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kârda Zaðanos Paþa’nýn ilk devþirme asýllý
vezîriâzam olduðu açýktýr. Bazý kaynaklar-
da onun vezîriâzamlar listesine dahil edil-
memesi (Daniþmend, V, 10) doðru deðildir.

II. Mehmed, Zaðanos Paþa’yý yakýnýn-
da tutmamakla birlikte ona taþrada ba-
zý önemli görevler vermeyi ihmal etmedi.
Chalkokondyles’e göre Gelibolu sancak bey-
liðine ve kaptan-ý deryâlýða getirilen Za-
ðanos Paþa bazý askerî faaliyetlerde bu-
lundu; bilhassa bu kesimde yaðma ve tah-
ribatta bulunan meþhur bir korsaný takip
edip yakalattý. 1459 Ekiminde Semadirek
ve Taþoz’daki Latinler’e karþý baþarýlý sefer-
ler 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 Mo-
ra seferinde önemli görevler aldýðý bilin-
mektedir. Turahanoðlu Ömer Bey’in yeri-
ne Tesalya sancakbeyi olan Zaðanos Pa-
þa, Mora’ya yönelik harekât sýrasýnda Ho-
lomiç’i ve Kalavrita’yý ele geçirdi, fakat hal-
ka karþý sert hareketleri yüzünden II. Meh-
med tarafýndan azledilip yerine Hamza
Bey getirildiyse de biraz sonra yeniden bu
göreve tayin edildi. Atina dukalýðýnýn son
parçasýný teþkil edilen Ýstefe yöresinin ida-
recisi II. Franco’yu II. Mehmed’in emriyle
bertaraf etti. Böylece dukalýk tamamýyla
Osmanlý topraklarýna katýlmýþ oldu. Zaða-
nos Paþa’nýn bunun hemen ardýndan II.
Mehmed’in Trabzon seferinde bulunmuþ

olmasý da mümkündür. Bugün Trabzon
þehrinin topografyasýnda Zaðanos Paþa
adýný taþýyan yerlerin varlýðý (Zaðanos Pa-
þa Köprüsü, Zaðanos Paþa deresi, Zaðanos
Paþa mahallesi vb.) bunu gösterir. Hatta
Makedonya taraflarýnda idareci iken II.
Mehmed’in emriyle 1463’te Trabzon im-
paratorunun kýzý Anna’nýn kendisine ve-
rildiðine dair kayýtlar vardýr. Bir rivayete
göre müslüman olmayý reddeden Anna’-
yý kýsa bir süre içinde hareminden uzak-
laþtýrmýþtýr. 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 Balýke-
sir’de ve Manisa’dadýr. Balýkesir’de bir ca-
mi yaptýrmýþ, 865’te (1461) tamamlanan
cami için 866 (1462) tarihli bir vakfiye dü-
zenleyerek gelirlerini tayin etmiþtir (bk.
ZAÐANOS PAÞA KÜLLÝYESÝ). Zaðanos Pa-
þa’nýn Mehmed ve Ali Çelebi adlý iki oðlu-
nun adý kaynaklarda yer alýr.
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Balýkesir’de ilki
XV. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda

Vezîriâzam Zaðanos Paþa tarafýndan
yaptýrýlan külliye.

˜ ™

Fâtih Sultan Mehmed devri vezîriâzam
ve kumandanlarýndan Zaðanos Paþa ta-
rafýndan 865 (1460-61) yýlýnda inþa etti-
rilmiþtir. Günümüzde cami, türbe, muvak-
kithâne ve hamamdan oluþan külliyede

