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Başlangıç 

Galib'in tanınınağa başladığı XVIII inci; asır son
larında Türk klasik edebiyatı, kazandığı eski kıymeti 
yava§ yava§ kaybediyordu. Bu devrio yetİ§tirdiği _ şa· 
irierde eli fazla göze çarpan şey nazireciliktir. Fuzuli 
Baki; N ef'i, N abi, N ed im gibi mübim §absiyetlerin 
ayrı ayrı tesirleri altında kalan bu şairler, hiç bir fev--kaİ�ciellk gösteremiyorlardı. Ebedi kudret, küçük bir 
divan sahibi olmaktan ibaret kalıyordu. 

_ Devrin üstadı Hoca N eşe'l'ti.' Genç §airler, iyi Farisi 
bilen bu güzel huyhı adamın edebi tekayyüdü altında 
yeti§iyorlardı.- Galib de dahil olduğu halde Hanif, 

/ A V ak' anüuis Perteu, Beğlikçi i zzet, V ak' anüuis Amir ( 1 ], 
N ay u b (1] gibi daha sonra tanınmış şairler, H o ca 

[ 1] Pertev'in tarihini zeyleden (Osmanlı müellifleri, müver� 
rihler : S. 33] Vak'anüvis Amir Bey [Vefatı: Hicri 1230 Miladi 1814] 
bu devrin oldukça şöhret kaz;nan şairlerindendir. }atin, tezkire· 
sinde onun divan ın ı  görmediğınİ söyliyor. [S. 280] Filvaki ben 
de kütübhanelerde bulamadım, yalnız muasırı bazı şair ler tarafın: 
dan takdir edildiğini ve yazdığı gazellere nazireler vücude geti· 
rildiğini biİiyoruz [Vak'anüvis Pertev divanı],[Beğ/ikçi İzzet divanı]. 

Hoca Neş'et'in mahlasname verdiği şairlerden biri de Amir 
Bey'dir [Neş'et divanı S. 36-39]. Hal tercümesi için [Cevdet ta· 
rihi. cilt: 8, S: 281] ve [Osmanlı tarih ve müverrihleri S. 64·65]e 
bakınız .  

{2] Nayab'ın divanı elde mevcud rle·ğildir. ((Fatin, tezkiresinde 
Mumaiieyh in mahlası gibi eş'arı dahi kalil ve nayabdır» diyor. 
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N eş'el'ten azami istifade temin etmişlerdir. Bunlardan 
bir kısmına "Mahlasname, ler hediye eden [1] Hoca 
Ne§' et, ilmi nisbetinde kudretli bir §Bİr · olmamakla 
beraber, düzgün bir lisana eahibdir. 

Genç §airler, bir taraftan kudemayı taklid ederler
ken diğer taraftan da birbirlerinin gazellerine nazire· 
ler vücude getiriyorlardı. Muayyen çerçeve içinde yeni 
bir kafiyeyi ihtiva eden bu nazireler, ruh itibariyle 
eskilerden hiç farklı değildi; hatta his ve fikir cihetin
den, onlardan daha aşağı idi. Bu şiirler arasında Hoca 
Neş'et'in yazdığı gazellere yapılan nazireler de mühim 
bir yekiin te§kil ediyordu. Hatta onun pek meşhur 
bazı gazellerini, yüzlerce şair tanzir etmişti; fakat bü
tün bu temayüller, Ne§'et'in kuvvetli şahsiyetitfilen 
değil, edebiyatçılara üstad olduğundan ileri geliyordu. 
Netekim bir devir sonra gelen §airler, onu ancak bir 
lisan muallimi olarak tanıdılar ve şiirleri, � bir ikisi 
müstesna - tamamİyle unutuldu. 

XVII nci asır soniariyle XVIII inci asır bidayetinde 
yetişen şahsiyetler gibi bu devir şairleri de hayalde 
yüksek bir kabiliyet gösteren Şevket [vefatı, H.ll07 

[P'atin tezkiresi S. 396] Maamafih bazı divanlarda bir kaç gazeline 
nazire söylendiğini gÖrüyoruz; mesela «}P.rri» divanına bakınız. 

Viık'aniivis Pertev Nayab'ın saka! bırakması, münasebetiyle«7)) 
beyitli bir  tarih yazmıştır. 

Hoca N eş' el' in Şair hakkında, 
Ne güher arş-ı mualla·yi dile nur-i Huda 
Misli nayab seza mahlası olsa Nayab 

Beytini iht iva eden bir mahlasnamesi vardır . (Neş'et divanı, 
S. 43] Şerif Nayab Efendi'nin vefatı [1248 • 1832] dedir. 

[1] Hoca N eş'et'in mahlasname verdiği zevat şunlardır: Hani{, 
Şellid, Vak'anüvis Pertev, Müftizade İbrahim, Beğlikçi İzzel, 
Vahyi Süleyman, Müştak, Mir Amir, Şeyh Galib, Gayur, Nayab 
Hatifi, Sıddık, Cenab, Zahir, Bedi. 
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M.' 1695] ve Bidil [1133: 1720] ile, talimi çok kıymetli 
eserler vücude getiren Saib [1087: 1676] i model ittihaz 
ediyorlardı. Bilhassa Saib, daha ziyade fikre hitab etti
ğindendir k i  kolaylıkla taklid ediliyor; hatta onun bazı 
mazmunları aynen veya değiştirilerek lisanımıza nak

lediliyordu. Bu şairler arasında Saib'e nazire vücude 
getirmeyen, yahud onun bazı gazellerini tahmis etme• 
yen pek azdır. 

Bu devir §airleri yalnız bu üç mühim §ahsiyeti 
taklid etmekle iktifa etmemi§ler; H afcz [791: 1388], 
Molla Cami [898: 1492], Urfi [999: 1590], Talibi 
Arnili [1035 : 1625} , Feyzii Bindi [1040: 1630] , 

Kelimi Hemedani [1061: 1650} gibi diğer Acem §aİr· 
lerine de nazire söylemeyi, onların eserlerini talımi,s 
etmeyi büyük bir muvaffakiyet addetmi§lerdi. XVI ncı 
ve bilhassa X VII nci asır san'atkarlarının ileri sürdük� 
leri "Acem edebiyatma tefevvuk gayesi, ne bu asırda 
tesadüf edemiyoruz. Bunların vücude getirdikleri 
taklidi eserler, nihayet bir qzenme malıiyetini haiz 
bulunuyordu. 

Büyük klasik §airlerimiz derecesinde olmamakla 
beraber, Reisülküttab H ayri [1204: 1789], Şeyhiiiislam 
Şerıf [1204 : 1789], Naşid lbrahim [1206: 1791], 
Reisiilküitab Ra şit [1212 : 1797] V ak' an ii vis N ur i 
[1213: 1798] Vak'anüuis Perieu [1222: 1807], Beğ· 
likçi i zzet [1224: 1809] Arif [1228: 1813] gibi bir 
kaç şahsiyet istisna ediJirse, Acem mu kalli� liğinde de 
muvaffak olan yoktur denilebilir. 

Bu devrio nazirecilik ibtilası yanıJ?.da, bir de mÜ§· 
terek gazel yazmak modası mevcuddur. Edebi ictimalar 
yapılıyor ve bu . ictimalarda hatta bazan dört, be� ki
şi birlikte gazel söyliyorlardı. Muhtelif zevkleı;hı. i_§tİ
rakiyle vücude gelen bu mahsullerin §ftbhesiz 'bediı'hiç 
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bir kıymeti olamazdı, Bir nevi edebi eğlence kabilin· 
den olan bu haller, onlardaki ibd�' k abiliyetinin tıe 
kadar azaldağını göstermek itibariyle dikkate §ayandır. 

Tezkirelerin kısaca bahsettikleri yüzlerce §aİrin divan
larında bu nevi mii§terek manzornelere sık sık tesa
düf edilir [1]. Bunlara hayide edalarla yazılan kaside
ler ve ekseriyetle bayağı bir mahiyet arzeden man
zum hikayeler de ilave edilirse, bu §airlerin vücude 
getirdikleri edebiyat nümuneleri arasında hir kıymet 
atfetrrıeğe imkan gösterebilecek eserler pek mahduddur 
denilebilir. 

İ§te san'atkarların azaldığı , hatta hiç mevcud 
bulunmadığı böyle bir devirde, kudretli bir hususiyet 
gösteren ve vücude getirdiği kıymetli eserlerle kendi
sine mühim bir mevki kazandıran yegane §ahsiyet, 

Şeyh Galib'dir. O, yalnız devrinin d�ğil, bütün asır· 
larıdaki Türk edebiyatının en kuvvetli mümessillerin· 
den biri olmu§tur. 

[1] Bu devir divanları tathi bir surette bile tedkik edilse, 
müşterek gazelierin çoklu�u derhal göze çarpar. Arif, İbrahim 
Hani{, Hacı Hciyri Efendi damadı Said, İzzet, Amir, Vak'anüvis 
Pertev, Mahir, Raif. Tahsiri, Seltim Talıir, Ramiz, Daniş, ZirJer, 
Hikmet. v. b. gibi tamnmış şairler bu yolda pek ço� manzumeler 
yazmışlardır. Umumi bir fikir vermek için bu gazelierin makta· 
larından bir ikisini zikiretmek kafidir: 

<<Saidii vü Hanifa'ya olunca müşterek İzzet: Yakıştı büsn-i 
· ina'na sohbet i eş'ar bağında)), «Olunca Pertev ü lzzet'le müşte
rek Ami r: Su handa eylediler intihab. l alem-i ab ı), <<M ir Hikmet· 
le Selam Bey'le cenab ı E.s' ad: Ziver oldu fer· i teslis-i çerağ-ı 
el mas)). 
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Şeyh Galib'in Hayati 

M ehmed Esad Galib [1171 -17571 senesinde Yeni 
kapı M evievihan esi civarında ki bir evqe doğdu [1}. 
Galib'd Fn bahseden bi,itün menbalar, bu tarihte müt
tefiktirler. Bizzat Şairin divanında mevcud olan, 

Kim kadir ilac eylemeğe bükm-i kaderdir 
Tarihi imiş Galib·i zarın � ;ı 

beytinde"ki J�-;ı terki bi de [1171) i gösterir. 
Mualllm Naci (Mehmet Muzaffer mecmuasz)nda [2] 

bu tarihin, Vahld Efendi tarafından söylendiğini 
kaydediyor; fakat bu rivayet, diğer eserlerin hiç bi
rinde mevcud d�ğildir. 

Va k' anüvis N ur i yazdığı tarihte, 
� ;ı lafzi tarih-i veladetleri düşmesi beyan-ı hal ve şan

Ianna göya bir ta'rif-i muhtasar ve müfid olmuşdur 
diyorsa da terkibi bulanın kim olduğunu zikretmiyor. 

Esrar Dede tezkiresinde de bu hususa dair hiç 
bir şey söylenrnemiştir. 

Galib'in doğum tarihini gösteren diğer bir terk ib de 
.:iıl:(�.i.� lafzıdır. Bunu, Esrar Dede tezkiresinde ve 
ondan naklen diğer menbalarda görüyoruz. 

[1] Ahmed Hikmet , <<Mehmf'd Es'ad Efendi Sütlüce�de 
Brrhariye dergahının karşısında kain hala mevcud olan bir hane
de doğdu)) diyor ki, tamamen yanlış•ı·. Hak ilavesi No: 138, 6 
Temmuz 13'28 

f2] Sahife: 17 
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Gall b'in isim ve m abHünnın M ehmed Esad Galib 
olduğu malum olmakla beraber, tarihi eserlerde bu 
lımusta da bazı zıt fikirlere şahid olmaktayız. Bu isim 
keyfiyetini Vak'anüvis Nuri Şu yolda izah ediyor: 

Pederleri birgün Yenikapa mevlevihanesi Şeyhi Kılçek Mu
hammed Efendi merhumun meclisinde iken şeyh-i mfimaileyhe 
hitab edüb senin bir veledin dünyaya gelse gerekdir. İsmini 
Muhammed Es'ad vaz'eyle ve hatırına riayet eyl e deyu tavsiye 
huyurdukları ve Şeyh·i müşarün ileyhden sonra canişini olan 
Seyyid Ebu Bekir Efendi merhum da biaynihi ta'bir·i ınezkfir 
ile tebşir ve tavsiye huyurdukları pederleri lisanından menkuldür. 

Halbuki elde mevcuıl hulunan diğt>r hir çok riva· 
yetlerden ve nizzat Hoca N eş' el ve Galib diva nla
rından anlaşıldığına göre, Galib'e Esad malıHisını 
veren Hoca Neş'et'tir ;  fakat Galib'i çok yakından 
tamyau Vak'anüvis Nuri Bey'in doğrudan doğruya 
Mustafa Reşid Efendi'den naklen verdiği bu rivayeti 
esassız addetmek imkansızdır. Şu ha lde Ebu Bekir 
Dede'nin verdiği bu iki isimden haberdar olduğu 
muhakkak olan Neş'et'in, Esad ismini tekrar Galilı'e 
mahlas olarak verd iğini tahmin edebiliriz. 

Galib'in babası Mustafa RFşid Efendi'dir. �o zat 
hakkında sarih bir malumata sahib değiliz. Süleyman 
Faik Efendi'nin izaha!ına göre, 

Mustafa Reşid Efendi ba'z ı vüzeranın divan kitabetiyle dahil:i 
daire·i hünermendan)) [1] ol muştur. . 

