbul 1975).
3. Rüyâ (Ýstanbul 1910). Divan edebiyatý-
nýn hâbnâmeleri tarzýnda kaleme alýnan
eser, önce 1869’da Hürriyet gazetesinin
68 ve 69. sayýlarýnda çýkmýþtýr. Doðrudan
Âlî Paþa’yý hedef alan eserde bir yandan
memleketin içinde bulunduðu sýkýntýlý du-
rum anlatýlýrken diðer yandan bütün bun-
larýn sebebi olarak Âlî Paþa’nýn kötü yö-
netimi gösterilmiþ ve görevinden azli is-
tenmiþtir. 1932’de yeni harflerle basýlan
bu eser de Türk edebiyatýnda siyasî ten-
kidin ve yeni nesrin baþarýlý ilk örneklerin-
den biri kabul edilmektedir. 4. Arz-ý Hâl
(Ýstanbul 1910). Ziyâ Paþa, Londra ziyare-
ti sýrasýnda Sultan Abdülaziz’e takdim et-
tiði bu eserinde daha önce saraydaki gö-
revinden niçin uzaklaþtýrýldýðýný, kendisi-
nin arzu etmediði yerlere tayin edilmesi-
nin sebeplerini ve Avrupa’ya neden kaçtý-
ðýný anlatmaktadýr. 5. Harâbât* (Ýstan-
bul 1874-1875). Üç büyük ciltten meyda-
na gelen bir þiir antolojisidir. 6. Verâset-i
Saltanat-ý Seniyye Hakkýnda Mektup
(Londra 1868). Verâset usulünün Mýsýrlý
Prens Mustafa Fâzýl Paþa ve çocuklarý aley-
hinde deðiþtirilmesi münasebetiyle onun
haklarýný savunmak için kaleme alýnmýþ-
týr. Eserde zaman zaman kardeþi Þehza-
de Abdülaziz’i tahttan uzak tutmak iste-
yen Sultan Abdülmecid’in, oðlu V. Murad’ý
veliaht olarak tayininden de söz edilmek-
tedir. 7. Endülüs Tarihi (I-II, 1276-1280;
I-IV, Ýstanbul 1304-1305). Ýbrâhim Edhem
Paþa’nýn Viardot’dan tercüme etmeye baþ-
ladýðý, ancak tamamlayamadýðý eseri, Ziyâ
Paþa Mâbeyn-i Hümâyun’a girdikten son-
ra edebî bir dille yeni baþtan tercüme et-

miþtir. Eser Yasemin Ödük, Kâzým Masu-
mi ve Fatma Þahin tarafýndan yeni harf-
lerle neþredilmiþtir (Ýstanbul 2004). 8. Ri-
yânýn Encâmý (Ýstanbul 1881). Ziyâ Pa-
þa’nýn daha Avrupa’da iken Molière’den
çevirmeye baþladýðý, ancak hayatýnýn son
yýllarýnda Adana valisi iken burada kurdu-
ðu tiyatroda temsil edilmek üzere tamam-
ladýðý beþ perdelik manzum bir komedidir.
Türk edebiyatýnda manzum tiyatronun ilk
örneði kabul edilen eser daha sonra Tar-
tuffe yahut Riyânýn Encâmý adýyla ya-
yýmlanmýþtýr (Ýstanbul 1887). 9. Engizis-
yon Tarihi (Ýstanbul 1882). Ziyâ Paþa’nýn
gençlik yýllarýnda biraz da yabancý dilini
geliþtirmek üzere Théophile Lavallée ile
Chéruel’den çevirdiði bu eserde daha çok
Ortaçað Ýspanyasý’ndaki engizisyon iþken-
celeri ve özellikle Mûsevîler’e yapýlan ezi-
yetler anlatýlmaktadýr.