rütülmesi iþinde de önemli bir rol üstlen-
di. Onun kuþatmanýn en kritik yerinde yar-
dým gemilerinin limana girdiði 20 Nisan
gecesi Osmanlý ordugâhýnda yaþanan sý-
kýntýlý saatlerde muhaliflere karþý direnip
kararsýzlýk içinde bulunan II. Mehmed’i ye-
niden þevke getirdiði ve muhasaranýn de-
vamýný saðlamada pay sahibi olduðu bilin-
mektedir. Özellikle kuþatmanýn son gün-
lerinde umumi hücumun yapýlacaðý sýra-
da Batý’dan gelen endiþe verici haberler
üzerine yapýlan toplantýda Bizans’a yardým
gelmesinin mümkün olmayacaðýný, Bizans-
lý müdafilerin iyice zayýflatýldýðýný, surlarýn
da çökertildiðini söyleyerek telâþ ve endi-
þeyi yatýþtýrdýðý ifade edilmektedir. Ayrýca
Ýstanbul’a girilmesinin ardýndan Galata’-
daki Cenovalýlar’ýn teslim olmasýný saðla-
dýðý ve onlara verilen ahidnâmeyi hazýrla-
dýðý belirtilmektedir.

Fetihten sonra görevinden alýnýp idam
edilen Çandarlý Halil Paþa’nýn yerine Zaða-
nos Paþa vezîriâzamlýk makamýna getiril-
di. Böylece siyasî itibarý doruk noktasýna
ulaþtý. Hatta kýzýný II. Mehmed’e vererek
onun kayýnpederi oldu. Chalkokondyles, Za-
ðanos Paþa’nýn elde ettiði büyük gücü ifa-
de ederek II. Mehmed’in evlendiði kýzýnýn
aslýnda Mahmud Paþa’ya niþanlanmýþ ol-
duðunu, padiþahýn devreye girmesiyle bu-
nun bozulduðunu yazarsa da bu bir ka-
rýþtýrmadan kaynaklanmaktadýr. Zira Za-
ðanos Paþa’nýn bir diðer kýzýnýn Mahmud
Paþa ile evlendirildiði bilinmektedir (Kri-
tovulos Tarihi, s. 279). Chalkokondyles’in
bir baþka hatasý da Zaðanos Paþa ile II.
Mehmed’in kýzýnýn evlendirildiðini ileri sür-
mesidir, çünkü II. Mehmed’in bu sýrada
henüz yetiþkin bir kýzýnýn bulunamayaca-
ðý düþünüldüðünde bunun kýz kardeþiyle
olan evliliðe iþaret ettiði söylenebilir. Za-
ðanos Paþa vezîriâzamlýk makamýnda faz-
la uzun kalamadý. Ýbn Kemal onun 1456’-
daki Belgrad kuþatmasýna vezîriâzam sý-
fatýyla katýldýðýný belirtir (Tevârîh-i Âl-i Os-
mân, VII, 121), bu da uðranýlan baþarýsýz-
lýk sebebiyle azledildiðini düþündürür. H.
Ýnalcýk, Safer 859’da (Ocak-Þubat 1455) ve-
zîriâzamlýk makamýnda Mahmud Paþa’-
nýn bulunduðunu, Zaðanos Paþa’nýn bu ta-
rihte azledilip Balýkesir’e sürüldüðünü be-
lirtir. Ayrýca II. Mehmed’in siyasetini sonu-
na kadar destekleyen ve onunla akrabalýk
kurmuþ olan Zaðanos Paþa’nýn ansýzýn gö-
revden alýnmasýný Halil Paþa’ya karþý yapý-
lan hareketin doðurduðu memnuniyetsiz-
liði gidermeye yönelik bir manevra kabul
eder (Fatih Devri, s. 135). Hatta II. Meh-
med onu görevden alýrken kýzýný da boþa-
mýþtýr (Kritovulos Tarihi, s. 279). Her hâlü-
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tusunda uzanan cami düzgün kesme taþ
ve tuðla malzeme ile inþa edilmiþtir. Yapý-
nýn cepheleri silmeler ve kesme taþ diþli
pilastýrlarla hareketlendirilmiþ, çok sayýda
yuvarlak kemerli pencere ile iç mekân ay-
dýnlatýlmýþtýr. Yuvarlak kemerli, alçý dýþlýklý
pencereler üç sýra halinde olup altta dört,
ortada beþer, üst sýrada üçer adet pence-
re vardýr. Ýkinci ve üçüncü sýra pencereler
içten renkli camlý, alçý revzenlidir. Kuzey
cephesinde çift sýralý düzenleme söz konu-
sudur. Camiye doðu, batý ve kuzey yönlerin-
de revaklý düzenlemeye sahip basýk kemer-
li üç kapý ile geçiþ saðlanmaktadýr. Mer-
mer sütunlara oturan ahþap tavanlý giriþ
revaklarýndan doðu yönündeki, arazinin eði-
mi sebebiyle basamaklýdýr. Bu revakýn sü-
tunlarý diðerlerinden farklý olarak prizma-
tik bir kaide üzerinde yükselen, yivli ve
iyon üslûplu sütunlardýr. Kapý üzerinde iki
yaný ay yýldýz motifli inþa kitâbesi yer alýr.