Fatin tezki resinde de onun ketebedeu olduğu ta3-
rih edilmektedir [2]. Esrar Dede ise, 

Mustafa Reşid Efendi hazretleri Safiyyullalı Musa Dede haz
retlerinden sikkepfiş i inabet bir arif-i mahrem ve bir kamil-i 
sahib dem ki niçe zaman Kılçek Muhammed Dede ve Şeyh 
Seyyid EbU Bekir Dede ve EM Bekri Şerif Ahmed Dede ve 

f1) Şeyh Galib divanı: Beyazıt kütübhanesi No. 24 
(2] Fatin tezkiresi: Sahile. 309 · 310 
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bunların emsali kibar ı mevleviyye ile sohbet ve müvaneset 
eylemiştir diyor; fakat onun kalibliğinden hiç bahset· 
miyor. Esrar Dede, M uslafa ReşiJ Efendi'nin mev
levilikle yakından alakasını bildiren bu tafsilattan 
maada onun, «Arif- i m�lakelam ve şair· i benam>> olduğunu 
da söyliyor. Bizzat Şeyh Galib de Hüsnü Aşk'ında 
«Dil zaviyesinde münzevi ve serbaz · ı muhibb-i mevlevi» 
olan pe derinin kendisine «Suhanda tarz- ı piri» öğrettiğini 
anlatır[l]. Kezalik Konya mevlevihanesi Mesneviha
nına yazdığı manzum bir mektubda Şair, babası Reşid 
Efendi hakkında şunları söyliyor: 

Validim sermaye- i can ü dilim 
Ya'ni kim hallal · i ders· i müşkilim 

Divanında mevcud bir gazı:linde de ''Mustafa Reşid 
Efendi, hakkında yazılmış şu üç beyte tesadüf edi
yoruz: 

Peyrev oldum ben de Galib valid· i zişanıma 
Kim d ua vü medhi hem farz u hem elzemdir bize 
Mustafa nam ü Reşid ü ı;nürşid ü üstad· ı kül 
Her nigah · ı himmeti iksir- i a'zemdir bize 
Farkımızda sayesin Allah memdüd eylesin 
Alem ancak zat- ı va.ıasıyle alemdir bize 

Muallim N aci diyor ki: 
Peyrev oldum ta'biri, Reşid Efendi'nin de şi're intisabı ol

duğunu gösterir [2]. 
Filhakika Galib'in ve Esrar Dede'nin saralıade 

zikrettikleri vechile M usta fa Reşid kuvvetli bir tasav
vuf terbiyesi . almış ve muhakkak surette �iirle meşgul 
olmuştur. 

Galib münasebetiyle Mustafa Reşid Efendi'den bah
seden bütün menbalar, onu mevlevi olarak kaydederler. 

[1] Hüsnü Aşk, No: 155 den, 172 ye kadar olan beyitlere 
bakınız. 

[2] Mehmed Muzaffer mecmuası; s. 19 
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"Esrar Dede Tezkiresi, nde ve onun muhtasarı 
olan "Simahanei edeb, te "Reşid Efendi, nin Safi
yullah Musa Dede [1] ye intisabı olduğu yazılıdır \21. 
11 Va k' anı"ivis N urt ci e onun tarikat muhibbi bir 
zat oluduğunu ve Ku çek M ehmed Dede [3] ile Seyytd 
Ebu Bekir Dede [4] nin meclislerine devam ett�ğini 
söylemektedir. Anlaşılıyor ki, M us la fa Reşid Efendi, 
Galib'in şeyhi olan Ali Nutfd de dahil olduğu halde 
Yenikapı Şeyhleı inden dördü ile temas etmiş ve pek 
genç iken SafiyLillah Dede'ye inti�ab eylemiştir. Hal· 
buki Galata Mevlevihaesinde Mesııevi şarihi AnkaraZı 
İsmail Rüsuhi türbesinin arka kapısı önünde med
fun olan Reşid Efendi'nin d olama destarh bir sikkeyi 

[1] Safiyullah Musa Dede , Trabulusşam mevlevi tekkesi 
şeyhi Atinalı Celôl Ali DedP.'nin oğ'ludur. 

(1092 - 168 l] de Trabulusşam'da doğmuş olan Musa D ed�, 
Şam ve Mısır'da tahsil etmiş ve meşhur Abdülgani Nablı'isi'den 
de ders okumuştur. Haleb ve Kasımpaşa mevlevihanelerinde şey
lik ettikten sonra [1144- 1731] de Yenikapı dergıihı meşihatin e 
naklen tayin edilmiştir. Vefatı [1157 - 1744] tedir. Şahidi'nin 
Tuhfe'sini Arapçaya tercüme eden, Vankulu luga tinin tab'ı esnasında 
t-ashihini deruhte eden Safiyullah, Devrinin ilim ve irfanla tanın 
mış si malarındandır [Y enikapı mevlevihanesine bakınız S.137 ·141]. 

(2} Bay Abdülbaki Mus,tafa Reşid Efendi'yi, Seyyid Ali Nutki 
Dede mensublarından gösteriyor ki, yanlıştır: Melamilik ve Me
lamiler sahife: 187 

[3] [llS J - 1746] da vefat eden K uç ek Mehmed D ed e' nin 
Yenikapı mevlevihanesinde bir buçuk sene şeyhliği vardır.Mehmed 
Ziyrı hal tercümesini bulamaclığını söyliyor: Yenikapı mevle
vihanesi, sahi fe :  141 14'2 

[4] [1 117·1705] de /{iitnlıya 'da doğmuş olan Ebubekir Efendi, 
Sefinei mevleviye sa hi bi Sak tb ()ede'nin yetiştirmelerindendir. 
[ 1 159 1746) Ja Yenikapı mevlevihanesi şeyhliği'ne tayin edilmiş, 
vefat tarihi olan ! 1 18':1- 1775] senesine kadar meşihatta bulun
muştur [Mehmcd Ziya: Yenikapı mevlevihanesi S. 142 · 143] 
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havi olan ön mezar taşındaki şu kitabe, kendisinin 
Nelarrii olduğunu da gösterir: 

j�I!Jı_,... 
..::..-j o..ı..:-�"L;:_,l Y ..W� 

<,)..lı_ i l<: jl� Jt,i .)\ �\ ,�.;ı .:_�.!.) 
':"liG. (:-:-!- L.ıl:.!..\ ....r .P j -' ..:,K.,� 
ı$)�\.. ..\1\_,�J.;.r<=- or .._r..Ü 

�4 J;� LJ'ol.:").. � .ı�\ 
cl;. 1- • ı$.-(jl ..�.....!. ' '- -�-.J" .ro- - ) ..r--

y.ı)oJy: .. ..ı.iv 
1'1'\i"-=--

Ayak ta§ında da "Şikeste talik, ile şu beyit yaz1lıdır: 

[\] JV'iy Ü� LJ.J)j o..l.i.!.� t..,?-
I.SJ.!.I..\\J'. �-_,1 _;_,:. J-b ..J-M;J:ı 

Ön kiteheyi neşrederek� ilk defa Mustafa Reşid 
Efendi'nin Melamiliğinden bahseden Bay Abdülbaki • 

enu "Melanıi - Hamzavi, kibarından added iyor [2]. 
Filvaki meza r  ki tabesi n deki sarahat, bu hususta hiç 
§übheye mahal bırakmamaktadır. Yenikapı Mevlevi
hanesi mensublarının ekseriyetle MeHimet ne�'esine 
sahib olduklarını düşünürsek [3] Heşid Efendi'nin de 
"Mevlevilik, ten başka "MeHimilik, le dahi alakadar 
olduğuna hükmedebiliriz. 

Mustı;ıfa Re§id Efendi'nin babası, Mehmed Efendi 
isminde bir zattır. Esrar Dede'n io , 

Bir arif- i agah ve bir pir-i cilvegah-ı bezm-i Ahaddiyyet 

[ 1 ] Baki'nin bir gazelinden alınan bu beytin birinci mısraı, 
mezar taı,ıına yanlış olarak kaydedilmiştir. Doğrusu !JÖyledir: 

Arsa-i aşkda gör Hazret-i Mevlana'yı 
Baki divanına bakınız: Sadeddin Nüzhet E.rgun tab'ı S. 221 
[ 2 ]  Melamilik ve Melamiler, sahife: 187 
f 3] Aynı eser. Sahife: 25, 178, 197, 206 ya bakınız. 
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olarak tanıttığı M ehmed Efendi, gene onun rivayetine 
�öre, Yenikapı Mevlevi Şey hi Peçevi Arif Dede ( t]nin 

mensublarındandır. Hakkında ancak bu kadarlık basit 
bir malumatımız olan bu �atın bab.ası 

_
kimdir bilmiyoruz. 

Galib'in valdesi Emine Hanım hakkında da ma· 
ale8ef hiç bir kayda tesadüf edemedik. Galata Mev
levihanesi'nde Mustafa Reşid Efendi'nin sağ yanmda 
medfun olan Emine Hanım'ın kabir taşında aynen 
Şeylıin divanında dahi mevcud olan şu tarih yazılıdır: 

JJ.;y\> �·1 f-(' i • ..JIJ 
---'-:11 d f..; 0_,...lJ1 0 J J 

-)� � J t . .JÇ .sK 
....A)J _J;.. .3l•A '-:'J� ..1:1 

'y. '\.ı..:- ..i� 
Galib'in ecdadına dair velev ki pek cüz'i olsun 

malumat salıibi olamadığım.ız gibi, onun çocukluk ve 
tahsil hayatı hakkında da sarih fikirlerimiz yoktur. 

Esrar Dede, Şairin babası M ızslaja Reşid Efendi'den 
yalnız Tızhfei Şahidi [1\ yi okuduğunu ve başka bir 
kimseden, 

· 

[ 1 j [ 1137 - 1724] te vefat eden Peçevi, Yenikapı mevlevi
hıı.nesinde ll sene şeyhlik etmiştir. Hal tercümesi için bakınız [Sci· 
kıb Dede: Sefinei mevleviye, cilt2, sahife 167-168], [Esrar Dede 
tezkiresi}, [Mehmed Ziya: Yenikapı mevlevihanesi. Sahife 131·136). 

[2} Şehidi i Mevleviyim arifim gelsün . beri: İsteyen sırr-ı 
Hudayİ ben Hudayizadeyim» beytinin kaili olan Şahidi'nin «Gül
şeni tevhid» ismindeki manzum mesnevisinden başka divanı[Muğ· 
lada hususi elde] ve <<Gülistan şerh i» vardır: Bu kıymetli şairin 
«Tuhfe»si çok meşhurdur. Matbu ve yazma nüshaları olan bu eserin 
nıı.zireleri de mevcuddur. [ M. Fuad Köprülü: Divanı Tü'rkii basit 
aallife fl6] ya bakınız. 

Bf'nam.·ı halik u hayy ü t.üvani 
Kadim ü ka..dir ü bina vü dana 
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Farisiyyat ve nazmiyyat okumayub neş'e-i asliyye-i mevleviy

ye ve maye·i kadime·i ma'neviyyeleriyle ulema·i dehre faik [1] 
olduğunu kaydediyoı:sa da, Esrar Dede'nin bu ifadesin
den Calib'e manevi bir kıymet, daha doğrusu üm.milik 
is�ad etmek istediği anla§ılıyor. Vak'anüvis Nuri'nin 
bu hususta verdiği malum-at ta mübhemdir.O daGalib'io, 
Merkez- i tıynet -i fıtriyyeleri olan isti'dad - ı  Hudadad iktiza· 
siyle sigar-ı sinninde tahsil-i hiiner ve maarife iştigal ile az müddetde 
şagird iken üstad ve arabiyye ve farisiyyede akranına tefevvuk 

ile dilşadJ> [2] olduğunu zikrettiği gibi ayni balısin di
ğer bir yerinde de Galib için, 
Sigar·ı sinninde ba1z-ı esatizeden ulum-i arabiyyatı görüb ancak 
fariside pederlerinden Şahidi'den gayrı nüsha okumamışken 

Bana keşfoldu bi ta'lim-i üstad 
Müfadına mazhariyyetle dekayık ı )isim-ı farisiye kemal-i ıttıHi' 

. ve intisabı mücerred mevhibe-i Hak idüğü teslimkerde·i erbab- ı 
el babdır 
cümlelerini kaydeder . Cevdet Paşa da, 
besiz muhtelif vak'anüvis tarihlerinden 
malumata istinaden, onun 

biç §Üb
topladığı 

Sigar-ı sinninde tahsil-i ulum ve maarife . verziş ederek 
merkuz-i fıtratı olan isti' dad-ı Hudadad iktizasınca az miiddetde 
arabi ve fariside akranına tefevvuk 
ettiğini yazar [ll 

Esrar mütesna- birbirine çok yakın olan bu izahlar
dım anla§ılıyor ki, babasından dini ve tasavvufi terbiye 
alan ve ondan "Tuhfei Şahidi, yi okuyan Galib, 
muhtelif kimselerden de arabi ve farisi okumu§tur. 
Elimizde mevcud olan menbalar, bu zevat hakkında 

Beytiyle başlayan bu manzum ve muhtasar [Matbu nüsha 64 
sahifedir] lugat kitabı, aruz babirieri taksimatına göre yazılmıştır. 
Ea ziyade kullanılan kelimelerin Türkçelerini muhtevidir. Şahidi
ılİn Vefatt [957:1550] dedir. 

[l� Esrar Dede tezkiresi: Şeyh Galib m.addeai. 
[�] Vak'anüvia Nuri tarihi: 1213 Vakayii. 
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hiç biqey söyiemiyorlar. 

Üniversite hafızkütüblüğünden mütekaid Bay 
Sabri'nin tertib ettiği yazma divanlar fi§inde, Galib'in 
Harndi isminde bir alimden arapça okuduğu yazılı
dır; fakat bu rivayetin sılılıatı hakkında bizi tenvir 
e decek bir vesikaya "tesadüf edemedik. Gerçi Galib 
divanında mevcud bir gazelin maktaında ''Hamdi, ıs
minde bir şair şu yolda takdir edilmektedir: 

E.ğer insaf edersen Es'ada hacietle rı1mal et 
Ki zira bu zemine Hamdi·i üstad ayak basmış 

Kezalik H alet Efendi'nin yazdığı bir mecınuanın 
kaydından anlıyoruz ki, Galib, Kal'ei kebir hafifesi 
Abdullah Efendi zade H amdi Efendi ile samimi bir 
surette görü§üyor ve onun bazı gazellerine nazireler 
vücude getiriyordu. ihtimal ki Galib divaniyle "Bay 
Sabri,nin teriib ettiği fişte mevzubahs edilen zat, Halet 
Efendi'nin kaydettiği Harndi Efendidir(l}. 

(1] Şeyh Galib'in mevzubahs ettiği «Hamdi» nin Kaı'ei kebir 
halifesi Abdullah Efendi'nin oğlu olan Hamdullah Efendi olma!!ına 
ihtimal verilebilir. 

. � 

Hamdullah, <<Sicilli Osmani» ye göre (C. 2, S. 244] H. 120� 
zilkadesinde [M 1785] İzi/ıir mollası, 1210 şevvalinde [M. 1795] 
Bursa kadisı ve 1212 de [M. 1797) Filibe mollası olmuş, badehu 
Mekke ve İstanbul payelerini almıştı. 

