ZAGREB

Zagreb’de yeni bir cami

Ýslâm Merkezi günümüzde de faaldir. Ýslâm Merkezi’nin idaresinde Zagreb ve Hýrvatistan müslümanlarý için Boþnakça eðitim yapan Ýmam-Hatip Lisesi mevcuttur.
Hýrvatistan Baþmüftülüðü’nün idaresi bu
merkezden yürütülmektedir ve ayný zamanda Saraybosna’daki dinî idare olarak
bilinen “rijaset”e baðlýdýr.
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Osmanlý vezîriâzamý.
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Hayatýnýn ilk yýllarý hakkýnda bilgi yoktur. Bazý araþtýrmalarda Rum, Arnavut veya Türk asýllý diye tanýtýlýr. Vakfiyesinde adýnýn Zaðanos b. Abdullah þeklinde geçmesi devþirme olduðuna iþaret eder. Bir kýsým literatürde adý Zaðanos Mehmed olarak zikredilir. Ancak çaðdaþý kaynaklarda
Mehmed adý yer almaz. Dönemin bazý Ýtalyan kaynaklarýnda Arnavut asýllý olduðu ve
sarayda yetiþtiði bildirilir. Bu sonuncu bilgi daha doðru kabul edilebilir. Onun Fetret döneminde Çelebi Mehmed ile Mûsâ
Çelebi arasýndaki mücadeleler sýrasýnda
adý geçen ve Emîr Süleyman’ýn oðlunun
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lalasý olan Terzibaþý Zaðanos (Âþýkpaþazâde, s. 149) olabileceði yolundaki bilgiler
muhtemelen doðru deðildir. Tarihî kayýtlara göre ilk resmî görevi hazinedarbaþýlýktýr; buna göre II. Murad döneminde saraya alýnmýþ ve burada yetiþmiþ olmalýdýr.
Kýsa bir süre sonra hazinedarbaþýlýktan Zilkade 843’te (Nisan 1440) Arvanit-ili sancak beyliðiyle taþra hizmetine çýktýðý anlaþýlmaktadýr. Bu durumda 1439’da II. Murad tarafýndan yapýlan deðiþiklikler sýrasýnda üçüncü vezir olduðu þeklindeki bilgiler (Babinger, s. 31) yanlýþtýr. Zaðanos
Paþa’nýn adý özellikle II. Murad’ýn, oðlu lehine tahttan feragat ettiði dönemde ön
plana çýkar. Sancak beyliði sýrasýnda II. Murad’ýn Belgrad kuþatmasýna katýlmýþ ve ardýndan Macarlar’ýn 1442-1443’te gerçekleþtirdikleri karþý saldýrýlarda da muhtemelen orduda bulunmuþtur. Son derece
sýkýntýlý geçen bu dönemde vezirlik makamýna getirilmesinin sebebi söz konusu
mücadelelerde gösterdiði baþarýlara baðlanabilir. Büyük ihtimalle ya bu tarihlerde
veya biraz sonra II. Murad’ýn kýzýyla (Fatma Sultan) evlenmiþtir. II. Mehmed ile nasýl tanýþtýðý ve onun en yakýn adamlarý arasýna nasýl girdiði konusunda herhangi bir
bilgi yoktur. Bununla beraber tahta ilk çýktýðýnda henüz on iki yaþýnda bulunan ve
aðabeyi Þehzade Alâeddin’in vefatý üzerine tek veliaht olarak kalan II. Mehmed’e
baðlanýp Hadým Þehâbeddin Þâhin Paþa
ile birlikte güçlü vezîriâzam Çandarlý Halil
Paþa’ya karþý siyasî bir muhalefet teþkil
ettiði bilinmektedir.