Harim mekâný ortada dört kare pâyeye
oturan iki yönlü yuvarlak kemerlerle do-
kuz bölüme ayrýlmýþ olup merkezî kubbe-
yi taþýyan kemerler daha yüksek tutul-
muþtur. Geçiþin pandantiflerle saðlandýðý
kubbe sekizgen bir kasnaða oturmakta-
dýr. Üst örtü merkezî kubbenin etrafýnda
dört adet köþe kubbesi, mihrap önü kub-
besi ve beþik tonozlu birimler olarak dü-
zenlenmiþtir. Yapýda bitkisel kompozis-
yonlu kalem iþi süslemelere yer verilmiþ-
tir. Kuzeyde ahþap iþçiliðine sahip altý sü-
tunun taþýdýðý mahfil yer almakta olup bu-
raya ayrýca dýþarýdan da ulaþýlmaktadýr.
Güney duvarýnda hafif çýkýntý teþkil eden
mermer mihrap sivri kemerli, yarým daire
niþlidir. Ýki yaný yüksek kaideli, korint baþ-
lýklý çifte sütunlarla sýnýrlanan mihrabýn
süslemesinde barok üslûbunun etkileri gö-
rülür. Özgün mermer minber ise klasik un-
surlarý barýndýran bitkisel kompozisyonlu
yoðun süsleme programý ile dikkati çek-
mektedir. Ýki yaný birer sütunçe ile sýnýr-
lanan sivri kemerli, açýklýklý kapýnýn üzerin-
de palmet formlu bir tepelik vardýr. Yan
aynalar ortada kabara þeklinde bir rozet-
le üçgen ayna etrafýnda zarif bitkisel mo-
tiflerle süslenmiþtir. Köþk kýsmý dört sü-
tun üzerinde dilimli kemerli olup sivri bir
külâhla sonlanmaktadýr. Yapýnýn kuzeyba-
tý köþesine bitiþik kesme taþ minarenin
yüksek kare kaidesi üzerinde sekizgen pe-
tek kýsmýna oturan silindirik yivli gövdesi
yukarýya doðru hafifçe daralmaktadýr. Ýki
kaval silmeden sonra oval geçiþli þerefe
yer alýr. Uzun tutulan petek kýsmý üstte
oval formlu külâhla nihayete erer.