Süruri divanında mukayyed olan (sahife: 237) şu tarihten an-
laşılıyor ki, İstanbul payesi kendisine ( 1215: 1800) de verilmiştir: 

Feyz i haysiyyetle şimdi etdi bir sahib kemal 
Gıbta-i cah·ı biilen<li rütbesin lslam bul' .ın 
Hamdülillah mülhem oldu payesi tarihine 

ı.!lJ�)LI :.r--�J -s-Wl ..:lıl..ı.� ..s..ı.ll 

Hamdullah, 1217 rebiulahırının 18 inde (M. 1802) vefat etti, . 
Eyipte Zalpaşa'da medfundur. 

Sicil, Hamdullah'ın «.Ulemayi resmiye» den bulunduğunu 
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Maamafih yazdığı bir tarihten kat'i surette anla§ıh
yor ki Galib, Galata Mevlevihanesi şeybi Hüseyin 
Efendi'den azami istifade temin etmiştir. 

Bütün söylt>dikleı}nin, ondan işittikleri 
'olduğunu 

mütevaziane bir lisanla anlatan. ş.u farsça tarih, bu 
noktadan çok mühimdir: 

;. .. � j. .... \... � ._j&A IJ ;_;;,.-
;.s:; J�o.. �..ı.:...ıj::ı.; -� lö\c. • � ";.)...,.. ( .ı.r e-.r . 
;. .. � J.\; �·..ıı..f_)�.:ı 

;. .. >::; jX .... :...,.... ;._; .. c1_ ..,· 

r" )S_ J..., IJ ("' J (::.!. f� IJ J 

;....>; J-�:-: �\c d.'Cj ra-� J.:ı -:->L. � rı ..... 

0.\...:ıL.:. i) .:ı � ..�.;T ._;. J;.. 
r"" . .:ı I"L:.. IJ.:ı _,;.. c_.:::-J J"". 

IJ .Çjly_.:ı .f.l 1..ı.:-..r. :.yj 
\JJ ....:.. .,.... jl �J �_.C. 
.A .JI );.. .J:-> e::.. '="' t� 

J ...,IJ .:...!.l -U..\.i:. o'6J..ı... 
;.-.s-�..,..,.��:.. Jl ._;l.j_j 

'7'\�,.ı ı.J-:;._JÇ 0)'7 -'-:- .)'< (rj 
Mevleviler nezdinde büyük bir hürmet kazanan 

Aş çı başı Hüseyin Dede'nin [1194 -1780] de Galata 
mevlevihanesine postuişin tayin ·edildiği zaman söyle· 

söyliyor. Sürııri de «Sahib kemalıı olduğunu anlatıyor, fakat her 
ikisi de onun şairliğinden bahsetmiyorlar. Halet Efendi kütübha
nesindeki bir mecmuada (No. 776) mukayyed olan izahattan anlı· 
yoruz ki, Kal'e halifesi zade Hamdullah Efendi, ayni zamanda 

şairdir. Gal'ib'in j_,;.� redifli farsça gazeli, bu zatın bir manzu· 
mesine naziredir. O halde 11Ayak basmış>> redifli gazelin de 
<<Hamdiıı m�hlasını kullanan «Hamclullah Efendiııye nazire olması 
kuvvetle muhtemildir. 

Hamdullah'ın ulemadan bulunduğunu, ·· Galib'in de ona üstat 
dedig-ini nazarı itibara alırsak, Bay Sabri'nin menba zikretmeden 
verdiği maliimatın esassızhğını iddia edemeyiz. Ihtimal ki «ferri»nin, 

Menzil i Harndi'de Ferri kabza almışlardanız 
Korkmayız amac-ı tir-i ta'n-i gerelun olmadan 

Beylinele bahsettiği Harndi de bu zattır. (Ferri Divanı: Üni
versite • Halis Efendi No. 6393) e bakınız. 

2 
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n en· bu tarih, Galib'in bu §ey h ten müstefitd olduğunu 
açık· bir surette göstermektedir. 

Galib'in diğer bir üstadı da Hoca Neş'et (1) tir. 
Devrio birçok genç edebiyat merakhları ile beraber,. 
o .da bu kıymetli adamdan istifade ediyordu. Gerçi 

[1] Asıl ismi «Süleyman» olan Neş'et İstanbullu musahibi 
şehriyari ı•Ahmet Refia Ef . » (vefatı: 1163 · 1749) nin oğludur. 
( 1148 • 1735 ) te babasının menfi bulunduğu Edirne'de doğdu. 
Refia tarafından söyleni\en 

Hudaya iki alemde aziz eyle Süleyman'ı 
mısraını yüzüğüne k.azdırmıştı. Refia Ef., .<ıHicazıı a gittiği zamanı 
«Süleyman »ı da beraber götürdü. Oradan Konya'ya avdet ettik
lerinde <ıNeş'et>>, Çelebi Ef. den sikke giydi. İstanbul'a dön· 
dükten sonra Süleyman N eş' et'i bÜhas�a- ııMesnevi�' ile fazla me ş� 
gul görüyoruz . Farisi hocası, şair <ıDayezade Cudi Ef.n idi Ona 
<ıNeş'et>ı malılasını veren de odur. Silahara Mesnevihanlıkla işti· 
har eden Neş'et, devrinin farisi muallimi oldu. <ıMollagüraniı} 
deki evinde bir çok meraklı gençlere farsça okutuyordu.· 

Vak'anüvis Pertev Neş'et divanına yazdığı hal tercümesinde 
diyor ki, o Meclis • i alilerinden tahsil·i maarif birle istifade ve 
istifaia edüb bekam ve ta'yin huyurdukları mahlaslariyle bena_m 
olanların hadd ü adedi yokdur. Eğer yalnız esamisi �aydolunsa 
bir mutavvel defter olur.>J- [N eş' et divanı: Üniversite edebiyat 
K .  No : 7] Filhakika o devrio ileri gelen ·bir çok kalem sahibleri, 
bu muallimin talebesidir. 

Hoca Neş'et'in divanı matbudur. Bedii büyük bir kıymeti 
olma,yan bu şiir mecmuasının boşa gidecek beyitleri azdır. Mııal
llm Naci, haklı olarak, <ıHoca Neş'et iyi bir şair veya edib 
olarnamakla beı:aber iyi bir. üstad olabilmişdir. Bu da büyük bir· 
şerefdir» diyor. 

Bu ,devir divanlarında Neş'et'in üstadlığını gösteren ve onun 
hakkında beslenilen hürmeti s,arih bir surette ifade eden bE>yitlere 
daima tesadüf· edilir. 

Devrin şairlerine �ynı zamanda ahlak dersleri veren Neş'et'in 
bazı gazellerine -Galib de dıl.hil olduğu halde- bir çok Şai.rler, 
yüzlerce nazire vücude getirdih:r.Neş'et'in vdatı, [i222�1807] dedir.  
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Galib'den bahseden eski menbalarda bu husus, tasrih 
edilmiş değildir, fakat gerek Hoca N eş'et'in,_ gerek 
Galib'in divanları bunun k atiyetini isbata kafidir. 

GaJib'in Reşid Efendiden ald1ğ1 şiir zevkini takvi
ye eden Ne§'et, Galib'e Esad malılasını ihtiva eden şu 
"Mahlasname, yi vermiçtir: 

Ol ravza ·i cavid nümayiş ki cihandır 
Sersebz - i giyalı u- gülü hep tir • i sinandır 
Hep nay - i neviiseneleri mutrıb - ı dehrin 
Sercümle usul ü negamı Devr-i revandır 
Sehm- i sitemi dest- i kaza sinerne çekdi 
Bin nağme • i dil s uz ile bu sine kemandı r 
Mıdrab • ı dilim sine haraş etmede efgan 
Dest · i diğer � i gamla gelugir - i figandır 
Ne şive · i şadi ne sürı1d · i gam · ı cankah 
Yok şilkr ü şikayet yeri hiç turfa cihandır 
Rindane hernin bezm · i fena şerm - i veda'ı 
Hemreng • i şeb · i id • i said · i ramazandır 
Devlet yeter ol pir - i kijhensal - i hünerde 
Nazik püser- i Yusuf- i Mısr- ı dü cihandır 
Tuba gibi sersebz · i dili hayr - ı halefle 
Ol zat-ı şerifin yeri gülzar-ı cinandır 
Verdi bana ol gevheri Hak kıldı inayet 
San kalbüd- i ademe bahşayiş - i c�ndır 
Ol ned ·i saadet ki gelüb ırk· ı sadırdan 
Şiibaş ile ervah . ı selef hep nigerandır 
Ol meh ki sipehr- i hünerin kevkebLyekser 
Şems ü karneri hazretine secdekünandır 
Asar - ı necabet görünür nasiyesind� 

. 

Envar - ı füyı1zat ile Hurşid nişa�di; 
Piran - ı suhan enciimeninde bu cevanbaht 
Hasretgede · i pirde timsal- i cevandır 
Şehname- i i'cazda der Tusi el'in�af 
Ruz - i h üner- i tab' ile destan - ı -zamandır 
Ol m1diregı1 taze e da fikr- i- J:!letini
Reşkaver-i Şidiz ü Herat ü 1-lemedan'dır 
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Fürkan·ı zamiri heme · ayat·ı belagat 
Sercümle fünun mushaf-ı tab'ında iyandır 
Ol lü'lü' ·i deryil dil ü yekta- yi keramet 
Mir'at ·ı tasavvurda mesili helecandır 
Gördük de kemal- i şeref- i gevher- i zatın 
Envar·ı saadet ile meşhur u iyandır 
Neşe't dedi piran zebanından edüb gO.ş 
Mahlas ana Es'iıd ne sa�det bu ne şandır . 
Bihad ise gerrlunda nola kevkeb. i es' ad 
Gör mihr· i cihantabı ne vechile iyandır 
Bu tuhfe ile kıldı hernan mahlası tebrik 
Ol tuhfe ki nadirle-i gencıir ·i cenandır ... [1] 

Galib, bunun üzerine, hocasına bilmukabele aynı 
vezın ve aynı kafiyede bir te�ekkürname takdim etti. 

Söz bir güher·i ulvi-i lahut mekandır 
Mebde'le maad ana veli gi'ış·i zebandır 

Bey_�iyle ba§layan bu manzume Galib'in hocası hak
kında beslediği hürmet ve muhabbeti açıkça göster· 
mektedir. 

Bir çok gazellerinde de üstadına samimi sevgile
rini izhardan çekinmeyen Galib'in kaç ya§ında iken 
N eş' et' in evine devama başladığını bilmiyoruz. ;yalnız 
muhakkak olan cihet §Urasıdır ki, Galib gençlik ça
ğında bo§ durmayıp çalışmı§ ve devrio alimlerinden 
istifade etmekten kaçınmamıştır. 

Süleyman Faik'in dediği gibi, 
Evail·i halinde tahsil-i hüner ve maarife sa'y·ı firavan eylemişdir. 

Maamafih bütün bu hr.ahatımıza rağmen Galib'in 
muıitazam bir tahsil gördü�ünü iddia edemeyiz. Ahmed 
Hikmet'in, Şairi cami derslerine mülazemet etmiş 
olarak göstermesi, hiç bir vesikaya istinat etmez [2}. 

[1] (Neş'et divanı. S. 39 - 41 
(2] Hak ilavesi No: .J28 
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Bazı kimselerden ancak hususi olarak, fakat iiıtizam
sız bir surette ders alan Galib, zekasiyle az zaman 
zarfında Arapça, Acemce öğrenmiş ve bu lisanlar· 
la' yazılı olan dini, tasavvufi pek çok eser okuyarak 
kendi kendine m alumatını arttırmıştır. 

Bahs ettiğimiz menbaların anlatmak istedikleri de 
budur. Bizzat Şairin: 

Bi minnet· i il stad. ı ta'lim 
Sername-i tab 'ı m et di tanzim 
Allah AlLah zehi inayet 
Nabaliga hikmet-i belagat 

Beyiderinden de anla�ılan budur. 
Galih'in genç y�da, "·Divanı hümayun beğlikçi 

odasına me'mılriyeile ikiisab-ı şeref ve ı'invô.n, etti· 
ğini ise, Süleyman Faik Efendi haber veriyor; fakat 
bu vazifeye ne vakit ba§ladığını ve ne kadar müddet 
devam ettiğini bildirecek hiç . bir vesikaya malik de
ğiliz. Faiin tezkiresinde de·; 'yalnız bir müddet Diva· 
n ı  hümayun kalemine müdavim olduğu mukayyeddir. 

•Esrar Dede tezkircsh, •Vak'anüvis Nuri 
tarihh, « Vakayii devleti aliyen gibi ınehazlerde ise bu 
memuriyet meselesine dair hiç bir kayıd yoktur. 

Galib her halde bir tarrftan tahsile ko§ark�n di· 
ğer taraftan da k aleme devam etti. Şübhesiz ki 
ayni zamanda bütün o devir §airleii tarz�nda manzn
meler yazıyor; hocasile, Reisiilk.ıWab Raşid, Vak.'anüvis 
Pertev gibi samimi görü§tüğü arkada�larının gaze\le
rine nazireler vücude getiriyordu. Fuzuli, · Hayali, 
N abi, Nedim gibi büyük üstatları dahi taklid etmek
teydi. Epeyce de şöhret kazaomı§tı. Fakat kuvvetli 
bir görüşe sahib olan genç şair, yazdığı manzumele
rin hususiyederi olmadığını biliyordu; Onun en bü- · 
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yük emeli, Türk şairlerinden hiç birine benze�e· 
mekti. Bunun içindir ki, Şevket'ten İstifadeyi dü§ün· 
dü. Onu bütün dikkatiyle okudu. Hayali çok, zeı:ıgin 
olan bu §air, Galib'de mühim yenilikler husule geti
riyordu. Hatta kendisinf takdi: eden bazı muasırları 
ona Şevkeli Rı1m dep:ı.İ§lerdi. Netekim Va'kanüuis 
Nuri Galib'in "M uhayyel eş' ar z Türkiyyede Şev
ket-i Rıim ve belki misli numa'dum, olduğunu söyler. 
Fatin tezkiresinde de §aİrin "Şevket-i Rum, olarak 
gösterilmesi {1], bu kanaatın ve bu teveccühün deva· 
mını gösterir. Filvaki Galib'i "Şevketane bir tarz, a 
hakkiyle sahib görüyoruz. Önce yazdıkları için, 

Bir gune abes daiyeye düşdü .ki nagah 
E.ş'arını tertib ide yaran arasında 
Amma yine fikreyledi kim böyle gazeller 
Makbul olamaz nadiresencan arasında 
Kim her birisi sade vü napuhte vü pür şur 
Söylenmiş idi mevsim-i rey'an arasında 

Diyerek onların o kadar kıymeti olmadığını itiraf 
eden Şair, artık pek haklı olarak tefahürler yapmak
tadır. Hatta "Esad, malılasını bile değİ§tİrmek� lüzu
munu hissetmİ§tİr, Filhakika Galib, bunda haklıdır: 
Muhtelif asırlarda "Esad, mahlasiyle §İİrler yazan şa· 
irierden ha§ ka, o devri n de ayni na mı taşıyan mü te. 
§airleri mevcuddur. 