Ziyâ Paþa’nýn bunlarýn dýþýnda, yayýmla-
namayan veya müsveddeleri kaybolduðu
tahmin edilen birkaç eserinden daha söz
edilmektedir. Bunlar, Avrupa’da bulundu-
ðu sýrada Jean-Jacques Rousseau’dan çe-
virdiði Emile (“Defter-i A‘mâl” adlý hâtýrat
türündeki önsözü, “Ziyâ Paþa’nýn Âvân-ý
Tufûliyyetine Dâir Bir Makalesi” adýyla ölü-
münden sonra Ebüzziyâ Mehmed Tevfik ta-
rafýndan yayýmlanmýþtýr: Mecmûa-i Ebüzzi-
yâ, nr. 13-15, 2 Þubat – 20 Mart 1881), Les
Confessions (Ýtiraflar) ile Fénelon’dan çe-
virdiði Télémaque’týr (on iki defter halin-
deki Emile tercümesi yakýn zamanda An-
kara’da bir sahafta bulunmuþ, ancak he-
nüz tamamý yayýmlanmamýþtýr).
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rýn XIX. yüzyýldaki bir devamý kabul edil-
miþtir. Ziyâ Paþa’nýn yaþadýðý dönemin bü-
tün duyuþ ve düþünce tarzýný ortaya koy-
duðu bu manzumesi Ahmet Hamdi Tan-
pýnar’ýn ifadesiyle bütün harâbât neþve-
sine raðmen bir polemik eseridir.

Ziyâ Paþa’nýn siyasî ve fikrî yazýlarýnda
yer yer Batýlý serbest düþüncenin izlerine
de rastlanmaktadýr. Avrupa’da Hürriyet
gazetesinde yayýmlanan makalelerinde
hak, adalet, hukukun üstünlüðü ve eþitlik
gibi çoðu Tanzimat Fermaný ile birlikte Os-
manlý Devleti’nin gündemine giren konu-
lar üzerinde durduðu görülmektedir. Meþ-
rutiyet hususunda Yeni Osmanlýlar Cemi-
yeti mensubu arkadaþlarý Nâmýk Kemal ile
Ali Suâvi’den pek farklý düþünmeyen Ziyâ
Paþa, Hulefâ-yi Râþidîn devrini örnek gös-
termek suretiyle, Osmanlý Devleti yönetici-
lerinin meþveret usulüyle seçilmesinin Ýs-
lâmî devlet geleneðinde mevcut olduðu-
nu ileri sürerek Batýlý parlamenter rejime
Ýslâmî bir kisve giydirme gayreti içerisine
girer. Ülkeye meþrutî rejimi getirmek gi-
bi siyasî bir amaçla kurulan Yeni Osman-
lýlar Cemiyeti mensubu olarak Ziyâ Paþa’-
nýn dört yýl kadar Avrupa’da bulunmasý
onun da Tanzimat’tan sonraki Türk ede-
biyatýnda Þinâsi, Nâmýk Kemal veya Ab-
dülhak Hâmid gibi birtakým yenilikler ger-
çekleþtirmiþ edebiyatçýlarla birlikte anýl-
masýný saðlamýþ, ancak o, þekil ve muhte-
va bakýmýndan bu dönemin edebiyat an-
layýþýnda herhangi bir yenilik hareketine
teþebbüs etmemiþtir. Gerek siyasî müca-
deleleri gerekse resmî görevleri arasýnda,
bir edebiyatçý olarak pek verimli olama-
yan ve kendisinden beklendiði kadar eser
veremeyen Ziyâ Paþa’nýn Muhbir ve Hür-
riyet gazetelerindeki yazýlarý henüz kitap
halinde yayýmlanmamýþtýr. Onun elde mev-
cut son eseri, Cebelibereket sancaðý mer-
kezi kabul edilen Yarpuz kasabasýndaki hü-
kümet konaðýnýn inþasý için yazdýðý tarih
manzumesidir.