Minare kaidesine bitiþik durumda yer
alan muvakkithâne beþgen planlýdýr. Mina-

re kaidesi ve beden duvarýna bitiþen pen-
ceresiz iki cepheden baþka dýþa taþkýn üç
cepheli olarak algýlanan yapýda ortada dik-
dörtgen açýklýklý bir kapý ile iki yanda bi-
rer pencere bulunmaktadýr. Kapýnýn iki ya-
nýnda burmalý sütunçeler, kapý üzerindeki
lentoda ise kitâbe vardýr. Pencereler ke-
merli barok tarzýnda olup duvarlar da ba-
rok silmelerle sonlanmýþtýr. Caminin güne-
yindeki Zaðanos Paþa’nýn türbesi sekizgen
planlýdýr ve üzeri kubbeyle örtülüdür. Ka-
pýsý üzerinde görülen rik‘a yazýlý kitâbede
Zaðanos Paþa’nýn adý geçmektedir. Barok
unsurlarý ile dikkati çeken türbede köþe-
lerde yivli sütunlar üzerindeki baþlýklara
oturan yuvarlak kemerlerin oluþturduðu
cephelerde yuvarlak kemerli pencereler
açýlmýþtýr. Türbenin kubbesi ahþap olup iç-
ten baðdâdî sývalý, dýþtan kurþun kaplýdýr.
Yapýda Zaðanos Paþa’dan baþka eþi Sitti
Nefise Hatun’un da kabri vardýr. Türbe-
nin etrafýnda aile fertlerinden bazý kiþile-
rin kabirlerinin yer aldýðý hazîre mevcut-
tur. Hazîrede on adet mezar taþý tesbit
edilmiþtir. Sadrazam Galib Paþa da bura-
da gömülüdür. Vakfiyede sözü edilen ha-
mamýn cami ile birlikte yapýldýðý anlaþýl-
maktadýr. Moloz taþ ve tuðla ile inþa edi-
len yapý çifte hamam olup daha büyük tu-
tulan erkekler kýsmý dýþa taþkýn taçkapýsý
ile dikkat çeker. Her iki soyunmalýk me-

vaktiyle imaret, bedesten ve çarþý da bu-
lunmaktaydý. Zaðanos Paþa’nýn oðlu Meh-
med Bey’in cami avlusunda yaptýrdýðý mek-
tep de 1897 depreminde yýkýlmýþtýr. Kül-
liyenin evâil-i Cemâziyelevvel 866 (Þubat
1462) tarihli bir vakfiyesi mevcuttur. 8 Re-
ceb 985 (21 Eylül 1577) tarihli bir belge-
den külliyenin bu tarihten önceki bir dep-
remde büyük hasara uðradýðý anlaþýlmak-
ta, özellikle caminin üst örtüsü ve kâgir
desteklerinin, imaret ahýrýnýn ve türbenin
kubbesinin zarar gördüðü bilinmektedir.
Ýstanbul’dan gönderilen Mahmud Aða adlý
mimarýn çabalarýyla onarýmý gerçekleþti-
rilen külliye, 1897 yýlýndaki depremde tek-
rar aðýr hasar görmüþ ve cami bir dönem
kapalý kalmýþtýr. 1904’te dönemin muta-
sarrýfý Ömer Ali Bey tarafýndan yýkýk hal-
deki eski caminin temelleri üzerine bu-
günkü cami inþa ettirilmiþ, yapýnýn inþa-
sýnda Rum ve Ermeni ustalar çalýþmýþtýr.
Revaklý düzenlemeye sahip, ortasýnda þa-
dýrvanýn yer aldýðý geniþ bir avlusu bulu-
nan, iki pâyeye oturan altý kubbeli ya da
dört pâyenin taþýdýðý dokuz kubbeli pla-
nýyla enine geliþen bir yapý olduðu düþü-
nülen ilk camiden günümüze kuzey kapý
üzerinde mevcut kitâbe ile minber ulaþa-
bilmiþtir. Avluda yer alan ve onikigen mer-
mer bir havuza sahip olan þadýrvanýn çok-
gen sütunlarla biçimlenen her yüzünde bi-
rer çeþme vardýr. Yuvarlak beton kolonla-
ra oturan kubbeli dýþ yapýsý yenidir. Avlu-
nun batý yönünde bodur bir sütun üzerin-
de güneþ saati bulunmaktadýr.

