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ÿAbdülkadir Özcan

– —
ZAÐRA-i ATÎK

(bk. ESKÝ ZAÐRA).˜ ™

– —
ZAÐRA-i CEDÎD

(bk. YENÝCE-i ZAÐRA).˜ ™

– —
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)
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maya baþladý. 1870’te Ýstanbul’a giderek
Ahmed Ziyâeddin Gümüþhânevî’nin soh-
betlerine katýldý ve bazý tarikat mensup-
larýnýn evrad olarak çokça okuduðu Delâ-
ilü’l-hayrât*tan icâzet aldý. Ertesi yýl git-
tiði Hicaz’da Nakþî þeyhlerinden Mûsâ el-
Mekkî’nin yanýnda bulundu ve ondan da
hilâfet icâzeti aldý. Hac görevini ifa edip
Düzce’ye geldi. 1887’de Ýstanbul’da Gü-
müþhânevî’nin yanýnda dört defa halvete
girdi ve hilâfet mansýbýný elde etti. Düz-
ce’ye döndükten sonra vefatýna kadar Ye-
nicami’nin yanýnda yaptýrýlan medresede
pek çok talebe yetiþtirdi, tarikat dersleri
verdi. Hasan Hilmi Efendi yaklaþýk 100 ya-
þýnda iken 20 Eylül 1926 tarihinde Düzce’-
de vefat etti ve Hacýhasan köyünde def-
nedildi.

Zâhid Kevserî temel Ýslâmî bilgileri ba-
basýndan aldýktan sonra girdiði Düzce’-
deki rüþdiye mektebinde müftü Üsküp-
lü Hüseyin Vecih Efendi gibi hocalardan
ders aldý ve mezun oldu. 1893’te Ýstan-
bul’a gidip Kazasker Hasan Efendi Dârül-
hadis Medresesi’nde öðrenimini sürdür-
dü. Bir taraftan amcasý Mûsâ Kâzým Kev-
serî’den Arap dili ve edebiyatý okurken di-
ðer taraftan Fâtih Camii’nde çeþitli hoca-
larýn verdiði derslere devam etti. Burada
ders halkalarýna katýldýðý hocalar arasýn-
da Çekmeceli Ýsmâil Zühdü Efendi, Yûsuf
Ziyâeddin Efendi, Karinâbâdlý Halil Efen-
di, Alasonyalý Ali Zeynelâbidin Efendi, Ha-
cý Hâfýz diye bilinen Eðinli Ýbrâhim Hakký
Efendi, Ali Rýzâ Fakrî Efendi ve Þeyh Meh-
med Esad Dede gibi âlimler yer alýr. Ken-
di ifadesine göre ilmî þahsiyetinin teþek-
külünde en çok Alasonyalý Ali Zeynelâbi-
din Efendi ile Eðinli Ýbrâhim Hakký Efendi
etkili oldu. Bu arada babasýnýn dostu Kas-
tamonulu Þeyh Hasan Hilmi Efendi’den
tarikat dersi aldý ve tasavvuf yoluna inti-
sap etti. Ýstanbul’da on yýl süren medre-
se tahsilini 1904’te tamamlayýp 1906’da
girdiði ruûs imtihanýný kazandý ve dersiâm
unvanýný elde etti.

Fâtih Camii’nde müderrislik yapmaya
baþlayan Zâhid Kevserî bu sýrada medre-
selerin ýslahý için kurulan komisyonda gö-
revlendirildi; Ýttihat ve Terakkî Cemiyeti’-
ne muhalefetine raðmen öðretime iliþkin
yeni kararlarýn alýnmasýný saðladý. 1913’-
te Ýstanbul müderrisliði ruûsu imtihanýný
kazandý. Dârülfünun’da açýlan fýkýh mü-
derrisliði imtihanýnda da baþarý göster-
mesine raðmen tayini Ýttihatçýlar tarafýn-
dan engellenince Kastamonu’da yeni açý-
lan medresenin kuruluþu ile görevlendiril-
di. Burada üç yýl kaldýktan sonra deniz yo-
luyla Ýstanbul’a dönerken bindiði tekne-
nin alabora olmasý yüzünden boðulma teh-
likesi atlattý. I. Dünya Savaþý’nýn ardýndan
Dârüþþafaka’daki bir aylýk müderrisliðin-
den sonra Süleymaniye’de Medresetü’l-
mütehassýsîn müderrisliðine getirildi. Bu
arada Süleymaniye Medresesi temsilcisi
sýfatýyla Meclis-i Vekâlet-i Ders’e üye seçil-
di. 15 Aðustos 1919 tarihinde þeyhülislâm
vekilliði makamý olan ders vekâleti göre-
vine tayin edildi. Sultan III. Mustafa’nýn
yaptýrdýðý medresenin Sadrazam Ahmed
Tevfik Paþa’nýn baþkanlýðýndaki bir cemi-
yet tarafýndan yýkýlmasýna karþý çýkýp Ders
Vekâleti’ne baðlý medreselerin kendi iz-
ni alýnmadan yýkýlamayacaðý gerekçesiyle
mahkemede dava açtýðý için bir süre son-
ra ders vekâleti görevinden uzaklaþtýrýldý,
fakat meclis üyeliði devam etti.