· 

Şair, İ§te -isim iltibasına meydan vermemek iste
diği içindir ki, bir teferrüd davası gösteren "Galib, 
malılasını ihtiyar etmiştir. Fakat "Esad, ı büsbütün 
hırakmamı§, hatta mensur eserleriyle bazı manzume
lerini Es'ad Gallb milhlasile yazmı§tır. [1203 ı 788] de 
yazdığı'" ·.._:9U1 "-:,.�ı , nin bir bahsini ihtiva ederi 

[ 1 ] Fatin tı:zkiresi: S. 309. 
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�'Me.cmua, s ında ise, 1V1 ev levi bendesi Es' ad Galib im
zası görülmektedir [ll. Yalnız manzumelerinde [1199-
1787] senesinden sonra Esad ismini büsbütün bırak
tığı tahmin olunabilir. 

Muasıdarı, onun bu iki isim kullanı§ından dolayı 
hiç bir şey söy lememişlerdi; yalnız Sı"irııri, tehzil fır· 
satım kaçırınadı ve §U kıt'ayı yazdı: 

Bilmem ey menhı1s adın Es'ad mıdır Galib midir 
Zatını ta'rif kıl kimsin kime mensı1bsun 
Gerçi dersin şairana ben tagallüb eyledim 
Piş ·i erbab - ı suhanda Galiba mağlı1bsun [2] 

M ııallim N aci: 
Vaktiyle Hiizııi tahallı1s eden Sürı1ri'nin kendi masebakını 

1 
unutarak Galib'e böyle - tebdil i mahla'ş vesilesiyle • çıkışması 
ba'zılara eğlence olmuş ise de urafaya çirkin görünrnüşdür. Kimin 
Qlduğu bilinmeyen kıt'a- i atiyenin bir kaç gün sonra intişarı o 
teessürü oldukçe ta'dil eyledi: 

Mağnlrluğun olmada günden güne efzı1n 
Şayeste idi mahlasın olsaydı gurı1ri 
Oalib görünen Es'ad'a menhı1s diyorsun 
Hüzni'yi unuttun mu ne yapt�n a Süruri 

Diyorsa da bu malumatı nereden aldığını ve yaz
dığı kıt'anın kime aid bulunduğunu söylemiyor. Diğer 
eski menbalarda ise bu 

·
hususa dair hiç bir kay

da rast gelemedim. Muhakkak olan cihet, "Süturi,. nin 
yazdığı kıt'aya Galib'in aldırmamasidır. Onun o sıra-
larda beslediği yegane emel, divanını ikmal etmek 
olmuştur. Filvaki §airin bu arzusuna pek çabuk· mu
vaffak olduğunu görüyoruz. [1195 - 1780]" de yirmi 
dört ya§ında iken "Esad, ve "Galib, mahlasiyle yaz .. 

[ 1 ] Bu mecmua, Üniversite ilahiyat Fakültesinde bir müddet 
farisi muallimliği eden Y enik�pı Mevlevi tekkesinin sabık şeyhi' 
Bay Baki'nin hususi kütübhanesindedir. Bay Baki, 28 Şubat 1935 
perşembe günü akşamı vefat etti. 

[2] Süruri: Hezliyat S. 165, . 
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dığı şiirleri, bir divan haline getirebilmiş, arkadaşı 
V ak' anüuis Perlev de bu yeni e sere �\o. t')� �'(' ter ki bini 
ihtiva eden şu farsÇa tarihi söylemiştir: 

�./- � .:,.; �§'� .lo-1 �\o. �ly_:ı 
':""l\h. f •. ..::....;'6' ..ı....l; .. f • .:..�.r: 

� �) ..;:...:..) f. _,ıvJ"_f\.r!jl 
[l] �\o. \--K 0'6' _,.-f • .:..i.f t.J�-

Galib, divan tertib etmiş olmakla beraber şiir yaz
maktan vazgeçmemişti. O, mütemadiyen kasideler� 
gazeller vücude getirmekte devam ediyordu.

-

Aradan iki sene geçti. Birgün bulunduğu bir mec
liste N abi'nin Hayr- d bad'ını haddinden fazla- med
hetmişlerdi. Galib "Nabi, ye hürmeti olduğu halde 
.onun yazdığı bu eserin kıymetsizliğinden bahsetti ve 
''Bir hırsızın kemalini irad, etmekten ibaret olan bu 
Mesnevi'den daha mükemmel manzum bir hikay� ka
leme alabileceğini nüıhatablarına açıkça söylemekten 
çekinmedi. :Fakat bu vesile ile mecliste bulunanların 
istihfafına maruz kaldı. İşte yirmi altı yaşında bulu
nan [2) Galib, derin ve ani bir heyecanla, bu iddia 
yüzünden başladığı Hüsnıi Aşla'ı alti ay zarfi�da ik· 
mal etti ve itmam tarihi olarak "1197: d..ll.ı..\:;. ter ki· 
bini buİdu [Miladi: 1782]. Bilhassa. bu muhalled esert 
onun kiymetini büsbütün attırmıştı. 

Büyük bir Mevlevi tekkesi civarında doğan, büyü·· 
yen Şair, ailesinden de mev)eviliğe karş� derin bir 

. muhabbet görüyor ve kendisini bu mesleğe kaptırı
yordu. Bu saikledir ki çilekeş olmak hevesine düştü. 
ııeder ve valdesinin arzuları hilafına [1198: 1783) de 

[1] Galih divanı: Üniversite kütübhanesi: Türkçe No: 112 
[2] Gerek Abdüllıalim Memdulı, gerek Gibb, Galib'in bu. 

eseri «21» ·yaşında yazdı�ını söyliyorlarsa da yanlıştır. 
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Konya'ya gitti . Mevlana dergahınde çileye soyundu. 
Galib'in muhtasar - bir hal tercümesini yazan Sü· 

leyman Faik Efendi; 
((Pederi Südlüce'de sakin olmağla o mahalde Ihrahim Han. 

zadelerden Yunus Bey nam mahbub-i müstesnanın aşk ve alaka
siyl� Ka'be-tül-uşşak olan Konya'ya vatub matbah-ı Hazret-i Mev
lfu:�a'ya girmek üzere çilleyi ihtiyar ederek suret-i fakırda de de 
sultanlıkla kamkar olmuş idi ı) 

Diyorsa da onun ileri sürdüğü bu rivayette bir 
yanlı§lık olduğu muhakkaktır. Zira Mııslafe Reşit 
Efendi evini "Sütlüce,ye [1204: 1789]\ senesi�de nak
letmİ§tir [1] . Gerek Vak'anüvis Nııri \ Bey ve gerek 
Esrar Dede, şairin Konya çelcbisi tarafından Yenika· 
pı mevlevihanesine gönderilmesi, tekkenin, oturduk· 
ları eve civar olmasından dolayıdır diyorlar. Halbuki 
Süleyman Faik Efendi, Galib'in Yunus Bey'le beraber 
Sütlüce'den Konya'ya gittiğini anlatmak istiyor. Şa• 
itin vefatı dolayısıle yazdığı satırlarda da §U malô
niat mevcuddur: 

((Sinin·i ömrü hamsi ne varmaksızın alakakerdesi olan mir · İ· 
merk um has b- el - masiaha Sayda tarafına gidecek oldukda: 

Ey gül i bağ-ı vefa ma'lumun olsun bu senin 
Har-ı cevrile sakın terkeylernem piramenin 
Ölme var ayrılma yokdur öyle lutduıiı damenin 
Gizlesem de aşikar etsem de canımsan benim 

Şarkısını inşad ile mir· i merkum Sayda'da sahib terceme de 
Asilane'de vefat ve azm -i cennat·ı iiiiyat eylediler ..; \-.J&.iiıl_,;_,\f
Bir birlerinin vefatlarını istima' e tmek müyesser olmamışdını .  

Galib'in sevgilisi hakkında divanda hiçbir kayd a 
tesadüf - etmek kabil değildir. Gerçi, 

Yadeylemez olduk haber- i Yılsuf-ı Mısr'ı 
Südlüce'de bir mah ile şir ü şekerii biz 

[lj  Esrar Dede tezkiresine bakınız. 
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Beytindc buna bir ima bulmak mümkündür, fakat 
-Çezirei M esnevi şerhinde de mevcu,d bulunan bu be
J'İl, Yusuf Sineçok'in maneviyetine atfen yazılmıştır. 

lbrahim H an zadelerden Y unııs Bey hakkında 
hiç bir eserde bir kayıd görmedim; yalnız Şeyh Ga· 
lib'in kendi kitabiarı arasında bulunan bir "Menakı· 
bül'arifin, in birinci varakında kendi el.yazısı ile ka-
yıdh olan şu_ cümle dikkate değer: 

· 

Yunus Bey'e sikke tekbir olunmuşdur. Fi gurre·i Receb 
1206 [1] 

Kuvvetle tahmin olunabilir ki, Süleyman Faik. 
Efendinin bahsettiği "Yunus Bey, bu zattır. Galib'i 
·pek fazla sevmiyen Süleyman Faik " �\-.:r-�I.JJ� , 
-diyerek, onun muhabbetini malUl göster-mek- - istiyor: 

Meşhur mecmuasında da [2] Şairin bazı beyitle
t"İni haksız olarak tenkid etmiştir. Bu  hususta verdi• 
.ği . münferid malfi.rnat ve Yunus Bey'e aid zımnen tes· 
bit etmek istediği şeyler de bu kabildendir.. Her hal
-de Galib'in Yunus . Bey' e olan muhabbetini kalbi bir 
rabıtadan başka hiç · bir suretle tefsir edemeyiz. 

Galib'in Matbahı Molla'ya karşı derin bir ruerbu
tiyeti vardır. Bilahire yazdığı bir manzornede onun 
Mevlana hanikalıma k_�rşı ne derin bir surette bağlı 
-olduğunu, 

Mualla dO.dman . ı evliyadır Matbalı · ı Monla 
Dil ü cana ocag · ı  kimyadır Matbalı · ı  Monla 

. · Mısralariyle başlayan bir manzumeısinden anlaya· 
hiliriz . .  

Galib'in Konya'da kaç ay kaldığını bilmiyoruz; 
fakat oğlunun -lsla.nbul'dan ayrılması dolayısiyle mii· 

[ 1] Menakıbül'arifin [Süleymaniye . Haletefendi No.: 46] 
{2] Üniversite · Halisefen�i kütübhanesi No: 2660. 
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teessir ola:n M usta fa Reşid Efendi'nin derhal şuraya 
buraya müracaat ettiğini görmekteyiz [1]. Vak'anüvis 
N ur i' ye göre Galib, 

«Dergfıh-ı Hazret-i Mevlana'da hey'et·i dervişiye girmek ve 
tekmil-i çille eylemek niyetiyle Konya'ya azimet edüb ancak pe· 
der ve milderi iftirakına musaberet edememeleriyle Çelebi Efendi 
tarafından bir takrib iadesini hufyeten niyaz etdiklerine hinaen 
anlar da sahib tercemeye çünki maksfidunuz terk-i masiva ve tah� 
sil-i kurbiyyet-i Huda'dır Böyle diyar-ı gurbetde libas·ı fakrı ih
tiyar ve metaib-i çilleye ıstıbar h üner değildir l akin mukteza - yi 
merdi ve hüner meskat·ı re'siniz olan Asitane i seadete varub 
kur b u civarınızda olan Yenikap u dergahında m·e'lfif-i ün s ü ihtllatı 
-olduğunuz emasil ü akran ve ahibba vü bullan arasında ihtiyar-ı 
meslek-i dervişi ile tekmil-i çille eylemektedir deyıi zarifane 
ilzam)) [2] 

Eylernesi üzerine İstanbul'a dönmüş ve "Y enikapı 
Mevlevilıanesi, nde çileye soyunmuştur. Esrar Dede ise 
Galib'in 

«Çelebi Esseyyid Ebu Bekir Efendi o �....- U' .�!  hazretlerinin 
ev ah ir· i hilafetinde Dar- ül-vilaye·i Konya'ya 

Teveccüh-i dili püyan-i feyzedib şimdi 
Cenab·ı pak- i  Hüdavendigar'e dek gideriz 

Buyurarak a tf-ı inan-ı a zİrnet ve müşarün ileyhin dahil-\ 
meclis-i tecelli-i enisleri olub i stifaza·i envar-ı sohbet ve ahz·ı 
-seriyye·i füyfizatı hakikab 

Eylediğini yazıyor. 
�u halde Galib, Konya'da Seyyid EbUbekir De-

[1] Muallim Naci'nin «Mehmet Muzaffer mecmuasıı> nda Ga
lib lisaniyİe, Konya'dan babasına gönderilen "Qir mektub mev
cuddur. (Sahife, 21 - 23), fakat bu  mektub, şairin mensur eser
leriyle mukayese e dilirse, bizzat Naci tarafından kaleme alındığı 
derhal anlaşılır. 

. 

[2] Vak'anüvis Nuri tarihi: 1213 vakayii . Cevdet Paşa da 
tarihinde bunu aynen yazıyor. 
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de [ l ]  ye intisa b etmİ§, fakat M usiafa Reşid Efendi
nin pek haklı olan müracaatı üzerine Çelebi onu, 
"Yenikapı Mevlevihanesi , ne göndermi§tİr. Esrar De
de tezkiresinde, doğru olarak, bu tarihin [1198 1783] 
olduğu mukayyeddir [2] .  Filvaki "Defteri Dervi§an, [3] 
da Ali Nııtld Dede'nin el yazısı ile mevcud olan bazı 
kayıdlar, bunun sıhl� aıini kuvvetlendiriyor. Ali Nutki 
Dede, . 

