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ZÝHNE

hamam mevcuttur. Burasý, yerleþim için
müsait olmayan konumundan ve 1890’-
larda inþa edilen Ýstanbul-Selânik demir-
yolunun þehrin 15 km. kadar güneyinden
geçmesinden dolayý XIX. yüzyýlýn sonun-
dan itibaren terkedildi ve vadide yeni bir
yerleþim birimi (Yeni Zihne) ortaya çýktý. Kå-
mûsü’l-a‘lâm’da kazaya adýný veren eski
merkezinin harap olduðu, Serez’in güney-
doðusundaki bir köye (Zilhova) taþýndýðý
belirtilir. Bugün eski Zihne þehrinin Os-
manlý kalýntýlarý dokunulmamýþ arkeolojik
bir alandýr ve Evliya Çelebi’nin kayýtlarýna
göre pek çoðunun bulunmasý imkân dahi-
lindedir. Mihraptan dolayý cami duvarý ol-
duðu anlaþýlan yapýnýn karþýsýndaki ufak
hamam ayaktadýr. Hatta Evliya Çelebi’nin
bildirdiði gibi 300 yýl önce Evrenos tara-
fýndan yýkýlan Bizans surlarýnýn kalýntýlarý
yanýnda tuðla ile kaplý küçük taþ evlerden
biri de günümüze ulaþmýþtýr.
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Ýstanbul’da dünyaya geldi. Babasýnýn
“ser-týrâþan” (berberbaþý) olmasý sebebiyle
o da berberler kethüdâlýðýna getirildi ve
Berberzâde diye anýldý. Öðrenimini sürdü-
rürken Dürrî Mehmed Efendi’ye (ö. 1149/
1736) dâniþmend oldu, fakat daha sonra
tahsilini yarýda býrakýp küttâb-ý sultânî züm-
resine katýldý. Dîvân-ý Hümâyun kâtipleri
arasýnda güzel sohbetleriyle tanýndý. Bazý
vezirlere nedimlik yaptý, özellikle Râmi Meh-
med Paþa’nýn himayesine girdi, onun him-
metiyle Tersâne-i Âmire rûznâmçeciliðine
yükseldi. Râmi Mehmed Paþa’nýn 1114’te
(1703) sadârete getirilmesi münasebetiy-
le düþülmüþ olan tarihlerden, “Zihniyâ þevk
ile bu nev‘a dedim târîhin / Sa`d ile sadra
kadem bastý Mehemmed Paþa” þeklinde-
ki beytin (Anonim Osmanlý Tarihi, s. 197)
Berberzâde’ye ait olmasý kuvvetle muh-
temeldir. 1115’te (1703) meydana gelen
Edirne Vak‘asý sýrasýnda hâmisi Râmi Meh-
med Paþa’nýn gizlenmesine yardým etti,
bu arada kendisi de görevinden alýnýnca

tiþkin müslümanýn yedisi hallaç, biri hallaç
oðlu diye gösterilmiþtir. Ayrýca iki mak-
ramacý, bir de terzi kayýtlýydý; buna göre
otuz altý hâneden on biri tekstil iþinde ça-
lýþýyordu. 1530 tarihli kayýtlarda Zihne’de
bir cami, iki mescid ve bir hamamdan söz
edilir.

Osmanlý dönemindeki Zihne’nin ayrýntý-
lý yegâne tasvirini 1667-1668 yýllarýnda bu-
raya gelen Evliya Çelebi yapar. Evliya Çe-
lebi, Zihne’yi Kanûnî Sultan Süleyman ta-
rafýndan kurulan ve þehrin günden güne
ilerlemesini ve zenginleþmesini saðlayan
vakýflarýn dindar mütevellisinin ikamet et-
tiði yer olarak gösterir. Ona göre Zihne
sarp ve tehlikeli bir kayalýðýn üzerinde iki
mahalleli, 200 evi olan bir yerdir. Evler bir-
biri üstüne yapýlmýþ gibidir, aralarýndaki
dar geçitlerle birbirinden ayrýlýr. Bazý ev-
ler ölüyü bile yýkayacak yer bulunmayacak
derecede küçüktür. Bütün sokaklar çok
dar ve diktir. Herhangi bir arabayý bu yol-
larda kullanmak da zordur, burasý yerleþ-
me için hiç uygun bir yer deðildir. Evliya
Çelebi ayrýca güneye doðru uzanan vadi-
nin verimli topraklara, üzüm baðlarýna sa-
hip olduðunu, þehirde elli dükkân yanýnda
tüccarlar için iki büyük han bulunduðunu,
ancak kasabada kapalý bir çarþýnýn (bez-
zâzistan) yer almadýðýný belirtir. Zihne’-
nin seramik kâsesi ve bardaðý meþhurdur.
Sebebi de topraðýnýn çok temiz olmasýdýr.
Bu kâseler vilâyetten vilâyete hediye ola-
rak gönderilir. Ayrýca Evliya Çelebi Zihne’-
nin önemli binalarýnýn tasvirini yapar. Þeh-
rin tek camisini Eskicami diye adlandýrýr.
Bu cami II. Bayezid tarafýndan yaptýrýlmýþ-
týr. Caminin çatýsý kiremit kaplýdýr. Mevcut
mahalle mescidi de cami yapýlmaya uygun
bir konumdadýr. Ayrýca bir medrese, mek-
tep, tekke ve Eskicami önünde bir küçük