Zaðanos Paþa, II. Mehmed’in 1444-1446
yýllarý arasýndaki ilk saltanatýnda onun
tahtta güçlü bir þekilde yerleþmesini saðlamaya çalýþtý ve sürekli biçimde onu daha atak bir siyaset izlemeye teþvik etti. Bu
durum Çandarlý Halil Paþa ile olan anlaþmazlýðý ve çekiþmeyi iyice týrmandýrdý. Zaðanos Paþa’nýn da içinde bulunduðu grup,
Varna Savaþý sýrasýnda II. Murad’ýn tekrar
ordunun baþýna çaðrýlmasý meselesine taraftar deðildi. Fiilen hükümdarlýk makamýnda bulunan II. Mehmed’in bizzat sefere iþtirak etmesini, hem onun saltanatýný kuvvetlendirmek hem de kendilerinin
Çandarlý Halil Paþa’ya karþý güç kazanmalarýný saðlamak için teþvik ediyorlardý. Ancak Halil Paþa aðýrlýðýný koyarak II. Murad’ýn
yeniden ordunun baþýna geçmesini temin
etti. Varna Savaþý’nýn ardýndan Halil Paþa’nýn muhalefetine raðmen II. Murad’ýn
tahta geçmemesi ve oðlunu yerinde býrakmasý Zaðanos Paþa için önemli bir baþarý
sayýlýr. Fakat mücadele, 1446’da Halil Paþa’nýn II. Murad’ý yeniden baþa geçmeye

ikna ederek II. Mehmed’in tahttan indirilmesiyle sonuçlanýnca Zaðanos Paþa ve Þehâbeddin Paþa merkezden uzaklaþtýrýldý.
Zaðanos Paþa muhtemelen emekliye sevkedilip Balýkesir’e gönderildi. Onun tahttan indirildikten sonra Manisa’ya yollanan
Mehmed’in yanýnda bulunduðuna dair bilgiler de vardýr. Ancak Manisa’ya gidiþi daha sonra gerçekleþmiþ olmalýdýr. Bazý Osmanlý kaynaklarýnda hem Zaðanos hem de
Þehâbeddin Paþa, Manisa’da bulunan II.
Mehmed’in atabegi, lalasý, veziri gibi unvanlarla anýlýr.
Tahtýn tek adayý olan II. Mehmed’in yetiþmesinde ve ilerisi için ne gibi iþlerin yapýlacaðýnýn planlanmasýnda Zaðanos Paþa etkili bir rol oynadý. Ýstanbul’un fethi
için ilk fikrî hazýrlýklar da muhtemelen bu
sýrada gerçekleþtirildi. Dönemin Bizans
kaynaklarýnda Zaðanos Paþa’nýn II. Mehmed’i Ýstanbul’un alýnmasý için teþvik ettiði ve bu iþe büyük bir güçle sarýlmasýný
saðladýðý açýkça belirtilir. II. Mehmed 1451’de ikinci defa tahta çýktýðý sýrada Zaðanos Paþa’nýn onun yanýnda bulunup bulunmadýðý konusunda kaynaklarda açýklýk
yoktur. Ancak Çandarlý Halil Paþa’yý vezîriâzamlýk makamýnda tutan II. Mehmed’in
kýsa bir süre sonra Zaðanos Paþa’yý yeniden vezirlik makamýna getirdiði bilinmektedir. Zaðanos Paþa’nýn, tekrar iktidarda
söz sahibi olduðunda II. Mehmed ile daha önce planlanan iþler üzerinde çalýþmaya baþladýðý tahmin edilebilir. Padiþahla
birlikte Karaman seferine katýlan Zaðanos Paþa, dönüþte Ýstanbul’un fethinin ilk
önemli adýmý sayýlan Rumeli hisarýnýn yapýmý iþinde mühim bir rol üstlendi, gereken malzemelerin teminiyle görevlendirildi, ayrýca diðer vezirler gibi hisarýn bir kulesinin inþasý bizzat ona verildi.
Zaðanos Paþa’nýn inþa ettiði kýsýmda biri Muharrem 856 (Ocak-Þubat), diðeri Rebîülâhir 856 (Nisan-Mayýs 1452) tarihli iki kitâbesi bulunmaktadýr. Kitâbelerde unvaný
“vezîrü’l-muazzam” þeklinde geçer. Bu husus onun II. Mehmed nazarýndaki durumunu açýk þekilde gösterir. Ýstanbul’un fethi
hazýrlýklarý esnasýnda araç gereçlerin saðlanmasýnda, yeni muhasara aletlerinin yapýmýnda büyük gayret gösteren Zaðanos
Paþa ayrýca fethe muhalefet edenlere karþý sürekli II. Mehmed’in yanýnda yer aldý.