"Bu fakirin zaman· ı meşihatinde matbah·ı şerifde çillegüzin 
olan c·anların matbab-ı şerife geldikleri tarihdir» 

Serlevhası altında Galib'den şu suretle hahsetmek-
tedir: 

clstanbul'lu derviş Es'ad Galib sene 1 198 Ramazan 23)) 

Gene ayni eserin diğer bir yerinde, 
«Bu fakirin zaman· ı meşihatinde matbah·ı şerifde çillesin it

mam edüb hücreye çıkan canların tarihleridir »  
Serlevhası altında da "Nutki Dede, Galib iÇin 

şunları yazıyor: 

[1]  Ebubekir Çelebi, Arif Efendi'nin oğludur (11 59: 1746) da 
pd�rinden sonra /{onya mevlevihanesi şeyhliğine tayin edilmiş 
ve bu vazifede, vefatı tarihi olan (1 199: 1 784) e kadar «40>> sene 
-müddetle şeyhlik etmiştir. " 

/ 

Garibi mahlasiyle cidden güzel şiirler yazan Ebubekir Çele
bi'nin bir gazelini tahmis .. e tmek suretiyle \jalib kendisine karşı 
teveccühünü izhar etmiştir .  Vefatı dolayısiyle yazdığı 

Keramet menbaı Monla-yi Rum'un nesi i pakinden 
Cenab· ı şeyh esseyyid E.bu Bekr ol şeh· i ma'na 

Mısralariyle başlayan tarih ise, ona ne büyük manevi bir 
kıymet atfettiğini açıkça gösterir. Hal tercümesi ve bazı gazelleri 
için, Esrar Dede tezl...iresine bakınız. 

· 

[2) Ali Enver ve ondan naklen diğer bazı menbalar, [Mesela 
Talıirülmevlevi: Hüsnü aşk mukaddemesi] Galib'in (1200: 1785) 
de çileye girerek, (1203: 1788) de çilesini ikmal ettiğini yazıyor· 
larsa da yanlıştır. Simahane: sahife, 122 

[3] Ddteri Dervişan: Süleymaniye • Nafizpaşa No: 1194 
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<<Derviş E.s'ad Galib i İstanbuli sene 1201 Ramazan 25 ,ı .  
Demek oluyor k i  Galib, b u  suretle çilesini ü Ç  se

ne zarfında, Esrar Dede'ye göre d e  Mevlevi tabiriyle 
''Bin bir gün, de ikmal etmiştir. 

O zaman dergahın meşihatinde, yukarıda ismi ge
çen Ali Nuiki Dede [1] bulunuyordu. Aşçıbaşılık hiz-
meti de,  "Ettevaribülmevleviye, sahibi Sahih Alırf!ed 
Dede'nin uhdesinde idi. Galib, bu iki zattan şübhesiz 
hayli istifadeler etti . Onu, bilhassa "Ali Nutki Dede, 
ye fevkalade hürmetkar buluyoruz. " Cezirei Mesnevi 
şerhi, mukaddemesinde şeyhi için, 

Hülasatül'evliya-il · Mevleviyye ve nukave-tül · esfiya-il· evle· 
viyye şeyhim azizim mürşidim, Eşşeyh Ali Dede Efendi ..:UI l:.::.. 
-��-�,.. j_,h! 

Cümlelerini sarfettiği gibi , diyıuıınd� dahi onun 
hakkında şu sitayişkar · beyitler göza çarpar: 

[1] Ali Nutki Dede,  Ebubekir Ef. nin oğludur. (H. 1 176) se
nesi muharreminin beşinci günü (M: 1762) Yenikapı mevlevihanesi 
civarındaki bir evde doğdu.  Terbiyesi, Sahilı Ahmed Dede'ye 
havale edilmişti, On dört yaşında iken pederi vefat etmiş ve 
(1189: 1775) te Yenikapı dergahına şeyh olmuştu. 30 sene me 
şihatte bulunmuş olan Ali Nutki 1219 cemaziyelevveli içinde . (M. 
1804) «43'ı yaşında iken vefat etmiştir. Esrar Dede, «Evsaf·ı 
aliyyelerinin ma'lılm· i  hakayik aşinayan-ı ihvan ve hiıllan» oldu
ğunu söyliyor, Mehmed Ziya «Yenikapı mevlevihanesi'ı adlı ese
rinde diyor ki, «Ali Nütki ef., çocukluk aleminden kurtulup sinn-i 
rüşd ve kemale irişince, bütün evkat-ı zindeganisini tahsil i maali 
v e  fezaile hasretmiş ve fıtratında merktir olan feyz-i arnik-ı edeb
pira, kendisine saik ve pişüva olarak arsa-i dlşacO.ş-i şi'r ü inşada 
dahi isbat-ı nam ü nişan eylemişdir. 'ı Pederi tarafından kendisine 
Memiş malıiiisının verildiğini de gene bu eserden Öğrenmekteyiz: 
Esrar tezkiresinin kenarlarına bilahar ilave edilen notlarda da 
onun edebiyatla teveggul ettiği yazılıdır. Veled Çelebi'nin «Sımah 
aşıkan» adlı mecmuasında. Nutki mahlaslı bazı şiirleri de  görül
mektedir. Divanlarla meşgul oldu�unu ve oldukça güzel bir yazıya 
malik bulunduğunu, (1204: 1 789) da · istinsah ettiği Neşali diva
nJndan öğrenmekteyiz. (Süleymaniye - Nafizpaşa No: 942) 
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Dedem kim Hazret- i  Seyyid Ali'dir 
Keramet veeh-i pakinde celidir 
Odur seecade-i ma'nada el'an 
Sezadır rütbe·i irşada el'an 

Saka! bırakması münasebetiyle söylediği . §u t�rihte 
de onun hakkında hürmetkar bir lisan kullamlmı§tır: 

Sakin-i hankah-ı  Bab-ı cedid 
Mevlevi şeyh Aliy·yi dil agah 
Ya'ni Bu Bekr Efendi'nin veledi 
Varis-i sırrı ana .peyrev-i rab 
Etdi isbat hattile nesebin 
Şecere oldu sanki hatt- ı siyah 
NevcE:wan merd-i pir hıeşrebdir 
Pir'dend ir ana bu lUtf·i nigah 
Çıkdı tarih deyü nezr etaim 
Geldi bu iki mısra' işte güvah 

.;:._,_ J\ ..SJJ �,..;..... 
..:iıl � JJJ� fi.;., Jj. 

Galib, Konya'da bulunduğu kısa müddet zarfında 
§ İiri bırakmadı [l] . 

Süleymaniye - Halet Efendi kütübhanesindeki bir 
m ecmuanın [No.776] ve yazma bir kaç Galih/divanı
nın kayıdlarına nazaran Şair'in "Meram bağları, hak
kında yazdığı, 

Harim-i gülşen-i firdevsdir kaza·yi Meram 
Ne rütLe eylesem olmaz yine eda-yi Meram 

Matlah gazeli, Konya hatıralarındandİr; fakat "Ye· 
nikapı m�vlevihanesi, nde çileye girdik ten sonra; üÇ 
sene fasılasız onun §İİr yazmarlığını görüyoruz. Hatta 
muasırı olan bazı şairler, Galib, artık şiir söyleyemez. 
demi�lerdi. Uzun bir sükfit devresinden sonra, tekrar 
§İİr . yazmağa ba§ladı. Esrar Dede, 

[1] Ahıiıed Hikmet, «Galib'i .ı Konya'da dergah-ı Mevlana'da 
şiir söyle�ecliği» ni yazıyorsa da yanlıştır. · 



Galib'in hayatı 3t 
«Ba'z· ı  kar naaşinaların fima ba'd tabı'larına adem-i verzış·ı 

suhanla kesel geldi diyenierin zann·ı fasidi eri bilmem ne olduı:ı
Diyor. Gene onun rivayetine göre; Galib çilesini; 

bitirdikten sonra ilk defa, 
1.5.:..\;.. jl � ..:. .... ):A l._;.:.�..("--- j J 

1.5-!-A\;.. ) J. .. ! ..:.. -_;1 .)"-"'ı � \'� :_}<- ) 
Beytiyle başlayan Farsça bir gazel yazmıştı . 
Ali Enver'i n  " Simahanei e deb, de yazdığına göre

de; Şair, 
Zat· ı aşka ruh- i mülhemdir güruh -i Mevlevi 

· Ya' ni sırr ı devr·i Adem' dir gi1rO.h-i Mevlevi 
Matlaiyle başlayan gazeli vücude getirdi. Bundan 

sonra mü temadiyen kasideler, şarkılar , gazeller, ru· 
bailer yazmakta devam e tti. 

[12031 • 1788] senesinden evvel, Trabzonlu Köseç
Alımed Dede'nin ".ı.!\.....1 ��.....,.1 1 " sine " �_,l_,ıı�_),jo�.:r: l FJL.)ı ,. 
namını verdiği Arapça ta'!ikatı yazdı. 

[1204 · 1789] da, peder ve valdesiyle "Sütlüce, de· 
satın aldıkları eve naklettiler, Galib bu sene zarfında, 
Yusuf Sin eçak'in Cezirei Mesneui'sini şerhetti .  

Artık haklı bir şöhret kazanmış; Gerek Mevlevi
ler nezdinde, gerek o devir ş airleri arasında mümtaz.: 
bir mevki sahibi olmuştu. 

Padi§ah Selim I Il de, Galib'i takdir ediyordu. M ev· 
lan a Celaleddini Rdmi'nin türbesine gönderilecek 
örtü için  Şair'den bir beyit istemişti. O da, 

Müceddid olduğu Sultan Selim'in din ü dünyaya 
Nümayandır bu nev pO.şides!nden kabr- i Monla.'ya 

Tercihanesini ihtiva eden Terciibendi · gönderdL . 
Bu suretle, Padişahla da  bir münasebet teİnin etmiş . 
oluyordu. Esasen mevlevileri seven, ş iir ve musikiden 
hakkiyle anhyan · hükümdarıo aradığı bÜ.tüıi incelikler � 

Galib'de mevcuddu. 
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Galata mevlevihanesi postni§ini olan Halil Nurnan 
Dede [l]  §eyhlikten azledilmİ§ ve yerine Konya'da 
" Şems derg�hı , türbedarhğında bulunan Abdullah 
Dede tayin edilmişti; fakat bu zat, vazifesi başına ge· 
lirken Kütahya'da vefat etti [2}. Konya mevlevi asita· 
nesi §ey hi olan H acı M ehmed Emin Çelebi [3}, Galib'i 
yakından tanıyordu·. Derhal bir emirle onu, Galata 

[1] Manisa muhassılı iken [1 170: 1756] da Aydında vefat 
eden Yeğen Ali Paşa'nın oğlu olan Nurnan [1101: 1689] da doğ· 
-muş [ 1213 • 1798] senesi recebinin 27 sinde d 12ıı yaşında oldu· 
-ğu halde vefat etmiştir. Sicilli Osmani'den ve İzzel Molla'nın man· 
zumesiyle diğer kayıdlardan anlaşılıyor ki, [ 1201 • 1786] şenesi, 
Galata mevlevihanesine şeyh tayin edilen Numan, Konya asita· 
nesinin müsaadesini almadan , Üsküdar'da bir uıevlevi hanikabı 
tesis etmeğe kalktığı için [ 1205 : 1790] senesinde azledilmiştir. 

Üskürdar' da İmrihor' da i h ya ettiği tekkede sekiz sene şeyh-
ii k etmiştir. Vefatı, Şeyh Galib'le ayni gündedir. 

. 

Şeb · i  mi'racda ol mürşid · i kamil göçücek 

,j �J) ,j '}h . ._;. '1-�ı_ v '1.\� .S� 1 
- 1213 -

Ney - i ah ile dedim cevher . i tarih Mü n i b 

.)lc-.J C:·:-!' .s -ı.\: lt_ le-· i.;&- .j.:ı "'-:-. .) 

- 1213 -

Mısraları , onun vefat tarihini gösteri�. Bu hususta tafsilit 
almak için bakınız: 4hmed Remzi, Üsküdar mevlevihaneı;i «gayrı 
matbuı> ,  Cevdet tarihi cilt 9, sahife 108, v e  Sicilli Osmani. 

f 2] Esrar De-de tezkiresi . 
(3] Esrar Dede, Tezkiresinde Ebu Bekir Çelebi'nin vefatını 

söyledikten sonra, Mehmed Emin Dede için de «El' an makam · ı  
refi'lerinde pişüva·yi erbab-ı tarikat ve cedd-i büzürkvar·i ashab- ı 
hakikat kutb-i yegane-i daire- i  uzma ve  gavs i a'zam·ı alem-i 
sug-ra ve kübra A'iıibihi Çelebi Elhac Mehemmed Emin Efendi 
s_erir ara . yi hilafet . i esna olu b saye . i bad · ı  inayetleri mufarik·i 
amme-i fukara·yi mevleviyyeden seyelan-ı lı1tf u himmet» oldu�u-
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<lergah şeyhliğine tayin etti [ l l. Keçecizade iz zel M olla 
divanında mevcud olan �'-:'�.l�\;.. 1�, ı) ..... t_.L: .. : <tU- serlevhalı 
manzum@'de [2], §U beyitlere tesadüf etmekteyiz: 

Gelüb Iklkkalzdde Konya'dan erzak·ı himmetle 
İki yüz birde etdi can işini Mir Nu'mô.n'ı 
İki yij?! beşde dergehden olub Nu'man Bey ma'zO.l 
Erenler yollamışlar namdaş·i Şir· i Yezdani 
Hem�n bir günde ma'zul oldu anı sanma sen züldür 
Beraperdir anın bir sal sultanlıkla bir ani 
Veri};miş tekye Abdullah Efendi nam bir pire 
Gelir�en anı Kütalıiyye'de defnetmiş ihvani 
GelQp Galib Dede bin iki yüz beş ahırı içre 
o q�rgah-ı şerife zati oldu Şarih·i sani 

Gali� [897- 1491]de tesis edilmiş olan Galata 1\;lev
Ievlhan�siiiin "22,nci §ey hi bulunuyordu (3] . Şair'in 

nu söyliyor. Mevlana dergahının kayıdlarına göre [1 155 :  1742] 
-de doğmuş, [1230:1814] te vefat etmiştir. Şeyhliği «31» senedir . 

[ 1] E�rar Dede tezkiresine bakınız, İbrahim Necmi Dilmen 
«Tarihi eqebiyat dersleri»nde Galip'in Yenikapı mevlevihanesi 
şeyhliği�4e 1qe bulunduğunu yazıyôrsa da yanlıştır [C. 1,S.240] . 

