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Mehmed Es' ad Dede 
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Özet 

Osmanlı'nın son mesnevil::ıanlanndan ve Mesnevf şarihl.erinden Selani.kli Mehrned 
Es'ad Dede, Tahirü'l-Mevlevi'nin Mevleviyye tarikatına intisabına vesile olmuş, 
Farsça ve Mesnevf hocalığını yapımş bir mutasavvıf ve münevverdir. Tahirü'l
Mevlevi gençlik yıllarında birlikte olduğu Mehrned Es' ad Dede'ye dair hatıratmı 
önce Dede'nin diğer talebelerinden Hüseyin Vassaf'ın Es'adniime'sinde yayınlan
mak üzere göndermiş, daha sonra kendi çıkardığı Mahfil dergisinde yayınlaımştır. 
Bu makalede tarihi ve güncel kaynaklar dikkate alınarak Mehrned Es' ad Dede'nin 
tasavvufi hayatı, meşrebi, eserleri, Mesnevf şerhi, Tahirü'l-Mevlevi ile birlikte ge
çirdiği yılların serencarmna nazar edilmektedir. Ekler lasrnında ise Mahfil dergi
sindeki hatırat, Tahirü'l-Mevlevi'nin Musavver Diiiretü'l-Maiirifte yazdığı "Meh
med Es'ad Dede" maddesi, Hüseyin Vassaf'ın Es'adniime'de Tahirü'l-Mevlevi'nin 
hatıratmı içeren mektuba verdiği cevabnarne günümüz harflerine aktanlmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mehmed Es' ad Dede, Tahirü'l-Mevlevi, Mahfil Dergisi, , 
Hüseyin Vassaf, Es'adniime, Mevlevilik,Mesnevf, Mesnevil::ıanlık. 

Abstract 

Mathnawi-Reciter Mehmed Es' ad Dede of Salonika: Under the Light of 
Tahir al-Mevlevi's Memoirs published in Mahfil Magazine 

One of the latest redters and interpreters Mathnawi in the Ottoman Empire, 
Mehrned Es' ad Dede of Salonika was the reason for Tahir al-Mevlevi to join the 
Mevlevi order. Mehrned Es'ad Dede was a Sufi and intellectual who taught Per
sian and Mathnawi. Tahir al-Mevlevi first senthis memoir alıout Mehmed Es'ad 
Dede to be published in Dede's anather disciple Hüseyin V ass af' s Es'adname and 
then to Mahfil magazine published by Tahir al-Mevlevi hiınself. In this artic
le we dea! with Mehrned Es'ad Dede's life, character, works, interpretation of 
Mathnawi, and the end of the years he spent with Tahir al-Mevlevi. In the ap
pendix, we have transliterated memoirs published in Mahfil Magazine, Tahir al
Mevlevi's entry about "Mehmed Es'ad Dede" in Musavver Diiiretü'l-Maiirif. and 
Hüseyin Vassaf's respond in Es'adname to Tahir al-Mevlevi's Jetter consisting 
his memoirs. 

Key words: Mehrned Es' ad Dede, Tahir al-Mevlevi, Mahfil Magazine, Hüseyin 
Vassaf's, Es'adnarne, Mevlevi order, Mathnawi. 
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Giriş 

"Mehmed Es'ad Dede şu arif sözüyle hareket ederdi: 

"Hak ile deli dfviine, Hz. Muhammed (a.s.) ile ayık ve aklı başında ol!" 

Tahirü'l-Mevlev1 (Olgun)1 

İslam medeniyetinin bir kitab üzerinden inşa ettiği en orijinal mü
esseselerinden biri mesnevihanlık kurumudur. Mevlana Celaleddln-i 
Rfımi'nin Mesnevzsini okuyan, nadiren teğanru eden ve şerh mahiyetinde 
bir takım açıklamalarda bulunan mesnevihanlar, bu faaliyetlerini özellikle 
mevlevihanelerde, diğerturuk-ialiyye dergahlannda, Osmanlı'nınson asnn
dan itibaren darü'l-mesnevilerde ve selatın camillerde de sürdünnüşlerdir. 2 

İlk mesnevihan Büsameddin Çelebi'den son asra kadaricazet sistemi üze
rinden devam eden müessesede ulema ve meşayih tillesinden bir çok zevat 
sadece Farsça ta'llın etmekle kalmamış, sfıfi irfan ve kültür sahibi olmak 
için mesnevihanlann halkalannı vesile ittihaz etınişlerdir. 