Kuþatma sýrasýnda stratejik açýdan büyük
öneme sahip Haliç surlarý karþýsýndaki kesimde Galata-Kasýmpaþa sýrtlarýnda konuþlandý. Burada kurduðu, içinde havan
toplarý bulunan bataryalarla limandaki Bizans ve Ýtalyan gemilerinin hareketini önlemeye çalýþtý. Donanmanýn karadan yü-
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rütülmesi iþinde de önemli bir rol üstlendi. Onun kuþatmanýn en kritik yerinde yardým gemilerinin limana girdiði 20 Nisan
gecesi Osmanlý ordugâhýnda yaþanan sýkýntýlý saatlerde muhaliflere karþý direnip
kararsýzlýk içinde bulunan II. Mehmed’i yeniden þevke getirdiði ve muhasaranýn devamýný saðlamada pay sahibi olduðu bilinmektedir. Özellikle kuþatmanýn son günlerinde umumi hücumun yapýlacaðý sýrada Batý’dan gelen endiþe verici haberler
üzerine yapýlan toplantýda Bizans’a yardým
gelmesinin mümkün olmayacaðýný, Bizanslý müdafilerin iyice zayýflatýldýðýný, surlarýn
da çökertildiðini söyleyerek telâþ ve endiþeyi yatýþtýrdýðý ifade edilmektedir. Ayrýca
Ýstanbul’a girilmesinin ardýndan Galata’daki Cenovalýlar’ýn teslim olmasýný saðladýðý ve onlara verilen ahidnâmeyi hazýrladýðý belirtilmektedir.
Fetihten sonra görevinden alýnýp idam
edilen Çandarlý Halil Paþa’nýn yerine Zaðanos Paþa vezîriâzamlýk makamýna getirildi. Böylece siyasî itibarý doruk noktasýna
ulaþtý. Hatta kýzýný II. Mehmed’e vererek
onun kayýnpederi oldu. Chalkokondyles, Zaðanos Paþa’nýn elde ettiði büyük gücü ifade ederek II. Mehmed’in evlendiði kýzýnýn
aslýnda Mahmud Paþa’ya niþanlanmýþ olduðunu, padiþahýn devreye girmesiyle bunun bozulduðunu yazarsa da bu bir karýþtýrmadan kaynaklanmaktadýr. Zira Zaðanos Paþa’nýn bir diðer kýzýnýn Mahmud
Paþa ile evlendirildiði bilinmektedir (Kritovulos Tarihi, s. 279). Chalkokondyles’in
bir baþka hatasý da Zaðanos Paþa ile II.
Mehmed’in kýzýnýn evlendirildiðini ileri sürmesidir, çünkü II. Mehmed’in bu sýrada
henüz yetiþkin bir kýzýnýn bulunamayacaðý düþünüldüðünde bunun kýz kardeþiyle
olan evliliðe iþaret ettiði söylenebilir. Zaðanos Paþa vezîriâzamlýk makamýnda fazla uzun kalamadý. Ýbn Kemal onun 1456’daki Belgrad kuþatmasýna vezîriâzam sýfatýyla katýldýðýný belirtir (Tevârîh-i Âl-i Osmân, VII, 121), bu da uðranýlan baþarýsýzlýk sebebiyle azledildiðini düþündürür. H.
Ýnalcýk, Safer 859’da (Ocak-Þubat 1455) vezîriâzamlýk makamýnda Mahmud Paþa’nýn bulunduðunu, Zaðanos Paþa’nýn bu tarihte azledilip Balýkesir’e sürüldüðünü belirtir. Ayrýca II. Mehmed’in siyasetini sonuna kadar destekleyen ve onunla akrabalýk
kurmuþ olan Zaðanos Paþa’nýn ansýzýn görevden alýnmasýný Halil Paþa’ya karþý yapýlan hareketin doðurduðu memnuniyetsizliði gidermeye yönelik bir manevra kabul
eder (Fatih Devri, s. 135). Hatta II. Mehmed onu görevden alýrken kýzýný da boþamýþtýr (Kritovulos Tarihi, s. 279). Her hâlü-

kârda Zaðanos Paþa’nýn ilk devþirme asýllý
vezîriâzam olduðu açýktýr. Bazý kaynaklarda onun vezîriâzamlar listesine dahil edilmemesi (Daniþmend, V, 10) doðru deðildir.