Fevkanî olarak ele alýnan, kareye yakýn
dikdörtgen planý ile kuzey-güney doðrul- Zaðanos Paþa Camii harim kapýsýnýn kanatlarý (TSM, nr. 27-28)
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dan biridir. Zaðarcýlar baþlangýçta sekban-
larýn bir bölüðü iken av amaçlý doðan ve
tazý zaðarlarý besleyip yetiþtirmekle gö-
revlendirilmiþ, bu sýrada yayabaþýsý konu-
mundaki çorbacýsý zaðarcýbaþý yapýlmýþtýr.
Zamanla zaðar yetiþtiricilerinin istihdamýy-
la kalabalýklaþan bu orta ocaðýn önemli bi-
rimlerinden biri haline gelmiþtir. Çoðunlu-
ðu yaya olan zaðarcýlarýn otuz beþ kada-
rýnýn atlý olduðu bilinmektedir. Belgrad,
Baðdat ve Budin gibi taþradaki büyük ka-
lelerde bulunan yeniçerilerin diðer zâbit-
leri gibi zaðarcýbaþýlarý da vardý. XVII. yüz-
yýla ait ulûfe defterlerinde merkezde 318-
390 civarýnda yaya, otuz beþ atlý zaðarcý-
nýn kaydý görülmekte, bu asrýn ikinci ya-
rýsýnda ve bir sonraki asýrda sayýlarý 400-
500 kadar, atlýlar ise otuz dört kiþi göste-
rilmektedir (Eyyûbî Efendi Kanunnâme-
si, s. 43-44; Marsigli, s. 79). Padiþahýn sü-
rek avlarýna daha ziyade atlý zaðarcýlar ka-
týlýr ve yedeklerinde birer zaðar bulundu-
rurdu. Bunlarýn yevmiye ve tayinatlarý ya-
yalara göre daha fazla idi. XVII. yüzyýlýn
ikinci yarýsýnda yevmiyelerinin 14’er akçe
olduðu anlaþýlmaktadýr. Ayrýca kendileri-
ne günde birer okka etle üçer çift fodula
verilirdi. Atlý zaðarcýlar törenlerde çorba-
cýlar gibi baþlarýna sorguç takýp kemha-
dan üst elbisesi giyerler ve divan toplan-
týsýna yayabaþýlar gibi atla katýlýrlardý. XVI.
yüzyýlda bunlar timara 16.000-21.000, ya-
yalar ise 10.000 akçelik zeâmetle çýkarlar-
dý. Ocak dahilinde ise bölüðe yükselebilir-
lerdi. Ava çýkan yaya zaðarcýlar bu sýrada
bir ellerinde av tüfekleri, diðer ellerinde
“hezâren” denilen ucu gümüþlü bir deð-
nek tutarlardý. Zamanla padiþahlarýn av-
lanma geleneklerinin önemini yitirmesi-
ne ve av için sarayda bostancýlardan tazý-
cýlar, Bîrun’da þikâr aðalarý ile Enderun’-
da Doðancýlar Odasý gibi baþka birlikler ku-
rulmasýna raðmen zaðarcýlar varlýklarýný
sürdürdüler, zamanla merasimlere köpek-
leriyle katýlan gösteriþ kýtalarý haline gel-
diler. Zaðarcýlarýn hem kendileri hem kö-

pekleri için tayýnlarý, zaðarlarýnýn tasma
ve zincirleri için muayyen tahsisatlarý var-
dý. Ayrýca Ýstanbul’daki iþkembeci esnafý
zaðarcýlara ücretsiz olarak iþkembe verir,
buna karþýlýk bazý yükümlülüklerden kur-
tulurdu. Zaðarcýlardan kapýkulu süvariliði-
ne terfi edenlerin yevmiyeleri 18 akçeydi.
IV. Mehmed’in cülûsunda zaðarcýlara 160
akçe bahþiþ verilmiþti. Zaðarcýlar ortasý-
nýn günlük 70 çift fodula tahsisatý vardý.
Zaðarcýlar ortasý 1826 yýlýnda Yeniçeri Oca-
ðý ile birlikte kaldýrýlmýþtýr.

