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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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ZAHARYA
(XVIII. yüzyýl)

Türk mûsikisi bestekârý,
hânende.˜ ™

Kaynaklarda yaþadýðý dönemle ilgili her-
hangi bir bilgiye rastlanmamaktadýr. Nûri
Þeyda Bey, Ýkdam gazetesinde yazdýðý bir
makalede (7 Rebîülevvel 1316 / 26 Tem-

muz 1898) Zaharya’nýn (Zacharias), III. Ah-
med döneminde (1703-1730) Fener Rum
Ortodoks Patrikhânesi Kilisesi’nde ilâhi
okuyan bir rahip ve iyi bir tambur icrâcý-
sý olduðunu söyler, ardýndan Mîr Cemil ve
Kürkçü lakaplarýný alýþýnýn sebeplerini araþ-
týrýr. Suphi Ezgi, bazý el yazmasý güfte mec-
mualarýndaki kayýtlara dayanarak onun It-
rî’den (ö. 1711) sonraki dönemde yaþadý-
ðýný ve kürkçülükle uðraþtýðýný kaydeder.
Ayrýca Georgios Papadopulos, Simvole Ýs-
tin Ýstorian Tis Par’imin Eklisiastikis Mu-
sikis adlý eserinde Zaharya’nýn III. Selim
dönemi (1789-1807) bestekârlarý arasýnda
yer aldýðýný, ayný zamanda Fener Rum Or-
todoks Patrikhânesi Kilisesi baþmuganni-
si Daniel Protopsaltis’in yakýn arkadaþý ol-
duðunu, dolayýsýyla hayatýnýn bu tarihler-
den hareketle araþtýrýlmasý gerektiðini ya-
zar. Hazîne-i Hâssa Dairesi Sýrkâtibi Salâhî
Efendi Vekåyi‘nâme’sinde, 4 Þevval 1150
(25 Ocak 1738) tarihinde Topkapý Sarayý’n-
da icra edilen bir fasýlda kendi eserlerinin
de okunduðunu ve Zaharya’nýn padiþah ta-
rafýndan ödüllendirildiðini kaydeder. Rauf
Yektâ Bey ise Zaharya hakkýnda þunlarý
söyler: “Eski üstatlarýmýzýn rivayetine gö-
re Zaharya, ekseri vaktini yaþadýðý asrýn
mûsiki konservatuvarlarý hükmünde olan
mevlevîhânelerde, tekkelerde geçirir. Bu
mûsiki menbalarýna senelerce devamý sa-
yesinde âyin, ilâhi, durak, na‘t, ezan okur
ve sabah essalâtý verirmiþ. Hatta Fener’-
de oturduðu mahalleye yakýn olan mesci-
din minaresinde ara sýra ezan okuduðu ve
gayet muhrik sesiyle sabah essalâtý verdi-
ði meþhurdur”. Ardýndan onun eserleri-
nin, kendisinden önceki bestekârlar tara-
fýndan tesis edilen halis klasik Türk üslû-
bunun ince bir zevkle iþlenmiþ örneklerin-
den ibaret olduðunu ifade eder. Ayrýca Za-
harya hakkýnda, ileri yaþlarýnda Müslüman-
lýðý kabul etmiþ olabileceði yönünde kayna-
ðý ve kesinliði belli olmayan bir varsayým
da söz konusudur. Baþta Suphi Ezgi ve
Yýlmaz Öztuna olmak üzere sonradan ya-
zýlmýþ metinlerde Zaharya’nýn 1740 yýlý ci-
varýnda öldüðü belirtilmektedir.

Kiryakos Filoksenis Musika Leksion ad-
lý eserinde, Zaharya’nýn XVIII. yüzyýlýn son-
larýna doðru eski büyük bestekârlarýn eser-
lerini içeren Efterpi adlý bir kitap hazýrladý-
ðýný, ancak yayýmlayamadan öldüðünü ya-
zar (bu eser daha sonra Teodor Fokaefs
ve Stavraki Bizantios tarafýndan Ýstanbul’-
da neþredilmiþtir [1830]). Ayný zamanda
iyi bir nazariyatçý olan Zaharya’nýn beste-
lediði eserlerin çoðu unutulmuþ olup gü-
nümüze ulaþabilen az sayýdaki bestesi kla-
sik repertuvarýn önde gelen eserlerinden-

Revan ve Tebriz fetihlerinde bulunan Þa-
hin Mehmed Aða, Rumeli beylerbeyiliði
pâyesiyle Ýnebahtý sancak beyliðine geti-
rilmiþti. Zaðarcýbaþý seferlerde ve savaþ-
larda bazan yeniçerilerin kumandanlýðýný
yapar, kale muhafazasýnda da býrakýlabi-
lirdi. Turnacýbaþý gibi zaðarcýbaþýlar da za-
man zaman devþirme memurluðu göre-
vi yapar (Naîmâ, II, 503), merkezden taþ-
raya ferman ve hil‘at götürmekle görev-
lendirilirdi. Önceleri Ýstanbul’da kulluklarý
(karakol hizmeti) bulunmayan zaðarcýbaþý
XVII. yüzyýldan itibaren kulluk sahibi ol-
muþtur. Ocak dahilinde yoklama hizmeti-
ni yine bazý durumlarda zaðarcýbaþý ya-
pardý. Yoklama hizmetinin iyice gevþediði
XVII. yüzyýlda Zaðarcýbaþý Eðinli Mehmed
Aða, Köprülüzâde Fâzýl Mustafa Paþa’nýn
emriyle yaptýðý yoklamada pek çok mün-
hal kadro tesbit ederek hazineyi rahatlat-
mýþ, çok takdir edilen bu hizmetine mu-
kabil kýsa sürede kul kethüdâsý, ardýndan
da yeniçeri aðasý yapýlmýþtý (Defterdar Sa-
rý Mehmed Paþa, s. 345-346). I. Mahmud
zamanýnda Aðakapýsý’nýn yenilenmesi mü-
nasebetiyle padiþahýn Aðakapýsý önünden
geçerken yeniçeri aðasýnýn ona, zaðarcýba-
þýnýn ise maiyetindeki Dârüssaâde aða-
sýna þerbet vermesi âdet haline gelmiþti
(Þem‘̀dânîzâde, I, 156). Kanunnâmelerde
samur ve vaþak kürk kaplý kadife üst el-
bisesi giydiði ve sorgucuna balýkçýl tüyü
taktýðý belirtilen zaðarcýbaþý atýna gümüþ
zincir, enselik, gümüþ üzengi ve topuz vur-
ma hakkýna da sahipti. II. Mahmud dö-
neminde zaðarcýbaþýlýðýn pâye þeklinde de
verildiði anlaþýlmaktadýr (Þânîzâde Meh-
med Atâullah Efendi, I, 442, 452). Ocaðýn
kaldýrýlmasý arefesinde kurulan Eþkinci
Ocaðý’nda da görev alan zaðarcýbaþý, 1826
yýlýnda ocaðýn ilgasý sýrasýnda diðer ocak
aðalarý gibi bir miktar maaþla taltif edil-
miþ ve kapýcýbaþý zümresine alýnmýþtýr.

Zaðarcýbaþý
(Elbise-i
Atîka-i
Osmâniyye,
ÝÜ Ktp., TY,
nr. 9362,
vr. 23b)