II. Mehmed, Zaðanos Paþa’yý yakýnýnda tutmamakla birlikte ona taþrada bazý önemli görevler vermeyi ihmal etmedi.
Chalkokondyles’e göre Gelibolu sancak beyliðine ve kaptan-ý deryâlýða getirilen Zaðanos Paþa bazý askerî faaliyetlerde bulundu; bilhassa bu kesimde yaðma ve tahribatta bulunan meþhur bir korsaný takip
edip yakalattý. 1459 Ekiminde Semadirek
ve Taþoz’daki Latinler’e karþý baþarýlý seferler düzenledi, adalarý ele geçirdi, halkýný
da Ýstanbul’a yerleþtirdi (Kritovulos Tarihi,
s. 443). Onun 1457’de Tesalya ve Mora’da
bir süre idarecilik yaptýðýna dair kayýtlar
vardýr. Fakat asýl II. Mehmed’in ikinci Mora seferinde önemli görevler aldýðý bilinmektedir. Turahanoðlu Ömer Bey’in yerine Tesalya sancakbeyi olan Zaðanos Paþa, Mora’ya yönelik harekât sýrasýnda Holomiç’i ve Kalavrita’yý ele geçirdi, fakat halka karþý sert hareketleri yüzünden II. Mehmed tarafýndan azledilip yerine Hamza
Bey getirildiyse de biraz sonra yeniden bu
göreve tayin edildi. Atina dukalýðýnýn son
parçasýný teþkil edilen Ýstefe yöresinin idarecisi II. Franco’yu II. Mehmed’in emriyle
bertaraf etti. Böylece dukalýk tamamýyla
Osmanlý topraklarýna katýlmýþ oldu. Zaðanos Paþa’nýn bunun hemen ardýndan II.
Mehmed’in Trabzon seferinde bulunmuþ

Zaðanos Paþa Türbesi – Balýkesir

olmasý da mümkündür. Bugün Trabzon
þehrinin topografyasýnda Zaðanos Paþa
adýný taþýyan yerlerin varlýðý (Zaðanos Paþa Köprüsü, Zaðanos Paþa deresi, Zaðanos
Paþa mahallesi vb.) bunu gösterir. Hatta
Makedonya taraflarýnda idareci iken II.
Mehmed’in emriyle 1463’te Trabzon imparatorunun kýzý Anna’nýn kendisine verildiðine dair kayýtlar vardýr. Bir rivayete
göre müslüman olmayý reddeden Anna’yý kýsa bir süre içinde hareminden uzaklaþtýrmýþtýr. Zaðanos Paþa muhtemelen
868’de (1464) veya bu tarihten az sonra
vefat etti. Türbesi Balýkesir’de yaptýrdýðý
caminin hemen dýþýnda bulunmaktadýr.
Kurduðu vakfa ait mülklerin çoðu Balýkesir’de ve Manisa’dadýr. Balýkesir’de bir cami yaptýrmýþ, 865’te (1461) tamamlanan
cami için 866 (1462) tarihli bir vakfiye düzenleyerek gelirlerini tayin etmiþtir (bk.
ZAÐANOS PAÞA KÜLLÝYESÝ). Zaðanos Paþa’nýn Mehmed ve Ali Çelebi adlý iki oðlunun adý kaynaklarda yer alýr.
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Balýkesir’de ilki
XV. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda
Vezîriâzam Zaðanos Paþa tarafýndan
yaptýrýlan külliye.
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Fâtih Sultan Mehmed devri vezîriâzam
ve kumandanlarýndan Zaðanos Paþa tarafýndan 865 (1460-61) yýlýnda inþa ettirilmiþtir. Günümüzde cami, türbe, muvakkithâne ve hamamdan oluþan külliyede
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