Osmanlı'nın son devrinden bir surette günümüze intikal eden 
mesnevihanlık geleneğinin XIX. asnn sonundaki en mühim halkalann
dan biri mesnevihan ve Mesnevf şarihi Selanikli Mehmed Es'ad Dede'dir 

- (1259/1843-1329/1911). Günümüzde halihazırda süregelen Avdetilik ve 
Sabetaycılık tartışmalan içinde asıl kimliği, sfıfi meşrebi, mesnevihanlığı 
ihmal edilen ya da görmezden gellııen:MehmedEs'ad Dede hakkındaki en 
mufassal bilgi kaynaklanndan birisi, talebesi Hüseyin Vassaf'ın (1872-
1929) h. 1339'da (1920) derlediği Es'adnô.me (Süleymaniye Ktp. Yazma 
Bağışlar 2324/II, 114 shf.) adlı biyografik eserdir. Vassaf, Es'ad Dede 
hakkında hem kendi hem de diğer talebelerinin hatıralanna bu kitabın
da yer vermiştir.3 Es'adnô.me'de yer alan hatıralardan biri de diğer talebesi 
Tahirü'l-Mevlevi'ye (Olgun) (1294/1877-1370/1951) aittir. 

Tahir Bey'in gençlik yıllarına ait hatıralan Mehmed Es'ad Dede'nin Fatih 
Camii'nde verdiğiMesnevfta.krİrleri, mesnevihanlığı, mesnevihanlığın ve kari-i 
Mesnevf'nin ne olduğu, Çayırlı Medresesi'nde Farsça tasavvuf eserleri üzerin-

1 Tahirü'l-Mevlevi, "Es'ad Dede Efendi'ye Dair Bazı Hatırat", Mahfil, V /59, s. 218. 
2 Mesnevihanlı.k müessesesi için bk. Semih Ceyhan, "Mesnevi'', DİA, XXIX, s. 332; Abdülbaki 

· Gölpınar lı, M evievi Adab ve Erkanı, İstanbul, 1963, s. 150-151. 
3 Es'adname'de Ahmet Avni Konuk, Tahirü'l-Mevlevi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Rernzi 

Akyürek, Kasımpaşa Mevlevihanesi Şeyhi Seyfeddin Dede, İhtifalci Mehmed Ziya Bey, 
Abdurrahman Adil Eren, Hulıisizade Osman Nıiri Bey ve Tahir Ağa Tekkesinden Uşşaki 
Seyyid Hafız Tahsin Efendi, Mehmed Cemal Bey'in hatıralarını içeren mektuplan vardır. bk. 
Hüseyin V ass af, Es'adniime, Süleymaniye Ktp. Yazma Bağışlar, 2324/2, s. 68-113. 
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den verdiği dersler, hac ziyareti ve sfıfi meşrebi hakkında Es'ad Dede'nin hal 
tercemesine önemli katkılar sunacak bilgiler içermektedir. Habrat, önce Hüse
yin Vassaf'ın talebi üzerine Es'adnô.me'de bir mektup sfıretinde yayınlanmış4, 

daha sonra Tahirü'l-Mevlevi'nin çıkardığı Mahfil mecmuasının h. 1342 (1923) 
ve 1343 (1924) yıllarına ait çeşitli sayılarında parça parça neşredilmiştir. 

Bu yazıda Tahirü'l-Mevlevi'nin hamatı ışığında son mesnevihanlardan 
Mehmed Es'ad Dede'nin tasavvufi hayatı, zahiri ve batını meşrebi, eser
leri, Mesnevznin ilk 360 beytine yaptığı şerh, Mesnevf takrirleri, Tahirü'l
Mevlevi ile yaptığı hac ziyareti hakkında diğer kaynaklar danazar-ı itibara 
alınarak bilgiler verilecektir. Yazının ekler kısmında Tahirü'l-Mevlevi'nin 
Musavver Dô.iretü'l-Maô.rifte yazdığı "Mehmed Es'ad Dede" maddesi (Ek 
I), Mahfil dergisinde neşrettiği hatıralarının günümüz harflerine aktarıl
mış metni (Ek II)5 ve Hüseyin Vassaf'ın Es'adnô.me'de Tahirü'l-Mevlevi'nin 
hatıratım içeren mektuba verdiği cevabname (Ek III) ilave edilmiştir. 

1. Mesnevihan Mehmed Es'ad Dede'nin Tasavvufi Hayatı ve Meşrebi 

1.1. Tasavvufi Hayatı 

MehmedEs'adDede, Selanik'te "Paşaral" adıyla meşhur, sonradan Yahu
dilikten ihtida ile müşerref olmuş dünyalığı zengin bir aileye mensuptur. 6 

4 Hüseyin Vassaf, Es'adnô.me (Mevlevi Tô.hir Bey'in Maktile-i Mufassalz), s. 69-85. 
S Mahfifdeki. hatırat metni Zekeriya Kantaş tarafından yapılan yüksek lisans tezinde latinize 

edilmekle birlikte okuma ve yazım hatalarıyla ma'lüldür. b k. Zekeriya Kan taş, Mahfil Dergisi: 
İnceleme, Tahlili Fihrist, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2002, s. 379-4ı8. 