[2] Iizet Molla divanı, son kısım: sahife, 37-39 
[3] Elde mevcud kayıdlara göre Galata mevlevihanesinde 

şeyhlik eq��ler, sırasıyla şunlardır: 1 Sultanı Divani Semai Meh
med Ded�,(936 - 1529), 2 Safayi Dede (940-1533) , 3 Mesnevihan 
Malımııd İJede ( ) 4 Abdi Dede (1042·1632), 5 Şarihi Mesnevi 
İsmail RU!mhi Dede (1041-1631), 6 Hüseyin Adem Dede (1063-
1652); 7 �ehmed Arzi Dede(1075-1664,) 8 Derviş Çelebi (1083-
1672),9 N�ı,::i Ahmed Dede[ll23 1111]10Gavsi Ahme� Dede(1199· 
1697) ll ,  c:\{lmadı Nayi Osman Dede [1142�1729)12oğlu Abdül�aki 
Dede ( Ü63 · 1749 ) 13 Musaza<!e Mehmed Şemsec:İdin 
D ed e ( ll H - 1760 ) , 14  kardeŞi - İsa Dede ( 1185 - 1771 ) 
15  Selim D�de Damad-ı Şeyh Musa [1191 -1777), 16 oğlu Mehlll�d 
Sadık Dede (1 192 - 1778), 17  Halebii Seyyid Abdülkadit - Ded'e 
«azledilmiştir� (ref. 1 195- 1780), 18 Aşçıbaşı Hüseyin Dede (1197 

3 
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iclas merasim i [ 1205�1790] senesi §evvalinin do k uzun co 
cumartesi günü yapıldı [ll 

Dergah, pek harabd ı. Vak'aniiuis Nuri'ye göre: 
Tekye-i  mezbüre gayet·ül- gaye müşrif·i harab ve belkii 

ekser mahalli aşyane·i büm u gurab idi 
Fekat Galib'in -Padişahla olan münasebeti, bu i§i 

halletti. 
Gönül bir beyt-i ma'mür u safadır aşk mi'marı 
Yatur amma ki şimdi başka bamı başka divarı 

matlah kasidesiyle tekkenin tamirini rica etti. 
Cevdet Paşa'ya göre << Şeyh Galib Efendi inşad eylediği 

kaside-i tannanesini bir kıt'a arizasına leffen Bab-ı aliye takdim 
edüb makam-ı asafiden dahi rikab ı hümayuna arzolunmağla filhal 
binası iradeıı [2] olunmu�tu. 

Galib, yazdığı kasidede mübalağakar olmakla bera
ber, haklı idi. Tekke, oturulacak bir vaziyette değil�i� 

V ak' anüuis Edi b, <<Galata mevlevihanesi müddet-i medi
deden beri ta'mir ve termimden hali olub harabe müşrif olmağla 
padişah·ı ali himmet hazretleri müceddeden binasını emr ü ferman 
buyurmalariyle bilcümle müştemilatiyle tecdid» olundu diyor[3J. 

Esrar Dede'ye göre, fl206-1791l senesi J,:ecebinin 
yirmisinde başlıyan inşaat, ayni sene zilhiccesinin do· 
kuzuncu günü hitama erdi. 

Tekkenin yeniden yapılması üzerine Ayinlaplı Ayni 
§U tarihi söylemişti : 

1782], 19 · Bakkalzade Ali Dede, <<Azledilmiştirı> [ref. 1201- 1786]. 
20 Üsküdar mevlevihanesi hanisi Halil Nurnan Dede:(1213 • 1798) 
21 Abdullah Dede (1206-1791) 

Evradı Mevleviyye şerhinde, lzzet Molla'nın manzumesinde 
ve Üsküdar Selimağa kütübhanesindeki yazma «Silsilei Turuk» 
risalesinde [H üdai no: 122] aynı silsil e mevcuddur. 

[1] Esrar Dede tezkiresi. 
[2] Cevdet Paşa; Vakayii devleti aliye, . cilt; 5, sahife: lOS 
[3] Vak'anüvis Edib Tarihi; 1206 senesi vakayii 



Galib'in hayatı 

O benna-yi keramet Hazret-i Molla-yı Rum i kim 
lmaret erdi feyzinden bu tak-ı heft eyvane · 

Kelamı feyz ü ilham-ı Huda'dır şübhe yok asla 
Kitab-ı Mesnevi burhan- ı kat'i ehl-i irfane 
Nesim i gülşen-i lütfundan erdi şemme�i halet 
Şehenşah-ı muazzam Hazret-i Sultan Selim Haiı'e 
O sultan- ı keramet pişe adi endişe ıiahibdil 
Mutabık fi'li nutk-ı evliyaya nass-ı Kur'an'e 
Kerametle bu vala hankahı eyledi ta'mir 
İnabet eyleyüb ma'nen Celaleddin sultan'e 
Demidem dinle neyden Ayniya esrar-ı tarihi 

[l ]  .ı.ı"�_,l_,.. .,.� o.)0' ..)..ı.� ı.>J.ı.J .) '\L_;," 
- 1206 --,--

Süruri de şu tarihi vücude getirdi [2]: 

Tecdid olundu Tekye şol gıine kim Galata 
Oldu anıola elhak malısud-i Asitane 
Tarihini Süruri buldukda oldu raksan 

41·�\c- � ı.>J.ı-_j:> -.:� ,jly_l 
- 1206 -� 
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Bizzat Galib ise; gerek Tekke, gerek Tekkenin şadlr
vanı ve gerek iki sene sonra ikmal edilen "Mahfeli 
hümayun, için �u tarihleri söyledi : 

r.- ..:ılhl... • ..ı.;:l T jy_�ı 2-l='. 
- 1206 :...._ 

-.;� .:ı ı..ı.::- J..ı.��- . ..:ıw rJ � 
- 1206 -

- 1208 

[1] Ayni divanı, Sahife; 277 
[2] Süruri divanı, S; 254 
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Binanın bütün noksanları ikmal edilmiş oluyordu . 
Cevdet Paşa'ya göre: 

An' asıl Tekyede ma·i leziz olmayub bu kerre Reisülküttab 
Mehemmed Reşid Efendi mahall-i baidden icra eylediği ab-ı nabı 
Sultan Selim Han[l] namına hediye etmiş ve bu suretle 
tekkenin, suyuna _varıncaya kadar her şeyi temin 
edilmişti. 

Şeyh Galib, evini dergahın harem dairesine nak
letti. İlk mukabele, zilhiccenin on beşinci günü ya
pıldı [2] . 

Şair'in "Selim , le olan münasebeti gittikçe artı
yordu. Hükümdar, tekkeye geliyor; Galib, saraya tek
lifsizce gidebiliyordu. Cevdet Paşa . d_iyor ki : _ 

((Sultan Selim Galib Efendi'ye nev benev . atiyyeler ve ba'z·ı 
leyali-i mübareke ve eyyam·ı sairede huzur-i hümayunlarına ihzar 
ile temaşi-yi ayin ve ezkar akabinde bahş-i ataya-yi bi şümar 
eylermişıı 

[1237 -1821}  de yazılan bir Galib di vanında [3] şu 
kayda tesadüf olunuyor: 

Hudavendiğar- ı esbak şehid Sultan Selim Han·ı siilis merhum 
sahib divan efendimize edi-yi deyinleri içün bin adejl mahbub 
altunu irsal buyurduklarında teşekkürü havi takdim·l bakipay-i 
mülukane huyurdukları kıt'a·i nefisedir Derun-i divanda olmamağla 
teberrüken işbu mahalle kaydolundu: 

Bir aded sikke-i mahbub ile şad oldu kulun 
Eyledin Padişehim bend-i düyundan ihrac 
Ola her danesi bin kise vü her kisesi bin 
Alasın mülk-i adıldan · o  kadar bac ü harac 

V el ed Çelebi'ye ai d bir mecmuada da şu kayıd 
mevcuddur :. 

[1) Cevdet Tarihi, cilt 5, S 108 
[2] Esrar Dede tezkiresi 
[3] Süleymaniye • Esad efendi No. 2871 
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Hünkarın Galata mevlevihanesine mukabele·i şerifeye gelüb 
niyaz i'tası 20 Muharrem 1207 yevmi Cum'a Meşayihe 33 rub'iyye, 
dergahın şeyhine 100 rub'iyye, sima'zenlere alel- infirad 10 
guruş, Neyzenbaşı ya 40 guruş, Kudümzenbaşıya · 20 guruş, 
sair neyzenlere alel-infirad 6 guruş, aşçı dedeye 15 guruş, 
meydancıya 1 5  guruş 

Bütün bu kayıdlardan ve bugüne kadar devam 
edip gelen şifabi rivayetlerden anlaşıhyor ki, Galib'le 
Selim arasında de:fin bir muhabbet ve samirniyet 
mevcuddu. Hatta, Galata mevlevihanesinin son şeyhi 
Ahmed Celaleddin [l]in Galib'le görüşenleri gören
lerden rivayet ettiğine nazaran, bir defa Padişah, 
Galib'in dizine yatmış ve onun okuduğu şiirleri bu 
vaziyette dinlemişti. 

llhami mahlasiyle şiirler yazan Selim [2], Galih'in 
kudretine hayrandı. [1207:1792] senesinde onun diva· 
nım, üç bin lira sarfederek yazdırmış, teclid ve tezhib 
ettirmişti [3). Kezalik şair ve hattat Cevrfnin yazdığı 
mükemmel bir M esnevi'yi <le - Galib'e hediye etmişti. 
Padişahın bu iltifatından · büyük bir memnuniyet 
duyan Şair, o zaman, 

Bana Sultan Selim - i  karover kam ı cihan verdi 
Bütün dünya değer bir genc-i has ı raygan verdi 

matlaiyle başhya� samimi bir kaside yazdı. 
Selim'in GaÜb'e karşı beslediği itimad ve sevgi 

netices� · olarak ona bazı vazife tevcihle�i yapılmıştı. 
Evkaf kayıdları, bizi b� hususta az çok tenvir etmek-

[1] Hal tercümesi için bakınız: ibnülemin Mahmud Kemal : 
Son asır Türk şairleri sahife : 219. 

[2) llhami divanı: Millet kütübhanesi müzesinde. 
13] Esrar Dede tezkiresi. 
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tedir. Mihrişah Sultan'ın [M. 17941 H. 1209 tarihiyl� 
müverrah ve 1210 tari hi yle mukayyed olan- vakfiye· 
sinde şu kayıdlara tesadüf olnnuyor: 

Mahruse·i Galata mevlevihanesinde hala postnişin olan Şeyh 
Galib Dede �fendi mevlevihane·i mezkurede haftada iki gün salı 
ve cum'a günlerinde kabi-el-mukabele teberrüken ve teyemmünen 
hankah-ı mezkılrda Mesnevi- i  şerif kıraat eyleyüb hankah - ı  mez· 
kur ile Kasımpaşa, Beşiktaş ve Y enikapu mevlevihaneleri dervi· 
şamndan ve sair erl::ab- ı isti'dad ve istihkakdan Mesnevi-i şerif 
kıraatine hahişger ve ta'lim·ü tahsile talib ve riigıb eshiib ı hüner
den intihab olunan zevata dahi ta'lim ve bu hidmet-i celilesi 
mukabilinde vakf-ı mezbılrdan şeyh-i O:.erkum yevmi altmış akÇe 
vazife ile imaret-i mezkılreden dahi yevmi iki çift fodla ve iki 
mükemmel taama mutasarrıf ola ve yevm·i mezkurlarda balada 
tahrir olunan dört aded zaviyeler dervişanından McsnevH şerif 
taallümüne aleddevam hazır ve mevcud bulunan zevat yevmi 
on iki akça şagirdlik vazifesi Şeyh-i mumaileyh ma'ri fetiyle mü
savat vechi üzere tevzi' ve taksim oluna ve mıimaileyh Şeyh 
Mehemmed Calib Efendi'den sonra meşihat ciheti na ehle tevcih 
olunmayıb ancak zikirleri münir eden dört aded mevlevihane 
meşayihinden kaimmakam mütevelli ma'rifetiyle ledtlimtihfm alim 
ve fazıl. ve fvlesnevi- i  şerif tedris ve ta'limine hangisi muktedir 
ise cihet-i  mezkure ol zata tevcih oluna. 

. 

H. 1209 senesi saferinin onuncn gunu [M. 1794] 
sadır olan fe rman üzerine, Mesnevihanlıkların inhası 
·hakkı Galib'e verildi. Şeyh. bu suretle bütün mevle· 
vi şeyhlerinin fevkinde bir payeye mazhar olmuştu . 

Esrar Dede'nin rivayetine g(;)re, Hükümdar tara
fından Humbarahanei cedid'de inşa ettirilen camiin 
Mesnevihanlık vazifesi de Galih'e tevcih edildi. 

İşte bu suretle padişahın mütemadi ihsan ve iltifat·· · 
larına mazhar olan Şair, her vesileden istifade ederek 
minnetdarlığını izhard�n geri durmiyordu. Şeybin diva
nını biraz karıştİrmak, bu hususta kafi bir fikir vere-
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bilir. Baharın gelmesi, bir mehtab alemi, bir kış, bir 
bayram, askeri bir muvaffak�yet, yahud bir müsalaha, 
.Şair'e şükran vesilesi olmuştur. Selim'in vücude getir
diği her mij.essese için Galib, u zun medhiyeler, tarih· 
ler tanzim etmiş ve onun müceddidliğini her kasi· 
.desinde, her tarihinde bir nakarat gibi tekrar eyle· 
miştir. Galib'e muasır olan şairlerden hiç biri, onun 
kadar Padişahın takdir ve teveccühüne mazhar 
Q )mamıştır. _ 

Selim'in annesi Mihrimah Sultan'la[1] hemşireleri 
Beyhan [2] H atice [3} sultanlar da Galib'in hürmet· 
karlarından dı. Hatta şifahi ri vayetiere göre, Va lde 
Sultan, Şaire "Pamuk şeyh im ,  diye hi tab ederdi [4]. 

Ahmed H lkmei diyor ki, 
Galib'in ilk defteri eş'arını Beyhan Sultan teclid ve tezhib 

ile medhi Selim Han'ı ve Sultan Beyhan'ı muhtevi ufak bir 
kasidesi için bir kese derununda on bin altun ihsan eylediği 
mervidir. 