XV. yüzyýl Osmanlý hamamýnýn dýþ görünüþü ve II. Bayezid döneminde tahminen 1490 yýlýnda inþa edilen Eskicami’nin kalýn-
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vefat ettiði ve eserin müsvedde halinde
kaldýðý çaðdaþlarý tarafýndan belirtilmek-
tedir. Ayrýca büyük bir cilt hacminde Mýs-
rü’l-Kahire Târihi adlý bir çalýþmasýn-
dan söz edilirse de (Osmanlý Müellifleri,
III, 53) bu eserin mahiyeti ve muhtevasý
bilinmemektedir. Abdülkahir el-Cürcânî’-
nin el-£Avâmilü’l-miße adlý meþhur ese-
rini (Beyazýt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efen-
di, nr. 3641) tercüme eden Berberzâde
Zihni Mehmed Efendi’nin de ayný kiþi ol-
masý kuvvetle muhtemeldir.
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Sözlükte “bir þeyi anmak, hatýrlamak”
anlamýndaki zikir (zikr) kelimesi (çoðulu
zükûr, ezkâr) dinî literatürde “Allah’ý an-
mak ve unutmamak suretiyle gafletten ve
nisyandan kurtuluþ” anlamýnda kullanýlýr.
Zikir dil veya kalp ya da her ikisiyle bera-
ber yapýlýr; bu ise ya unutulan bir þeyi ha-
týrlama ya da hatýrda olaný muhafaza et-

me þeklinde olur (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müf-
redât, “cikr” md.). Kur’an’da türevleriyle
birlikte birçok âyette geçen zikir Allah’ý dil-
le hamd, tesbih ve tekbir þekliyle övmek;
nimetlerini anmak, bunlarý kalple hisset-
mek ve tefekkür etmek; kulluðun gerek-
lerini akýl, beden ve mal ile yerine getir-
mek; namaz kýlmak, dua ve istiðfarda bu-
lunmak, kevnî âyetler üzerinde düþünmek
þeklindeki mânalarýnýn yaný sýra Kur’an, ön-
ceki kutsal kitaplar, levh-i mahfûz, vahiy,
ilim, haber, beyan, ikaz, nasihat, þeref, ayýp
ve unutmanýn zýddý gibi anlamlarda da kul-
lanýlmýþtýr. Kur’an’da, Allah’ýn içten yalva-
rarak ve korkarak alçak sesle sabah akþam
çokça zikir ve tesbih edilmesi emredilmiþ
(el-A‘râf 7/205; el-Ahzâb 33/41-42), O’nun
zikrinin her þeyden üstün olduðu vurgu-
lanmýþ (el-Ankebût 29/45), Allah’ý anmanýn
bütün ibadet ve itaatlerden önemli sayýl-
dýðý ifade edilmiþtir. “En büyük olma” (ek-
beriyyet) vasfýyla nitelenen zikir, “Yalnýz be-
ni anýn ki ben de sizi anayým” âyeti dikka-
te alýnarak (el-Bakara 2/152) Allah’ýn ku-
lunu anmasý þeklinde de anlaþýlmýþtýr. Yi-
ne âyetlerde zikrin kalp huzuruna, kurtu-
luþa ve baðýþlanmaya vesile olacaðý vurgu-
lanmýþ (el-Enfâl 8/45; er-Ra‘d 13/28; el-
Ahzâb 33/35; el-Cum‘a 62/10), mal ve ev-
lâdýn müminleri Allah’ý anmaktan alýkoy-
mamasý gerektiði (el-Münâfikun 63/9),
gerçek müminlerin ticaret ve alýþveriþ gibi
dünya iþleri sýrasýnda bile Allah’ý anmak-
tan geri durmayacaklarý (en-Nûr 24/37)
belirtilmiþtir. Öte yandan münafýklarýn Al-
lah’ý çok az andýklarý (en-Nisâ 4/142), Al-
lah’ýn zikrine karþý kalpleri katý olanlarýn
açýk bir sapýklýk içinde bulunduklarý (ez-
Zümer 39/22) beyan edilmektedir. Hadis-
lerde de zikrin önemine ve zikir ehlinin fa-
ziletlerine iþaret edilmiþ (Wensinck, el-Mu£-
cem, “cikr”, “cekera” md.leri), zikir halka-
larý cennet bahçelerine benzetilmiþtir (Tir-
mizî, “Da.avât”, 83). En hayýrlý amelin Al-
lah’ý zikretmek olduðu, zikrin altýn ve gü-
müþ infak etmekten, düþmanla savaþmak-
tan bile üstün sayýldýðý kaydedilmiþtir (Tir-
mizî, “Da.avât”, 6; Ýbn Mâce, “Edeb”, 53).
Ayrýca zikir maksadýyla bir araya gelen
topluluðu ilâhî rahmetin ve meleklerin ku-
þatacaðý, üzerlerine sekînet ineceði, Al-
lah’ýn da onlarý kendi nefsinde anacaðý
(Müslim, “Cikir”, 39; Tirmizî, “Da.avât”,
7), yeryüzünde “Allah Allah” diyen bir kiþi
bulundukça kýyametin kopmayacaðý belir-
tilmektedir (Müslim, “Îmân”, 234).