6 Hüseyin Vassaf, Es'adnô.me, s. 3; Tahirü'l-Mevlevi, "Es' ad Dede Efendi'ye Dair Bazı Hatırat", 
Mahfil, III/35, İstanbul, ı342, s. ı 71; a.mlf., "Es' ad Mehmed Dede", Musavver Dô.iretü'l
Maô.rif, İstanbul, ı323, II, s. ı378-ı379. Abdurrahman Adil Eren, Yahudi asıllı ecdadınm h . 

. (ı078) ı667-68 yılından sonra ihtida ettiğini ileri sürmektedir. Hüseyin Vassaf, Es'adnô.me, 
s. ı08. Es' ad Dede'nin soyu günümüzde Bezmerıler tarafından devam ettirilmektedir. Es' ad 
Dede Pamir Bezmen'in büyük dayısıdır. bk. Pamir Bezmen, "Mevlevi Şeyhi, Şair, Yazar, 
Mesnevihan Mehmed Es'ad Dede", Antik & Dekor (ı994), XXIII, s. ı38. Pamir Bezmen'in 
eşi Nerınin Bezmen, Es'ad Dede ile hayali buluşmasını kaleme aldığı Cronicle dergisinde 
Dede'nin "Tekye-i zühhadı ettim cust u cü" ile başlayan bir gazelini de sadeleştirıniştir. 
bk. Nerınin Bezmen, "Es'ad Dede ile Buluşma", Cronicle, sayı: ı, 2005. Es'ad Dede isminin 
günümüzde bazı yazarlarca dönme (Avdeti) ve Sabetaist olduğıına dair iddialar, ecdadınm 
XVII. asırda müslüman asliyyetine geri dönmesi gerçeği, O'nun dini hayata yapmış olduğıı 
hizmetler ve irşadı nazar-ı itibiira alındığında Dede merhüma yönelik muteber olmayan 
ithiirrilardan başka bir şey değildir. Nesrin Öktay, Muhammed Es'ad Dede ve Mesnevi Şerhi, 
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2008, s. 22. ı908'den itibaren iktidar kavgalarmda 's 
delil olarak öne sürülen Avdetiliğe dair tartışmalar, "ihtida" gerçeğini görmezlikten gelmekte, ~ 
her Avdetinin adeta takiyye yaptığını iddia etmektedir. Ahmed Cahit Haksever, Modernleşme fj 
Sürednde Mevlevilerve Jöntürkler, İstanbul, 2009, s. 69-70. ___ _ 
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Tüccar Recep Efendi ile Hanuş Hanım'ın sulhünden h. 1259 (1843) 
yılında alem-i şehadete teşrif ederler. Kendisinden Mesnevf ve Fusus ile 

-Celaleddin Devvarnnin Zevn1 ve Havnı'sını okuyan Abdülbaki Baykara 
Dede (ö. 1353/1935), Es'ad Dede'nin zahirde memleketi Selanik olmakla 
birlikte "Men ez iklfm-i balayem sırr-ı tıdem nemfdô.rem/ Ne ez-ô.hem ne ez

hakem sırr-ı adem nemfdarem"7 beytinin işaret ettiği ÜZere asıl vatanının 
asuman-1 hakikat olduğu gerçeğini ifade eder.8 

Mehmed Es' ad' ın tasavvufa teveccüh etmesine sebep, bülüğa ermeden 
önce müşahede ettiği bir vakıasında düştüğü kuyudan Hz. Peygamber'in 
yed-i saadetiyle kurtulmasıdır.9 Tahirü'l-Mevlevi'ye göre bu rüya Dede'ye 
sahih bir akide haml~tmiştir. Kendisine yüklüce dünya malı miras kal
masına rağmen dervişliği ve ilim tahsilini tercih eder. Nitekim kitapçı
lara borcu olduğu zaman manifatura tüccarlığı yapan diğer kardeşlerin
den borç ister hale düştüğü zamanlar da olmuştur.10 Selanik'te Maliye 
Kalemi'nde memurluk vazifesini deruhte ederken özel hocalardan da 
Farsça dersleri alır. Tasavvufi hayata Selanik'te Bedevi şeyhliği yapan Os
man Efendi'ye intisapla dahil olur. H. 1280'de (1863) manevi işaretierin 
saikiyle Daru'l-hilafe İstanbul'a hicret eder. Fatih'te günümÜZde otopark 
ularak kullanılan Çayırlı Medresesi'ne yerleşir.U Bu esnada Hoca Şevket 
Efendi ve Gelibolulu Adil Efendi'den Arapça ile Farsça tahsilini ikmal 
eder.12 Medresenin yanması sebebiyle bir yıl kadar Ali Behçet Efendi'nin 
postnişinlik yaptığı Tahir Ağa Tekkesi'nin hücresinde kaldıktan sonra 
tekrar tamir edilen Çayır lı Medresesi'ne geri döner. Fatih Camii'nde mu
haddis Şeyh Şetvan'dan Buhari-i Şerif, Hoca Ab dülkerim'den Şerh-i İşô.rô.t, 
Şeyh Temimi'den Mutavvel okuyarak nazari ve şer'i ilimlerde yetkinlik 
kesbeder.13 

Mehmed Es'ad Dede'nin ahir ömrüne değin hizmet ettiği Mevlevilik 

7 "Ben yüceler ikliı:nindenim, ademin sırrına sahip değilim. Ne sudan ne topraktarum. Ademin 
sırrına sahip değilim." 