Gerçi bu malfi.mat, eski m�nbalarda mevcud değil· 
dir, fakat mevlevile r arasında bir rivayet halinde bu 
güne kadar devam edip geldiğini Vded Gelebi 
söylediler. Gene bu güne kadar gelen rivayetlere na
zaran Şair, Beyhan Sullan'ı derin bir aşk ve alaka 
ile sevmiştir. Tarihi eserlerde bu hususa dair ufak 
bir işaret bile mevcud değildir. Ahmed Hikmet, bunu 
zımnen şu yolda izaha çalışıyor : 

[1] [1220;1805] te vefat eden Mihrişah valde Sultan için Si· 
<:illi Osmaniye bakınız cilt 1 ,  sahife 83 

[2] Üçüncü Mustafa'nın kızı olan Beylı011 Sultaıı [1179;1765] 
te doğmuş [1240;1824] te  vefat etmiştir. Sicil C .  1 ,  S. 27 . .  

[3J [1237;1821] de vefet etmiştir. Hal tercümesi için bakınız. 
Sicilli Osmani cilt 1, sahife 32. 

(4] Ahmed Hikmet'in [llavei Hak No. 12]de bunu zikretmesi 
şübhesiz şifahi rivayetlere istinadendir. 
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Galib merhum Sultanı alişana karşı daima gönlünde bir te9ci
H ateşin saklardı. ihtimal ki bu kadar teşvikler mukabilinde Ga
lib Dede hücre·i samirniyetine çekildiği zaman ; 

Ah kim düşdü gönül bir şeh · i  ali . caha 
Rehnüma her keremi bin elem-i cankaba 

Zemzemei ateşiniyle hissiyat-ı barimine gizlice tertil eoylerken. 
yine raz-ı ye' sini ızhara muvaffak olamayacağını aniayarak o sıra
da tanzim eylediği ; 

r"'·'J ;..!. �--: .,:._ .::.,7s! ..f _ _;.,_,.1�� � �._;J _jı..�ı . .... : .. _n· 
Beyt- i Farisisini, belki bir ah- ı saf ile, evrak- ı perişanı arasın& 

kayd ve tevdi eylemiş olmalıdır [1] . 
lbrahim N ec mi dilmen :de, 
«Galib'in Beyhan Sultan'a -yazdığı - medhiyeler müşarüniley

haya rabıtastnın sadece bir alaka i tabiiyelten ibaret kalmadığı. 
kalbi bir irtibat derecesine yül(.seldiği zehabını vermektedin>
diyor [2] . 

Filhakika Ahmed H ikmei'in delil olarak göster
diği şarkı ile şifahi rivayetler, bu alakanın mevcud 
olduğunu azçok isbat edecek mahiyettedir. 

diyen ve 
Sultan vasfı Hazret i Beyhan'a yaraşır 

Bir suhanla 'dil- i  viranımı ma'mıir etdi 
İde mesrui" anı Hak gönlümü mesrur etdi 

Beytiyle ona kar�ı rabıtasını ızhar _ etmek isteyen 
Galib'in Beyhan Sullan'a takdim ettiği butun manzu· 
me)erde  derin bir hürmet ve muhabbet sezilir. 

[1] llavei Hak No._ 12 ve ondan naklen Türkyurdu cilt 5, 
No. 30. 

[2] Tarihi edebiyat dersleri cilt 1 .  sahife 241 .  
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Saraya teklifsizce girip çıkan ve sultaolarla yakın-· 
dan temas edebilen "Şair'in böyle bir aşk maceras:t 
geçirmiş olması ihtimal dahilindedir. 

Padişahın ve sultanların derin teveccühlerine m�z
har olan, hatta, Alımed H ik.mel'in ri vayeti doğru 
ise, Şeyhülislamlığı bile söylenıİıeğe baş :anan [1] Ga
lib'in memleket dahilinde büyük bir şöhrete mazhar
olduğunu görmekteyiz. 

Maddi hiç bir ihtiyacı olmayan ve hayatını refah, 
içerisinde geçiren Şair'in bütün m esaisi, Tasavvuf .ve
Tasavvuf tarihine aid eserleri okumağa ve şiir yaz-· 
m ağa inhisar etmektedir. O, bilhassa M evldna'oın alb 
ciltten ibaret olan M esnevi'sin i tam " l l ,  defa tekrar 
etmiştir -[2] . · 

Galib'in Mevlana'ya karşı ne derin bir sevgi taşı� 
dığı, divanındaki m uhtelif manzumelerioden anlaşıl
maktadır. Daha genç yaşıoda iken Mevlana, aşkıyle çır
pınan ve onun asital\esine koşan Galib'in 1796 yılında
tekrar Konya'ya gittiğini görüyoruz. 

V ele d Çelebi'nin "Simatı �şıkao, adlı mecmuasında· 
�öyle bir kayıd vardır: 

<1 1211  senesi Rebiulevvelinin ikinci günü Şeyh Galib Dede
Efendi asitaneye (Konya) varub on beş gün eğlenüb ve hazreti< 
Çelebi Hacı Melımed Çelebi Efendimizin malıdam- i mükerrerınierit 
Çelebi Hüseyin Efendimiz ile maan İstanbul'a rebiulahırın yirmi> 
dokuzuncu pazar günü teşrif etmişlerdir ve cümadilahırın be-· 
şinci pazartesi günü Oskii.dar'a azİrnet etmişlerdir. 

Galib'in şöhreti gittikçe artıyordu. Tekkesi, büyük 
bir i�tima salonu haline g irmişti. Gelen giden hiç· 
eksik olmazdı. Bu itibarla e�kisi gibi ilmi eserler yaz. 
makta devam edemiyordu: hatta bil�hare tevsi etmf'k 

[1] Bu rivayet, yalnız Ahmed Hikmet'in tedkiltnamesinde, 
mevcuddur. lıavei Hak. No. 12 

[2] Galib'in ilmi şahsiyetine bakınız. 
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'maksadile tertib ettiği Tezkirelüşşuara'yı �aynen Esrar 
.Dede'ye verdi.. Onu herkesten fazla severdi. Bütün 
.. günleri bu sevimli  §airle beraber geçiyordu. Kendisi
ni, dergahın mühim bir hizmetine, kazancılığına [1} 
:tayin etmişti. Altı sene devam eden samimi bir mu
habbetten sonra zavallı Esrar, [1211:1796] da vefat etti . 
. Bu hazin ölüm, Galih' i çok üzdü ve bu vakıaya, m e§·  
hur "Mersiye,si ile için için ağladı. 

Kan ağlasın bu dide·i dürbarım ağlasın 

Ansın. benim o yar·ı vefadarım ağlasın 

·beytiyle başlıyan bu manzume, Şair'in en güzel eser
-.lerinden biridir. 

Bu elem li vak'ayı görmek talisizliğin� c ��t)_arıa�u 
·Galib ondan iki sene evvel de valdesi Emine H an ım'ı 
kaybetmi§tİ. Galib, hiç §übhe yok ki bu felaketlerden 

·çok müteessirdi. Nihayet hastalandı. Birkaç ay devam 
-eden ani hastalık, yapılan birçok tıbbi tedbirlere rağ· 
men gittikçe ziyadele§iyordu . .  Kendisi de artık _ iyi 
--olamıyacağmı anlamıştı. K al'a H alifesi zade H amdul
.lah Efendi, ihtimal ki hastalığı esnasında kendisini 
.. ziyaret ettiği zaman, evvelce jp• redifli Farisi bir ga· 
.zele ondan nazire istemişti. Ölümünün yakla§hğıoı ima 
eden bu gazel, Ga1ib'in en son vücude getirdiği 
-eserdir [2] : 

[ 1 )  Tahirülmevlevi ( Tahir Olgun): · Hüsnü Aşk, sahife 103. 
'Mevleviler arasında şayi olan << Esrar Dede Galib 'in kazaııcıdır» 
-sözü de bu rivayeti kuvvetlendiriyor. 

[2] Bu rivayet Hal et ef. ye aid bir mecmuada mukayyeddir. 
·Gazelin baş tarafında şu malumata tesadüf olun�yor: <1 Garaib - i 
ahvallerindendir ki bundan sonra suhan söyledikieri vaki' olma
·mışdır. · Kal'e halifesizade mevaliden fa:z:iletlu Hamdullah ef. haz
'retlerinin: ihraroları ile anlara nazire olarak guya olmuşlar idi: · 
IHalet ef. mecmuası: Süleymaniye · Halet efendi No. 776. 
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Şair'in vJb..\11 oJJ.c;_'J ('.:.; ..si.J mazmıinu üzre ber mukteza·yi hi k· 
met-i Bari bir kaç ma h dan beri mizaciarına ba'z ı arıza tari olu b 
bunca tedabir ve deva-yi müfid ve afiyet-i hayat-ı müstear· ı 
taniden na ümid• olduğunu söyliyor. 

Şifahi rivayetlere nazaran Galib, teverrüm etmiştir. 
Netekim Ahmed Hikmet, onun veremden vefat 
·ettiğini kaydetmekte ve hastalanınasına sebeb olarak 
.§U vak'ayı göstermektedir: 
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«Bir cuma günü mukabele esnasında çehrei cazibine ve kaddj 
mevzunı şairanesine yakışacak surette gayet mu'tena ve mi:kellef 
giyinmiş olduğu halde simahaneye çıktığı sırada, kendisinin ma· 
sivaya fazla ehemmiyet vererek alayişe kapılmamasını ve böyle 
ziynetle me'lılf olanların başlarını feda etmeleri layık olacağım 
muhtevi yanında bir tehdidname buldu. O sırada Sultan Selim. 
hakkında dahi bazı cüheİa tarafından ürcufeler neşrolunmağa baş
ladığından , Şairi arif, şimdiye kadar kendisine tapınırcasına hür· 
met ve mahabbet gösteren dervişler arasında böyle galiz ruhun 
bulunuşuna ve böyle bir küstahlığın suduruna pek teessüf etti . 
Bu vak'anın tesiriyle o günden sonra her şeyden elini çekti. Bir 
kaç sene içinde veremden vefatına kadar ihtiyarı inziva ve halvet 
etti [1] . »  

Mevleviler arasında Galib'ii:ı hastalanınasına sebeb 
ob.rak gösterilen bir iki rivayet daha vardır [2] :  

1 - Üçüncü Selim, Şeyh Galib' l e  beraber bir 
çar§anba günü Beşikta§ mevlevihanesine gitmi§ler. 

Ayinden evvel Tekkenin §eyhi olan Yusuf Ziihdi 
Dede [3]nin Mesnevi okutmast icab ederken Hükümdar 
o gün dersin Galib tarafından verilmesini emretmiş� 
Şair bunun üzerine kürsüye çıkmı§; fakat kendi der· 

[1] Türkyurdu No. 3() S. 958. 
[2] Ahmed Celaleddir1, Vded Çelebi, Ahmed Remzi, Baki gibii 

zevattan şifahen aldığım malumata nazaran. 
[3] Beşiktaş Mevlevihanesi ş�yhi olan «Yusuf Zühdi Dede>>

yazdığı 15_,..ı ı e;� ismindeki arapça Mesnevi şerhi ile asrında şöh· 
ret kazanmış bir alimdir. ( 1289: 1872] de Mısır'da tabedilmiş olan 
bu şerh, altı cild üzerine tertib edilmiştir. Bursalı Tahir, 
Osmanlı müelliflerinde Dede'nin vefat tarihini yazmıyor. [Cilt 1 �  
s .  201].  Onun [1232: 1816] d a  irtihal ettiğini, lzzet Molla'nın şu 
tarihinden anlıyoruz: 

· 

Vakıf ı ilm·i ledün Yusuf Efendi ki Hak 
Etmiş idi zatını mazhar-ı ism·i Alim 
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gahıoda muntazaıiı takrirler yapabilen Şeyh, burada 
bir kelime bile söyleyemediği için f("vkalade malı· 
eub olarak kürsüden inmek mecburiyetinde kalmış ve 
o günden sonra hastalanmış. İşte Galib'in böyle anı 
bir surette hastalanması, gönül ehJi olan Beşikta§ 
§eyhini kırmasından ileri gelmi§. 

II - Şeyh Galib, bir gece Yenikapı Mevlevihane· 
sine gitmiş. Ali Nutki Dede ile karşı karşıya otiirur
ken mağrurane bir vaziyet almış, hatta başından 
sikkesini çıkarmış ;  Şeyhim, biraz rahat edelim demiş. 
Şeyh te, evet; uykunuz geldi galiba, İstirahat buyurun 
diyerek kalkmış harem dairesine  çekilmiş .  

Ali N u tki De de bundan fevkalade incinmi�. . İşte 
himayesi altında yetiştiği şeyhinin kalbini kırması, 
kendisine manevi bir sille olmuş ve bu yüzden has· 
talanmış. 

III - Galib, bir gün at üzerinde olduğu halde 

Merd-i dil agah idi arif· i billah idi 
Sırrını takdis ede Hazret-i Hayy-i Kerim 

Hanikah-ı cennete göçtü bu tarihte 

Sene: 1232 

E.srar Dede, tezkiresinde «Celal Ali Dede hanedan-ı zekiy
yesinden Beşiktaş zaviyesi şeyhi Trabhisi Ahmed ef. nin necl·i 

necilleri olub pederleri fevtinde bin yüz seksen beş senesinde 

zaviye·i merkumeye şeyh-i ba vefa olmuşlardır•> dedikten sonra, 
Mesneviyi arapça şerhettiğini söyliyor. Esrar Dede kendisinin 

Türkçe ve Arapça şiirleri olduğunu zikrediyorsa da nümune 

göstermiyor. 



46 Galib,in hayatı 

Yenikapı .Mevlevihanesine gidiyormu§. Dergahın be§' 
on adım berisinde Sahih Ahmed Dede [1] ye tesadüf 
etmi§ at üze:dnd e iken selam vermiş. ·Dede ise,. 

[ 1] Yenikapı mevlevihanesi aşçıbaşısı olan Şerif Ahmed, «Sa

hih Ahmed Dede» ünva�üle şöhret kazanmıştır . Seyid Ebubekir 

Dede'nin birader.zadesi idi .  Galib'in şeyh i olan Ali Nutki Dede'yi 

bu zat yetiştirmiştir. Mehmed Ziya « Yenikapı mevlevihanesi» 

adlı eserinde diyor ki, "Derga h ın rü 'yet ve tanzim-i ümı1rı1na· 

vakf ve hasr·ı vücud eden Sahih Ahmed Dede, Ali Nutki E�fen

di'nin küçük biraderi Seyid Abdülbaki Dede'nin avan·ı meşiha· . 

tinde, Nu'man isminde bir dervişe dergahtan seyyah verilmesi 

üzerine bu meseleden dolayı Şeyh ile aralarında hudı1s eden ihli. 
laf hasebiyle tekyeyi terkile Şehremini civarında istikra .. eylediği 
haneye çekilmiştir. Müşarünileyh vakur, etvar-ı şeyhanesiyle mün

tesibin·i ricaiden bir çokları da devama başladığından leyali-i mu· 
barekede ism·i Celal okumağa b a şlamıştır. Hanesi adeta bir tekye 
halini almış, vefatı da orada vuku bulmuştur. <<Sahife 145· 146» 

Mevlana'ya v e  pek cüz'i olara kmevleviliğe aid <<Ettevarihülmev 
leviye» adlı muhtasar, fakat faydal ı bir eseri olan bu zat, [1228: 
1813] saferinde pek ihtiyar olduğu halde vefat etmiş ve Yenikapt 
haricinde Merkezefendi'ye dönecek yere defnolunmuştur. Vefatında 
İzzet Molla şu tarihi söylemiştir: 

. 