Eserleri. 1. Eþ‘âr-ý Ziyâ (Ýstanbul 1881).
Ziyâ Paþa’nýn þiirleri ölümünden sonra da-
madý Hamdi Bey (Paþa) tarafýndan bir di-
van haline getirilerek yayýmlanmýþtýr. Mü-
nâcât, na‘t, kaside, mersiye, gazel, kýta,
þarký, türkü, terciibend, terkibibend, mü-
seddes, tahmîs, tesdîs ve tarih manzume-
lerinden meydana gelen eserde bütünüy-
le klasik þiirin havasý hâkimdir. Bu küçük
hacimli kitabýn eksik ve hatalý basýlan ký-
sýmlarý daha sonra Süleyman Nazif tara-
fýndan düzeltilmiþ, bazý notlar ve açýklama-
larla birlikte Külliyyât-ý Ziyâ Paþa adýy-
la yeniden neþredilmiþtir (Ýstanbul 1924).
“Tercî-i Bend” ile “Terkîb-i Bend” müstakil
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Mecîdî, Birinci Osmânî ve Murassa‘ Os-
mânî niþanlarý ile taltif edildi. Paris büyü-
kelçisi iken merkeze çaðrýldý; Þûrâ-yý Dev-
let Mülkiye Dairesi âzalýðýna ve Þirket-i
Hayriyye Meclis-i Ýdâre reisliðine getirildi.
23 Mart 1901’de Defter-i Hâkanî, daha
sonra Ticaret ve Sanayi ve Maarif nâzýrý
olarak görevlendirildi. Kasým 1922 tarihi-
ne kadar Meclis-i A‘yân üyeliðinde bulunan
Ziyâ Paþa vefat edince Büyükada Mezar-
lýðý’na defnedildi. Adý daha sonra Büyü-
kada’da bir sokaða verildi.

Sultan Abdülaziz devrinde yetiþen, II. Ab-
dülhamid ve Meþrutiyet devirlerinin önem-
li devlet adamlarýndan olan Yûsuf Ziyâ Pa-
þa, mûsikiye olan sevgisi ve bestekârlýðý ile
de Osmanlý döneminin son mûsikiþinasla-
rý arasýnda yer aldý. Bahariye Mevlevîhâ-
nesi þeyhlerinden Hüseyin Fahreddin De-
de ile birlikte büyüdü, ilk mûsiki bilgileri-
ni bu mevlevîhânede edindi ve Mevleviyye
tarikatýna intisap etti. Dergâhta âyinhan
olarak mutribe devam etti. Kanûnî Ömer
Efendi’den mandalsýz kanun öðrendi. Ýyi
seviyede ud çalmasýna raðmen daha çok
kanûnî olarak tanýndý. Niþantaþý’ndaki ko-
naðý onun Ýstanbul’da bulunduðu dönem-
lerde mûsikiþinaslarýn katýldýðý, mûsiki ic-
ra ve sohbetlerinin yapýldýðý bir sanat mah-
fili oldu. Ýlk dönemlerde Hacý Ârif Bey, Ser-
müezzin Rifat Bey, Ûdî Þâkir Paþa, Þevki
Bey, Hacý Fâik Bey gibi üstatlarýn devam
ettiði bu toplantýlar, Ziyâ Paþa’nýn uzun
süren dýþ görevlerinden Ýstanbul’a dönü-
þünden sonra Üsküdarlý Bestenigâr Ziyâ
Bey, Kaþýyarýk Hüsâmeddin, Hacý Kirâmî
Efendi, Hâfýz Þaþý Osman Efendi, Muallim
Ýsmâil Hakký Bey, Tanbûrî Cemil Bey, Ali
Rifat Bey (Çaðatay), Kanûnî Hacý Ârif Bey,
Kemençeçi Vasilaki, Neyzen Tevfik (Kolay-
lý), Ûdî Nevres Bey, Kemânî Kirkor, Kemâ-
nî Aða Aleksan, Rauf Yektâ Bey, Lavtacý
Andon gibi ses ve saz üstatlarýyla sürdü.
Bu toplantýlar oðlu Suphi Ziya’nýn yetiþ-
mesinde önemli bir etken olmuþtur.