8 Mustafa Erdoğan, Meşrutiyetten ·Cumhuriyete Bir Mevlevf Şeyhi: Abdülbô.ki ]Jaykara Dede, 
Hayatı Şahsiyeti Eserleri ve Şiirleri, İstanbul: Dergah Yay., 2003, s. 375. 

9 Hüseyin Vassaf, S efine-i Evliyô., haz. Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz, İstanbul: Kitabevi, 2006, c. I, 
ır. 402. 

10 Mustafa Tatçı-Cemal Kurnaz, "Mehmed Es'ad Dede Hayatı, Eserleri ve Şürleri", Journal of 
Turkish Studies-Agô.h Sım Levend Hatıra Sayısı, Harvard University 2000, vol. 24/1, s. 245. 

11 Savaş Ş. Barkçin, AhmedAvni Konuk-Görünmeyen Umman, İstanbul: Klasik Yay., 2009, s. 204. 
12 Tahirü'l-Mevlevi, "Es' ad Dede Efendi'ye Dair Bazı Hatırat", Mahfil, III/35, s. 171. 
13 Cemal Kurnaz- Mustafa Tatçı, "Mehmed Esad Dede", DİA, XXVIII, 469. 
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yoluna intisabı Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi Ebu'l-Kemaleyn14 Osman 
Selahaddin Dede (ö. 1304/1886) eliyledir. O'ndan Mesnevf ve Fususu'l
hikem okur. Tarikat zevkini ziyadeleştirir. Füt:Uhô.t dersini Tunuslu Şeyh 
Mustafa Efendi'den alır.15 Osman Selahaddin Dede'ye intisabından son
ra şeyhinden aldığı izin ile Eskişehir Mevlevihanesi şeyhi Hasan Hüsnü 
Dede'nin (ö. 1325/1909) yanına Mesnevz okumak üzere gider.16 Hasan 
Dede kendisine Mevleyi hilafetnamesi ile Mesnevf-i Şerificazetnamesi ver
miştir. Osman Selahaddin Dede'nin müridi bestekar Zekai Dede'den de 
müstefid olmuştur. Mevleviyye haricinde Çiştiyye, İdrisiyye ve Şazeliyye 
tarikatlarından da icazetname sahibidir. Çiştiyye'yi Hindistanlı Mesnevf 
şarihi Şeyh İmdadullah Tehanevl'den (ö. 1899),17 İdrisiyye'yi İsmail 

ı 4 İhtifald Mehmed Ziya Bey' e göre "Ebu'l-Kemaleyn" rusbesinin verilme sebebi şudur: "Hem salifu'z
zikr Hemdem Çelebi hem de ekabir-i dervişandan ve pederleri Şeyh Abdülbili Efendi merhfunun 
hulefasından Sadık Dede'den ahz-ı tarik buyurmuş olduklarına işarettir." İhtifald Mehmed Ziya, 
Yenikapı Mevlevihiınesi, haz. Murat A. Karavelioğlu, İstanbul, 2005, s. 134, dpt. 48. 

ıs Turıuslu Şeyh Mustafa Efendi Şazeli şeyhive muhaddistir. Osman Selahaddin Dede'den 
teberrüken M evievi hilafetnamesi almış, burıurı mukabelesinde Dede'ye Şazeli hilafetnamesi 
takdim etıniştir. Osman Selahaddin Dede'ye hadis, Mehmed Celaleddin Dede'ye Fütühô.t 
okutnıuştur. Fütühô.t derslerine Tahirü'l-Mevlevi de katılmıştır. Ramazan aylarında Fatih 
Cii.rnii'nde hadis dersleri vermiştir. Mevlevilik hakkında Arapça bir ki tab kaleme almıştır. 
Kitapta Fütiihô.t'taki (....;) )1 .h:,L) [Sakitü'r-Refref] ve (._;. _,Ji .h:,L) [Sakitü'l-arş] tabirlerinin 
Sultanu'l-ulema Muhanımed Bahaüddin Veled ile Mevlana Celaleddin Rılmi hazrederine 
işiiret ettiğini yazar. bk. Tahirü'l-Mevlevi, "Es' ad Dede Efendi'ye Dair Bazı Hatırat", Mahfi!, 
IV 1 4ı, s. 90. Turıuslu Şeyh Mustafa Efendi'nin bahsettiği bu şahıs, İbnü'l-Arabi'nirı Konya'da 
"Sakitü'r-Refrefb. Sii.kitü'l-Arş adında gördüğü kimsedir. Bu kişi aded ricalindedir. Fii.risidir. 
Hakkındaki ayet "ve'n-necmi iza heva" ayetidir. Daima kendisi ve Rabbiyle meşguldür. 
Azim bir hale sahiptir. İnkisii.r ehlidir. Bu halde iken görülmesi kişide tesirler bırakır. 
Çokça hayalıdır. Mii.rifetlerde dil sahibidir. bk. http://www.ibnalarabi.com/maktaba/ 
viewshams.asp?pid=300 İbnü'l-Arabi bu şahsı Konya'da görmüştür. O'nurı Konya'ya gelişi 
h. 602 Şevval (1205), Konya'dan ayrılıp Malatya'ya dönüşü ise 9 Rebiulevvel 602 tarihidir. 
Mevlana'nın doğumu 6 Rebiülevvel604'tür. Burıa göre Turıuslu Şeyh Mustafa'nın [Sakitü'r
Refref] tabirini Baba Veled'e, [Sakitü'l-arş] tabirini de Mevlana'ya tevdh etnıesirıi ihtiyatla 
karşılamak gerekir. 