Resmî belgelerde “ser-zaðarî” / “serza-
ðarcý” þeklinde de geçen zaðarcýbaþý ye-
niçeri aðasý divanýnýn tabii üyesiydi. Hat-
ta zaman zaman merkezde aðaya vekâ-
let ederdi. Baþlangýçta ocak kethüdâlýðýný
da zaðarcýbaþýnýn yaptýðý, daha sonra bu
görevin kul kethüdâsýna geçtiði anlaþýl-
maktadýr (Akgündüz, IX, 377). Teamül ge-
reði ocak dahilinde genellikle saksoncu-
baþý zaðarcýbaþýlýða getirilirse de nâdiren
baþka görevlilerden de bu mevkie tayin
yapýlabilirdi. Meselâ XVII. yüzyýlýn sonlarýn-
da Edirne aðalýðýndan mâzul Osman Aða
zaðarcýbaþý yapýlmýþtý. Protokolde derece-
si Kanûnî Sultan Süleyman devrinde sak-
soncubaþýnýn altýnda iken daha sonra üs-
tüne çýktý, kul kethüdâsýnýn ise hep altýn-
da kaldý. Yevmiyesi Kanûnî zamanýnda 16
akçe idi, sonradan 23 akçeye, XVII. yüz-
yýlda 26 ve 29 akçeye yükseldi. Zaðarcý-
baþýnýn günlük yirmi beþ, kethüdâsýnýn al-
tý, kâtibinin ise iki çift fodula tahsisatý
vardý. Diðer yüksek rütbeli aðalar gibi za-
ðarcýbaþýlara da her yýl birer top çuha ile
birer top kumaþ ve zemistânî bedeli ola-
rak muayyen miktarda aidat verilirdi. Ter-
fi ederse ocak dahilinde kethüdâ olur, ba-
zan doðrudan yeniçeri aðalýðýna da yük-
selebilirdi (Anonim Osmanlý Tarihi, s. 292;
Râþid, III, 166). Dýþ hizmete XVI. yüzyýlýn
ikinci yarýsýnda yýllýk geliri 26.000, daha
sonra 40.000 akçe olan zeâmetle sancak
beyi olarak çýkar, savaþlarda baþarý göste-
renlere beylerbeyi pâyesi de verilebilirdi.

kâný pandantifli kubbe ile örtülüdür. Er-
kekler bölümünde sol köþede bulunan kü-
çük bir ýlýklýktan geçilerek ulaþýlan sýcak-
lýk bölümünün ortasý kubbeli, üç eyvanlý
ve üç köþe hücrelidir. Kadýnlar bölümünde
soyunmalýktan sol köþede yer alan pahlý
bir kapý ile doðrudan sýcaklýða geçilmek-
tedir. Sýcaklýk kubbeli birime açýlan tek ey-
vanlý ve iki hücreli olarak düzenlenmiþtir.
Erkekler ve kadýnlar bölümünde sýcaklýk
kubbelerine tromplarla geçiþ saðlanmýþtýr.
Külliye yapýlarýndan imaretin ahýrlarý 985
(1577) depreminde hasar görmüþ ve ona-
rýlmýþ, 1897 depreminde ise yapý yýkýldýktan
sonra tekrar inþa edilmemiþ, yerine bugün-
kü Vakýf Haný yapýlmýþtýr. Hamamla cami
arasýnda bulunduðu tahmin edilen doksan
iki dükkânlý bedesten ve çarþýnýn 1053
(1643) yýlýnda Paþa Hamamý’ndan çýkan
bir yangýnda harap olduðu ve tamir edil-
diði bilinmektedir. Daha sonra tekrar ha-
rap olan yapý zamanla yok olmuþtur.
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Yeniçeri Ocaðý’nýn
yüksek rütbeli zâbitlerinden.

˜ ™

Çeþitli orta ve bölüklerinden meydana
gelen Yeniçeri Ocaðý’nýn 64. ortasýný teþ-
kil eden zaðarcýlarýn baþýnda bulunmakta
olup ocak sisteminde önde gelen aðalar-
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