Ziyâ Paþa, 1 Ocak 1917 tarihinde Maa-
rif Nâzýrý Ahmed Þükrü Bey zamanýnda
Vekiller Heyeti kararý ile açýlan ve Osmanlý
Devleti’nde ilk resmî mûsiki mektebi olan
Dârülelhan’ýn hem isim babasý hem de ilk
umum müdürüdür. Onun bir diðer özelli-
ði elli üç yaþlarýnda baþladýðý bestekârlý-
ðýdýr. Peþrev, saz semâisi, yürük semâi ve
þarký formlarýndaki eserlerinde parlak ve
klasik tavýr dikkati çeker. Çok sevdiði, uzun
süredir kullanýlmayan niþâburek makamý-
ný besteleriyle tekrar canlandýrmýþtýr. Yýl-
maz Öztuna günümüze ulaþan on altý ese-
rinin listesini verir (Türk Mûsikîsi, II, 530).
Nevâ peþrevi ve saz semâisi ile segâh peþ-

revi Türk mûsikisi saz eserleri repertuva-
rýnýn en seçkin eserleri arasýndadýr. Nevâ
saz semâisinde Itrî Efendi’nin nevâ kârýn-
daki temayý büyük bir ustalýkla iþlediði
söylenir. Ayrýca sözleri Fuzûlî’ye ait olan,
“Ey gül ne acep silsile-i müþk-i terin var”
mýsraýyla baþlayan niþâburek nakýþ yürük
semâisiyle yine ayný makamda, güftesi
Nedîm’e ait müsemmen usulünde, “Bin ze-
ban söylersin ol çeþm-i sühan-perdâz ile”
ve birleþik nîm-sofyan usulünde, “Mest-i
nâzým kim büyüttü böyle bî-pervâ seni”
mýsralarýyla baþlayan þarkýlarý onun çok
sevilen bestelerindendir. Ýsviçreli hukuk-
çu Johann Kaspar Bluntschli’nin Le droit
internationale codifié adlý eserini Türk-
çe’ye çeviren Ziyâ Paþa ayný zamanda ti-
tiz bir koleksiyoncu olarak tanýnmýþtýr. Lav-
tacý Andon’un icrasýyla iki karcýðar ve bir
gerdâniye köçekçe takýmýný Nevres Bey’e
notaya aldýrtmýþ, sabâ köçekçelerin nota-
ya alýnmasý ise yarým kalmýþtýr.
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Ramazan 1265 (Temmuz-Aðustos 1849)
tarihinde Ýstanbul’da doðdu. Yanyalý Müf-
tîzâde Mehmed Þâkir Bey’in oðludur. Asýl
adý Mehmed Yûsuf Ziyâ olup ünlü þarký
bestekârý Suphi Ziya Özbekkan’ýn babasý-
dýr. Ýlk ve orta öðreniminden sonra özel
hocalardan ders alarak edebiyat ve siyasî
ilimler konusunda yetiþti, bu arada Fran-
sýzca öðrendi. On bir yaþýnda iken babasý-
nýn görev yaptýðý Meclis-i Muhâsebe-i Mâ-
liyye kâtip yardýmcýlýðýna girerek eðitimi-
ni ilerletti. 3 Ekim 1864’te baþlayan Hâri-
ciye Nezâreti Mektûbî Kalemi kâtip yar-
dýmcýlýðý görevi 31 Temmuz 1868’de bi-
rinci sýnýf kâtip yardýmcýlýðý ile devam et-
ti. Ertesi yýl getirildiði Berlin Sefâreti ikin-
ci kâtipliðini Viyana Sefâreti’ndeki ikinci
kâtiplik görevi takip etti. Bu arada Ýstan-
bul’a dönüp Sadrazam ve Hariciye Nâzýrý
Âlî Paþa’nýn kâtipliðini yaptýktan sonra
Atina ve Petersburg sefâretlerinde baþ-
kâtip ve bir süre maslahatgüzar olarak gö-
rev yaptý. 2 Aðustos 1876’da getirildiði
Hâriciye Nezâreti Umûr-ý Þehbenderî Mü-
dürlüðü’ndeki baþarýlarý üzerine 21 Eylül
1885’te Belgrad ortaelçiliðiyle vazifelendi-
rildi. 21 Kasým 1889 tarihinde Roma bü-
yükelçiliðine tayin edildi. Bunu Viyana, Pa-
ris, Washington (27 Þubat 1910) büyükel-
çilikleri izledi. 24 Ekim 1866’da kendisine
râbia, ardýndan sâlise ve bâlâ ile vezirlik
rütbeleri verildi. Birinci rütbe Sýrbistan
Krallýðý Takova niþanýnýn yaný sýra Birinci
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