16 Tahirü'l-Mevlevi, "Es' ad Dede Efendi'ye Dair Bazı Hatırat", Mahfi!, III/35, s. ı 71. 
ı 7 Hint asıllı İmdadullah Tehanevi, genç yaşlarda tasavvufa ilgi duyarak Nakşibendi

Müceddidi şeyhi Şah Nasırüddin'e intisab ettikten bir süre sonra Çiştiyye tarikatırun 
Sabiriyye kolu şeyhlerinden Miyandyü Nı1r Muhanımed Cancanevi'ye biat etti ve halifesi 
oldu. Hindistan'da irşad faaliyetlerinde bulurıduğu esnada İngiliz işgaline karşı mücadele 
etti. ı859'da Hicaz'a giderek Mekke'de mücavir oldu. Ümmi olduğu halde Mesnevi'ye şerh 
yazmıştır. Es'ad Dede Telıanevi'ye intisab etıniş, uzurı yıllar dervişliğini yapmış, yanında 
halvete girmiş, halifesi olmuş ve Ziyô.u'l-Kulüb adlı Farsça eserini tercüme etıniştir. Şeyh 
İmdadullah'ırı hayatı ve Eserleri için bk. İmdadullah Telıanevi, Kalplerin Işığı-Ziyô.u'l-KulO.b 
Tercümesi, tre. Mehmed Es'ad Dede, haz. Adnan Kaya, İstanbul, 2007, s. ıı-ı6. Tahirü'l- ';:? 
M ev levi ile Mehmed Es'ad Dede ileride zikredileceği üzere birlikte yaptıklan hac esnasında ~ 
Şeyh İmdadullah'ı ziyaret etınişlerdir. bk. Tahirü'l-Mevlevi, "Es' ad Dede Efendi'ye Dair Bazı ~ 
Hatırat", Mahfi!, V /59, s. 2ı9-220. :, 
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Nüvvab'tan18
, Şazeliyye'yi Tunuslu Şeyh Mustafa Efendi'den alır. Osman 

Şems Efendi (1814-1893) kendisine Nakşi, Kadiri ve Halveti-Şa'bani 

-icazeti tevdi' etmiştir. Tarikatta istidadlı bir zat olan Es' ad Dede'nin Süh
reverdiyye ve Cezıiliyye tarikatiarına da nisbesi vardır. Halep ulemasından 
Yasin Efendi'nin Tahir Ağa Dergahı'ndaki İkarnetleri sırasında Ekberiyye 
mektebine intisabını takviye eder.19 

İlim tahsil ettiği Fatih'teki Çayırlı Medresesi'nde uzun yıllar ikamet et
miş, Davud Paşa ve Aksaray'daki Mahmudiye Rüşdiyelerinde, Nümüne-i 
Terakki Mektebi'nde Farsçahocalığı yapmış; Tahirü'l-Mevlevi'ninifadesiyle 
İstanbul halkından çoğunun Farsça muallimi olmuş, Çayırlı Medresesin
deki odasında, bazı mesddlerde ve Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde Mesnevf, 
Hafzz Divanz, Gülistan, Pend-i Attar, Arilz-i Endelusf, Kasfde-i Sülukiyye-i 

Hakanf, Kaside-i Taiyye ve Hamriyye, Rubaiyytıt ve Levayih-i Camf, Zevra ve 

Havra, Fususu'l-hikem, Risale-i Sipehsalar ve Gülşen-i Raz gibi tasavvuf ki
taplarını takrir etmiştir. Bu kitapların önemli bir kısmının aynı zaman
da hafızıdır. Sadece Farsça manzüm eserler değil, İbn Farız'ın Arapça 
Divan'ından üç bin beyithemen okuyabilecek kadar ezberindedir.20 