Zâhid Kevserî hayatý boyunca Ýttihat ve
Terakkî Cemiyeti’ne mensup devlet, siya-
set ve fikir adamlarýna muhalif kaldý. 1922
yýlýnýn sonlarýna doðru bir dostunun, hak-
kýnda tutuklama emrinin çýkarýldýðýný so-
kakta kendisine söylemesi üzerine ailesi-
ne bile haber vermeden deniz yoluyla Mý-
sýr’a hareket etti, önce Ýskenderiye’ye, bir-
kaç gün sonra da Kahire’ye ulaþtý. Ýsken-
deriye’den Beyrut’a, oradan Þam’a geçti
(1923). Þam’da Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye’-
deki yazma eserler üzerinde incelemeler
yaptý. 1926’da Kahire’ye döndü ve Ezher’-
de okuyan Türk talebelerinin kaldýðý Te-
kiyyetü’l-Etrâk Ebü’z-Zeheb adlý tekkede
ikamet etmeye baþladý. 1928’de ilmî seya-
hat maksadýyla ikinci defa Þam’a gittiyse
de burada kendisine uygun bir çevre bu-
lamadýðýndan ertesi yýl Kahire’ye döndü.
Kahire’de Dicvî, Muhammed b. Ca‘fer el-
Kettânî, Ahmed Râfi‘ et-Tahtavî gibi âlim-
lerden de Ýslâmî ilimlerden icâzet aldý. Her-
hangi bir geliri olmadýðýndan maddî sýkýn-
tý çekmesine raðmen yardým tekliflerini
kabul etmedi. Bazý Türkçe belgeleri Arap-
ça’ya çevirtmek amacýyla Dârü’l-mahfûzâ-
ti’l-Mýsriyye idaresince açýlan imtihaný ka-

dir. Baþta aðýr çenber usulünde, “Düþme-
sin miskin gönüller zülf-i anber-bûlara”
mýsraýyla baþlayan hümâyun bestesi ol-
mak üzere berefþan usulünde, “Þebnem
gibi saçýlsýn hûn-i eþk-i pür-revâným” mýs-
raýyla baþlayan hüseynî, aðýr çenber usu-
lünde, “Leyle-i zülfün dil-i þeydâ olur dîvâ-
nesi” mýsraýyla baþlayan isfahan, ayný usul-
de, “Çeþm-i mey-gûnun ki bezm-i meyde
cânan döndürür” mýsraýyla baþlayan segâh
besteleri, hüseynî makamýnda, “Tal‘atýn
devr-i kamerde mihriâlem tâb eder” mýs-
raýyla baþlayan aðýr semâisi ve uzzâl ma-
kamýnda, “Terk eyledi gerçi beni ol mâh-
cemâlim” mýsraýyla baþlayan nakýþ yürük
semâisi günümüzde de icra edilmektedir.
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ZÂHÝD
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ZÂHÝD-i GEYLÂNÎ

(bk. ÝBRÂHÝM ZÂHÝD-i GEYLÂNÎ).˜ ™

– —
ZÂHÝD KEVSERÎ

(1879-1952)

Son devir Osmanlý âlimlerinden.˜ ™

Muhammed Zâhid Kevserî 16 Eylül 1879
tarihinde Düzce’nin Hacýhasan (ardýndan
Çalýcuma, bugün Karaçalý) köyünde doð-
du. Dedelerinden Gûser (Kevser) adlý birine
nisbetle anýlan Çerkez asýllý bir aileye men-
suptur. Babasý müderris Hasan Hilmi Efen-
di 1831’de Kafkasya’da Þebzer’de doðdu.
Bu yörede tahsilini tamamladýktan sonra
ülkesinin 1863’te Rusya tarafýndan iþgal
edilmesi üzerine ailesi ve talebeleriyle bir-
likte Düzce’ye hicret edip kendi adýna izâ-
fetle kurulan Hacýhasan köyüne yerleþti.
Düzce’de Nakþibendiyye tarikatý halifele-
rinden Þeyh Devlet’e baðlandý ve 1865’te
hilâfet mansýbýný elde etti. 1867’de köyün-
de inþa edilen medresede müderrislik yap-
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