Allah’ý anmanýn sýðýnma (istiâze), bes-
mele, takdis, tesbih (sübhânellah), ham-
dele (elhamdülillâh), tekbir (Allahüekber),
tehlîl (lâ ilâhe illallah), havkale (lâ havle

maðdur duruma düþtü. 1120 (1708-1709)
yýlýna kadar saklanmak zorunda kaldý, da-
ha sonra Edirne’ye gitti ve bir süre orada
kaldý. Ardýndan Ýstanbul’a döndü ve Sad-
razam Damad (Þehid) Ali Paþa’nýn sadra-
zamlýðý devrinde küçük rûznâmçe görevi-
ne tayin edildi. 1126’da (1714) Mukabele-i
Süvârî Kalemi’nin baþýna getirildi. Berber-
zâde’nin Mevlevîliðe muhabbetinin olduðu
düþünülmektedir. Tezkirelerde iyi bir þair,
latif, nazik ve zeki bir kiþi olarak tanýtýlýr.

Çaðdaþlarýnca iyi bir þair diye nitelendi-
rilen, fakat divanýndan söz edilmeyen Ber-
berzâde Mehmed Efendi þiirlerinde “Zih-
nî” mahlasýný kullanmýþtýr. Nâbî’nin etkisi
altýnda yazdýðý öðüt verici þiirlerinin top-
landýðý, mürettep olmayan divanýnýn bir
nüshasý Süleymaniye Kütüphanesi’nde ka-
yýtlýdýr (Esad Efendi, nr. 2638). Baþ tara-
fýnda nazma dair 10 varaklýk mensur dî-
bâçesi bulunan eserde beþi Farsça, ikisi
Arapça olmak üzere 317 gazel ile on be-
yitlik terkibibend, bir tarih manzumesi ve
bir hâtime yer almaktadýr. Ramazan ayýný,
alýþveriþ usullerini ve pazar yerlerini tas-
vir eden, bu arada rüþvet ve iltimas gibi
sosyal bozukluklara deðinen þiirleri ayný
zamanda bir sosyal tarih niteliðindedir.
Tezkireci Safâyî eserine nà‘t ve Mevlevî kü-
lâhýna dair iki þiirden örnek mýsralar al-
mýþsa da Sâlim Efendi bu mýsralarý çaðda-
þý olan, Bursa Mevlevîhânesi þeyhlerinden
diðer Zihnî’ye (ö. 1126/1714) izâfe etmek-
tedir. Divan üzerine yüksek lisans tezi ha-
zýrlanmýþtýr (bk. bibl.). Berberzâde Zihnî’-
nin, Tezkiretü’l-meþâyih veya Safâyî’nin
ifadesiyle Vefeyât adýnda bir eser telifine
baþladýðý, burada Ýstanbul’un fethinden,
bir baþka rivayete göre ise 1000 (1591-92)
yýlýndan kendi zamanýna kadar gelen âlim
ve þeyhlerin hal tercümelerini bir araya
getirdiði, fakat eseri tamamlayamadan
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