Önde gelen talebelen arasındaAbdülbaki Baykara Dede (1883-1935), 
-:Ahmet Avni Konuk (ö. 1938), Hüseyin Vassaf, Beşiktaş Yahya Efendi 
Dergahı son şeyhiAbdülhay (Öztoprak) Efendi (1884-1961), MehmedAkif 
Ersoy (1873-1936) ve Tahirü'l-Mevlevi sayılabilir. Şeyhlereve devrin mü
nevverlerine hocalık yapması, onun manevi ve ilmi derecesinin ulviyyetine 
işaret eder. Yaklaşık otuz sene Fatih Camii'nde Mesnevfve Sipehsalar ders
leri vermiştir. Mesnevf derslerinin takipçilerinden Tahirü'l-Mevlevi'niİı 
Yenikapı şeyhi Mehmed Celaleddin Dede (1849-1908) eliyle Mevleviliğe 
intisabına vesile olmuş ve ona h. 1310'da mesnevihanlık icazetnamesi 
vermiştir.21 Tahirü'l-Mevlevi ile gerçekleştirdiği h. 1312'deki hac ifasından 

18 Şeyh İsmail Nevvab, Hint ulema5ından ve İdrisiyye tarikatı meşayihindendir. Hace 
Rahmetullah'ın damadı olup Mekke'deki Süleymaniye medresesinde müderrislik yapmıştır. 
Mehmed Es'ad Dede ile Tahirü'l-Mevlevi'nin birlikte yaptıklan hac esnasında onlara 
teberrüken İdrisi tehlili telkin etririştir. bk. Tahirü'l-Mevlevi, "Es' ad Dede Efendi'ye Dair Bazı 
Hatırat", Mahfil, V/59, s. 219. Öte yandan Şeyh Nüvvab'ın İstanbul'a bir gelişinde onun emri 
ile medresedeki hücresinde halvete girmiştir. İsmail Nüvvab'ın oğlu Muhanımed b. İsmail 
Nüvvab'ın vahdet-i vücuda dair Arapça Mir'atü'ş-şühiı.d li-Seyyidi'l-vücU.d adlı eseri Giritli 
Ahmet Muhtar Efendi tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiştir (İstanbul, 1311). 

19 Hüseyin Vassaf, Es'adntime, s. 5. 
20 Savaş Ş. Barkçin, AhmedAvni Konuk, s. 389-390 (Ek: Ahmed Avni Konuk'un Es'adntime'de yer 

alan Mehmed Es' ad Dede'ye dair mektubu). 
21 Tahirü'l-Mevlevi, "Es' ad D ed e Efendi'ye Dair Bazı Hatırat", Mah{il, IV/46, s.184. 
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sonra Yenikapı Mevlevlhanesi'nde hücrenişlıı olmuş, h. 1324'deki (1906) 
Mevlevlhane yangınından sonra tekrar Çayırlı Medresesi'nde kalına
ya başlaınış, vefatından iki sene evvel Çelebilik makaınınca Kasımpaşa 
Mevlevlhanesi mesnevlhanlığına tayin edilmiştir. 22 

Mehmed Es'ad Dede, 13 Şaban 1329 (9 Ağustos 1911) tarihindeki ve
fatını daha önceden, "Celal tecellileri cemale münkalib olmaya başladı" 
sözüyle ihvfuıına ihbar eder. 23 Ruhunu teslim edeceği sırada varlığının 
faniliğine işareten Mevleviyye usülü üzere ellerini "la" şeklinde kavuştu
rur, son nefesini "hü" niyazıyla verir.24 Vefatının akabinde, önce Kasım
paşa Mevlevlhanesi haziresine defnolunmuş, daha sonra kabri Abdullah 
Salahi Uşşakl ve Hüseyin Vassaf gibi büyük zevatın merkad-i şeriflerinin 
bulunduğu Fatih-Balat'taki Tahir Ağa Tekkesi haziresine nakledilıniştir. 

1.2. Zcihiri ve Batıni Meşrebi 

Mehmed Es' ad Dede, orta boylu, bedenen nahif, kumral sakallı, temiz
likte titiz, daima sikke ve aba ile gezen, tarikat adabına riayetkar, latifeli, 
hazırcevap, güleryüzlü, ahde vefakar, çocukla çocuk, büyükle büyük olma
sını bilen, mütevazi, halini gizleyen, muhatabı dikkate alan, ilmini kabili
yeili kimseden esirgemeyen ve böyle davranmalarını talebelerine daima 
vasiyet eden, öğretme aşkı had safhada, dili kalbine mutabık, hissi hilafına 
söz söylemekten uzak, dinde azimet ehli, dostlarına kolaylık sağlayan, ta-