Ni'met·i didar_ i çün azmeyledi Ahmed Dede 

Feyz- i  Mevlana ile olmuşdu dilsir-i hayat 
lzzeta vahdet güzin oldukda tarihin dedi 

.;., �J ._sL_I ..S} J.. C:·:="' -\: """:-' r.. ) -'_. 
Meşhur Halet Efendi, Dede'nin hürmetkarlarındandı. Onun 

vafatında türbesini yaptırmıştır. 
Şeyh Galib, Sahih Ahmed Dede'nin oğlu Kudretullah'ın . 

veladet tarihini ihtiva eden manzumesinde şunları söyliyor: 

Şerif Ahmed Dede merd ·i tarikat 

Yüzünden doğdu bir mihr-i münevver 

Çerag· ı hanedan-ı Al-i Ya' kub 

Riyaz-ı mevlevide gonce·i ter 
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fazlaca eğilrnek suretiyle mukabelede bulunmuş. 
Halbuki bu tarzda selam, ancak Konya Çelebilerine 
verildiğinden Dede'nin maksadı bir tazim değil,Galib'in, 
edebe muhalefet ettiğini anlatmak imiş. Onun feyz 
aldığı dergaha yaya olarak gitmesi icab ederken ada 
gitmesi ve hususiyle Ahmed Dede gibi ihtiyar ve ariF 
bir zata mevleviliğe yakışacak bir tarzde selam
vermesi, felaketini  mucib olmuş ve hastaianmış (1}. 

Bit zan milhiyetinde olan bütün bu rivayetler, Galib� 
in genç yaşında hastalanıp ölmesi yüzünden aranılan' 
maddi veya manevi bir takım sebeblerden ibarettir ki, .  
nihayet onun gururunu göstermekten başka bir şeye 
· yaramaz. Her halde hassas bir ruha malik olan Şair'in· 
teverrüm etmiş olması kuvvetle tabmin olunabilir. 

Galib'in hastalığı pek az devam etmıştİr. Ahmed·· 
Hikmet Birkaç sene içinde diyerek bu hususta 

- kat'i bir hüküm veremiyor; fakat Vak'aniivis Nuri · 
L H. 1213 senesi vekayiinde, Galib'in vefatı müna· 
sebetiyle yazdığı hal tercümesilide hastalığının " bir kaç � 
malıdan beri, devam ettiğini söyliyor ki, buna nazaran 
meıibus illetin, onu iki üç ay zarfmda ölüme sürük-
lediği anlaşılır. 

Galib, [M. 1798] 1213 senesi Recebinin Yirmi al--
tıncı çarşamba sabahı vefat etmiştir. Vak'anüvis Nuri 
diyor ki: 

Eb na-yi cinsine galib bir zat iken pençe · i  nagehgir·i e�elde 
mağlüb olub iş bu receb i şerifin yirmi altıncı günü al es· sabah ' 
karin�i rahmet· İ Müteal ve zade· i tab' ·ı ilham menba'ları olan 

Gül gibi açıldım amma gülmedim 
mısra'·ı bercestesi kendülere hasb·i hal olur 

[1] Ahmed Celaleddin, Veled Çelebi, Ahmed Remzi ve BakL 
merhumdan naklen. 
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Kezalik Ali N uild Dede "Defteri dervi§an, da 
-ayni günü işaret etmi§tir. " Esrar D ed e tezkiresi,niiı 
muhtelif yazma nüshalarına Galib'in vefatından sonra 
:ilave edilen haşiyelerle "Simahanei edeb, de [1} ise bu 
tarih, 27 recep per§embe olarak tesbit edilmiştir ki, yan· 
lıştır. Bu tah�if, her halde Galib'in kandil günü vefat 
-ettiğini göstermek maksadıyle yapılmı§ olmalıdır. 

Şair'in cenazesi, kandile tesadüf eden peqembe gü· 
.nü büyük bir ihtifal ile kaldırılmı§, Galata mevlev.i· 
hanesi türbesinde " Mesnevi şarihi, Ankarab İsmail 
Rüsız h i 'nin ayak ucuna defnedilmiştir. 

Ali Enver 'in Gelibolu mevlevihanesi §eyhi 
Mustafa Daniş Dede'den, Ahmed Remzi'niıi 
-de §İfahen Yenikapı mevlevihanesi §eyhi Celdl Dede 
-den naklen verdikleri malumata göre, gasli esnasında 
Galib'in kara sakalım hayretler içinde seyreden Mııs · 
lafa Reşid Efendi --'-- Oğlum! o sakal, bu tahtaya ya
kı§mıyor diye ağlamış, hazır bulunanları da ağlatmıştır. 

Vefatında N ebil §U tarihi söylemiştir: 

Suziş· i gerdiş· i n as azı ile devranın 

Ney de tennılre döner baksa eg-er bu hale 

Şeyh-i zi ilm ü hüner Hazre�-i Galib Dede kim 

Eser-i tab'ı yeter kadrini İstidiale 

Maye·i bahr ü herolmaz i di hem vezn ü baha 

Şi'r ü inşasını verseydi felek deliale 

Görrneğe liltf·i şeh · i  mah·ı alem mi'racı 

Gitdi ol şevkile sabreylemeyüb şevvale 

Baş eğer mi feleke saye-i Mevlana'da 

Serfürıl eyleyen ol dergelı-i pür iclale 

{1] Simahanei edeb, sahife : 139. 
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Her biri bendesinin bir şe h· i sahib sikke 
Eylemez atf-ı nigeh tac-ı zer-i  ikbale 
Didi tarihini bu dernde hey-i kilk-i Nebil 

.]b. J"' l ":"-".� ,...� � �.:i �� .,SJ..>;J(' 
1213 ___: 

Gene Nebil'in Fatin tezkiresind-e de §U tarihi 
yazılıdır [1] : 

SO.z·i gamla yakar er bab ·ı' dili bu devran 
Döndü tennu.re bakup cü�lesi bu ahvale 
Ya'ni şeyh·i Galata Hazret-i Galib Dede kim 
Şi'r ü in �ada ne mümkim gele vasfı kale 
Can atup gitti behişte dönerek ruhu anın 
Çıka- Riovan kudfimu içün istikbale 
M ermer e sikke . kazar bende· i Mevlanalar 
Rağbet itsün mü bu dünyadaki cah ü male 
Diyelim çare yok ey merd·i Huda eyvallah 
Zen·i dünya hele şayeste değil ikbale 
Didi tarihini bu dernde ney· i kilk-i Nebil 

/ 

.Jb. J"' l ":"-".� -'"'� o � .:i  �� ..S.J.:>;;J" 
- 1213 -

Sürıı ri ise §U iki  tarihi viicude getirdi (2]_ :  
Çerh·i kecrev galata düştü yine 
İ<ıydı ehl· i dile ah ol bedhfi 
Cevr·i devr ile hamfiş oldu diriğ 
Galata şeyhi gibi nadirega 
Galib-i mutlak olurdu sözde 
ltse merdan-ı suhan ana gulu 
Kıldı eflake idüp ruhu urO.c 
Şeb-i mi'racda azm.i minfi 
Mislini zir-i felekte .bulamaz 
ltmesün yok yere devran tek ü pfi 

[1) Fatin Tezkiresi S. 396 
[2] Sür�ri divanı S. 1 56, 297 
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Çille·i lahd e çekildi gitti 
Erbain içre o merd-i nikı1 
Hüzn ile yazdı Siirı1ri tarih 

-'"' � 0-lı·� o . D  �� ._s..l( 
- 1213 -

Hayf mağlub-i ecel oldu çeküp 
Renç-i bi liadd ü aded Galib Dede  
Meddidüp ahı didim tarihini 

o�� __1� �..IA . \..1��· ..S.JJl . - .. . . 

Galib evlenınİ§tİr. Ahmed Hikmet ((Halile
.sini ' ' 

bir saraylı olduğu rivayet edilir. Ek ser erbabı şiir ve· tefekkür 
gibi Galib De de dahi zürriyet bırakmamıştır >> [l) diyor . 

. Mevleviler arasında da her __ nedense, .Galib�in 
Mücerred olduğu söylenir. Halbuki Zı'ibeyde isminde· 
ki kerimgsi, [ 1210: · 1795] te dogmu§ ve Esrar Dede 

§U doğum tarihini söylemiştir [2]: 

Hazret - i Calib Dede sırr-ı cenab·ı Mevlevi 
Kim odur ma'mOrsiizı hatır-ı viriinımın 
Bende-i memlı1kiyim ol mürşid-i allamenin 
Hükmüne merbatdur tar-ı zaifi canımın/ 
Say�- i feyz·i cenab·ı Pir memdı1d eyleye 
Başımız.,üzre benimle cümle-i ihvanımın 
Doğdu bir malıdurnesi heınçün çerag·i · afta b . . . . 
Eyledi ril.şen ocağın şeyhimin sul tanımın 
Söyle ey Esrar tarih-i şikeste besteni 
Vüs'at·i tatvili yokdur tab' · ı sergerdanımın 
Çar anasır müjde-i tarihine eyler şitab 

&\;.. o-1:-:j ._s)}j .. ..s-1.\s"' ...ı:-.\ ,1 -'-:"-

[1] Hak ilavesi « 1 28 numaralı nüshaya bağlı 6 temuz 1 328» .  
[2] Esrar Dede divam,  matbu nüsha.  
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Son yıllar içinde merhum M. Cevdet · ölümü do:. 
layiEJile, Galib'in çocuklarına maaş tahsisi hak kında 
bir ferman elde etmişti. Bu fermandan d a  anlıyoruz ki 
Şair'in Zübeyde adlı kızından başka Ahmed v e  
Mehmed adl1 iki oğlu da vardır. Fakat Ga1ib nesiinin 
rounk�rız oluşu dolayısiyle bunların çok yaşamadıkla
rın1 veya evlenmedi klerini tahmi n ed eb ili riz. 

Galib elde b ulunan bazı vesikalara ve bugüne ka
dar  devam edi p gelen menkaLelere göre, neş'eli bir 
adamdır; şakayı sever. Vak'anüvis Perleu'e yazdığı 
tahmis ve bu talımisi taştir etmesi , kezalik şairin 
ma tbu divanında·  bulunmayan bir Iligazi kendisinin 
latifeden hoşlandığım isbat etmektedir [1]. 

Galib hakkında işittiğim hikayeleri yazıyoru rn [2]: 
I - Galib'in " Ehli ·Bey t "  muha bbetini gösteren, 

İkrarımıza ser veririz ahde ka�iyiz 
Biz Şah-ı velayet kuluyuz hem Aleviyiz 

gibi m anzumeleri şayi olduktan sonra tekkesine bir 
takını şii akidelerini benimseye n adamlar toplanınağa 
başlamış, · bunu gören sünnller de dergahtan yavaş 
yavaş aya klarını kesmişler. Bu hal g ünden güne ço
ğalmı ş; hatta Galib'in Bektaşılığı bile söylenmeğe 
başlan mı ş .  13u ziyaretçilerio çokluğundan usanan Şair, 
çok se vdiği derviş ve arkadaşı Esrar·'a güzel . bir talik 
ile " .ı.ıj .. '-' .r;.,_ � , 1-evhasını yazdırmış ve o turduğu ye
rin baş ucuna astırmış. Bu defa bunu gören Aleviler·  
de tekkeye uğra maz olmuşlar. Bunun üze rine G alib, 

[1] Galib' in eserleri kısmına bakınız .  
[2] Ahmed Celaleddin, Veled Çelebi , Ahmed Remzi , Tahir 

ve merhum Abdülbaki gibi zatlardan naklen. 
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Esrar'a demiş ki; Alevi olduk, sünniler darıldı; M ua
viye'ci göründük şiiler uzaklaştı. Şiindi Biz bize ka
lalım, tatlı tatlı konuşalım . 

II - Galib sİkkesini daima iğri olarak giyermiş. 
Muarızlarından bazıları bunu vesile · ittihaz ederek 
�air aleyhinde bulunmağa başlamışlar. Galib de onlara 

Doğrudur Hak'ka ö,züm değoıe kec olsun külehim 

mısraı ile ce�ap vermek istemiş. 
III - Galib'in H alet ile aralarında derin bir sa

mimiyet varmış ve el\ seriye tle şakalaşırlarmış . Bir 
kış günü Galata Mevlevihanesinin kapısından beraL�r
ce girerierken iki köpeğin birbirlerine sarıhp yattık
larıtıı görmü§ler. Galib� · de-rhal ne H alet yatıyorlar 
demiş. Söz altında kalmak istemeyen Halet ise, evet 
fakat hangisinin hali Galib, belli değil cevabını vermiş .  

IV- Galib, devrin birçok ricalin i yemeğe: davet etmiş .  
Sofraya büyük b ir itina ile pişirilmiş pathcan kebabı 
gelince misafirlerden biri bir şaka olsun diye "Alla
hın birliğini ilk tasdik eden sebze pathcandır demiş. 
Misafirler gülüşmüşler ve her biri ayrı ayrı bu zemin
de sözler söylemişler.  GaliL'in terbiyesile yeti şen derle
lerden biri _ _  sofrada hizmet ediyormuş. Esasen yemek
Iere uzaktan baktığı için ağzı sulıman dede, bu lati
felere tahammül edemiyerek derhal Efendim demiş, 
Allahın .birliğine inanan pa tlıcan sizin bu sofrada 
yediğ iniz patlıcandır; Bizim "SomatL şerif, te yedik
lerimiz hala gavurum diye bağırıyorlar. 

İşte Galib'in hayatına ait bulduğum vesikalar 
bunlardan ibarettir. Umarım ki ,  zaman geçtikçe bu 
hususta daha bazı kayıtlara da  tesadüf etmek kabil 
olabilecektir. 
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