22 Geleneksel Mesnevihanlık zinciri Mehmed Esad Dede-Karahisarlı Ahmed Efendi, Tahirü'l
Mevlevi şeklindedir. bk. Şefik Can, "Yenikapı Mevlevihanesi'nin En Son Mesnevih1inı Tahirü'l
Mevlevi", Türkiyat Araştırmalan Dergisi, Konya 1996, II/2, s. 97-102. Tahirü'l-Mevlevi'nin 
Mesnevi kültüründen birçok kimse istifade etmiştir: Muzaffer Ozak (1916-1985), Mahmut 
Sami Ramazanoğlu (1892-1984), Münnevver Ayaşlı (1906-1999), Hasan Ali Yücel (1897-
1961), Şefik Can vs. Şefik Can'ın vasfettiği üzere başlarda sadece Mevlevihanelerde icra 
edilip daha sonraları daru'l-Mesnevi ve seliitin camiilere de taşınan icazet sistemine dayalı 
geleneksel mesnevihanlık müessesinin Cumhuriyet öncesindeki son mümessillerinden biri 
Tahirü'l-Mevlevi'dir. bk. Şefik Can, Mevlana ile Bir Ömür, konuşan: Sezai Küçük, İstanbul: 
Timaş Yay., 2008, s. 24.1925'teki tekke ve zaYiyelerin kapatılmasıyla bu müessese de eliğerleri 
gibi inkıtaya uğramıştır. Ancak Mesnevi okumak ve akutmak Cumhuriyet sonrasından 
günümüze değin özel sohbet meclislerinde devam etmiştir. Bu mesnevi sohbetlerini yapan 
kimseye de "sohbet mesnevih1inı" diyebiliriz. 

23 Hüseyin Vassaf, Es'adname, s. 7. 
24 Savaş Ş. Barkçin, Ahmed Avni Konuk, s. 385 (Ek). Mehmed Es' ad Dede, daha yaşarken ölüm 

ilanı verilen kimselerdendir. Dede Hicaz'da iken 2 Ramazan 1901 tarilıli Tercüman-ı Ahval ~ 
gazetesi onun Hicaz'da vefat ettiğini haber verir okurlarına. Dede, haberin düzeltilınesi ~ 
maksadıyla hemen bir tekzib gönderir gazeteye ve halihazırda her-hayat olduğunu bildirir. !1 
İbnüleı:nin Mahmud Kemal İnal, SonAsır Türk Şairleri, İstanbul, 1969, s. 329. ___ _ 
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savvufta rüsılh sahibi bir arif-i kfunildir. İbnillemin onu bir "merd-i ilah" 
olarak tavsif etmektedir.25 Meşrebleri Hz. Pir Mevlana Celaleddin-i Rumi 
-meşrebidir. 

Hz. Hüdavendigar'dan bir nutk-ı şerifinde şöyle himmet taleb eder: 

Kalmışım çah-z masiyette esir 

Tut yedim ya Cenab-ı Mevlana 

Olursan bab-ı Mevlana'da kztmfr 

Girersin Es'ada bağ-ı cinane 

Hak-i pay-i Hazret-i Manla-yı Rum 

Tutyildır çeşm-i cana hf-güman 

Dergah-ı lütfun penah et Es 'ada 

Bulaszn dünya vü ukbada eman26 

Kevni kerametleri setredip ilmi kerametierini izhar etmiş27, sünnet-i se
niyyeye tabi olmakla beraber taassuptan sakınmışlardır. Hz. Peygamber' in, 
bir hediye geldiğinde orada bulunanlar la paylaşma adetine imtisalen ken
disine gelen hediyeleri misafirleriyle paylaşmış, namazını Hz. Peygamber' e 
tabi olarak kabahasır üzerinde eda etmişlerdir.28 Talıirü'l-Mevlevi ile yap
tığı hac ziyaretinde Medine-i Münevvere dışındaki bir kubbenin önün
de Peygamberimizin ok atışı ve koşu yaptığı yerde Muhammedl sünne
te ittibaen Tahirü'l-Mevlevi ve yol rehberiyle at yarışı yapmış, Karadağ 
revolveri denilen silahla atışlarda bulunmuştur.29 Ebu Hüreyre yolunda 
hücresinde iki kedi beslernıiş, birisinin Hz. Peygamber'in cinili sahabe
si olduğunu öğrenince kendisini nükte yollu tabiinden, talebelerini de 
etbau't-tabunden addetmiştir:30 

Es'ad Dede muhabbet ve vahdet-i vücfıd vadisinde güzeran etmiştir. Şu 
iki beyti buna şahiddir: 

Aşkdır zerre-i naçfze veren su~et-i can, 

Aşkdır canı eden vakıf-ı sırr-ı canan. 

*** 

25 İbnillemin Mahmud Kemal İnal, SonAsır Türk Şairleri, s. 329. 
26 Hüseyin Vassaf, Es'adnfıme, s. 32. 
27 Kevni ve ilmi kerametleri hakkında bk. Hüseyin Vassaf, Es'adnfıme, s. 56-58; 60-64. 
28 Hüseyin Vassaf, Es'adnfıme (Dede hazretlerinin şeriat-ı mutahharaya riityetleri), s. 64. 
29 Tahirü'l-Mevlevi, "Es' ad Dede Efendi'ye Dair Bazı Hatırat", Mahfi/, V/59, s. 218. 
30 Savaş Ş. Barkçi.n, Ahmed Avni Konuk, s. 380-381. 
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Müstefiid-z Hak vücud-i milsivil, 

Kim vücudun aynzdzr ancak Hüda. 31 

Es' ad Dede, Abdülbaki Gölpınarlı'ya göre zamanında bazı Mevlevilerce 
kutup sayılanlar zümresindendir.32 Gerek meclisinin herkese açık alına
sı gerek bir çok tarikattan el alması (cfuniu't-turuk) sebebiyle kendisine 
"Cami"' ism-i şerifinin mazharı nazarıyla bakılınıştır. 33 

Hıristiyan bir alimi anında ilzam edecek derecede dinde ve ilirnde 
kuvvetlidir. Abdülvahid Çelebi bu sebeple onun allame tacı ile evliya ve 
mesnevihanlara mahsus beyaz destar sarınmasına izin vermiş; Ab dülhalim 
Çelebi de Mevlevilere ait kafesi destar kuşanmasını istemiştir.34 Sikke
sini Es'ad Dede'nin tekbiriediği Ahmed Avni Konuk'un söylediği üzere 
huzı1r-i şerifleri manfet mektebidir. Talebelen yeni bir şey öğrenmeden 
meclislerini terketmez, meclise melal geldiğinde hikmet-arniz hikayeler 
naklederlermiş. Okuttuğu eserlerden talebelerine icazetnameler vermiş
tir. Mesnevf'nin ve Fusus'un en gamiz inceliklerine vakıf, açık beyanat ile 
şerhederlerıniş. Fusus şarihi Ahmet Avni Konuk, kendilerinden Fusus'un 

Adem fassını Safyalı Bali şerhi üzerinden okumuştur.35 

Es'ad Dede zikir meclislerine meftUn, erkan-ı tarikata riayette çok 
titizdir. Tahirü'l-Mevlevi, üstadının bu hassasiyetinden hac yolculuğu 
sırasında Mısır'da gerçekleşen şu olayı zikrederken bahseder: "Dede, 
Kahire'ye varıncaya kadar destarh sikke ile yolculuk etmişti. Kahire'ye 
varınca sikkesini çıkardı ve destarını çözmeye başladı. Bunun sebebini 
sordum. Şu cevabı verdi: Mevlevihaneye gideceğiz. Postnişin alınayan bir 
mevlevi, destarh sikke ile Mevlevi tekkesine gidemez. Tarikat adabına 
aykındır.''36 

Tahirü'l-Mevlevi'ye göre Es' ad Dede'nin bir çok şüri olduğu halde ken
disine "şair" nisbesi verilmesi yerinde değildir. Edebiyat kaidelerini ve şür 
nazariyesini pek iyi bildiği ve öğrettiği halde bunlarla mukayyed olınayan 
bir kişiliğe sahiptir. Şayet Farsça veya Arapça bir şüri tercüme ya da man-

31 Mustafa Tatçı-Cemal Kurnaz, "Mehmed Es' ad Dede Hayatı, Eserleri ve Şürleri", s. 261; 275. 
32 Alıdülbaki Gölpmarlı, MevZiina'dan Sonra MevZevilik, İstanbul, 1953, s. 410. 
33 Nesrin Öktay, Muhammed Es 'ad Dede ve Mesnevi Şerhi, s. 33. 
34 Necati Elgin, "Mesnevtlıan Mehmed Es' ad Dede", MevZiina GüZdestesi, Konya, 1965, s. 68. 
35 Savaş Ş. Barkçin,AhmedAvni Konuk, s. 389 (ek). ';:s 
36 Sadeleştirerek verdiğimiz metnin orjinali için bk. Tahi.rü'l-Mevlevi, "Es'ad Dede Efendi'ye ~ 

Dair Bazı Hatırat", MahfiZ, IV/46, s. 184. Bundan sonraki orijinal metinler sadeleştirilerek ~ 

aktanlacaktır. ----
33 
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zum bir beyti fem-i muhsininden izhar edecekse hiç bir tekellüf ve zorla
ma olmaksızın beyitleri dile getirmesi şayan-ı hayrettir.37 

Tahirü'l-Mevlevi, mübaheseden de hoşlanmayan hocasının Farsça ve 
Arapça'yı çok iyi bildiği halde konuşamadığını, Arapça başladığı bir sözü 
Farsça, Farsça başladığı bir ifadeyi Türkçe tamamladığını, bunun da yüzde 
tebessüm peyda ettiren bir hal meydana getirdiğini söyler.38 

Es' ad De de bir kitap aşığıdır, lügatlere düşkündür. Ahmet Avni Konuk' a 
sahaflarda gördüğü tüm sözlükleri muhakkak satın almasını tavsiye et
miştir. Maaşını ekseriyetle kitaplara sarfeder. Tahirü'l-Mevlevi, hoca
sıyla birlikte Kahire'de iki büyük sandık alacak hacimde kitap aldıklarını 
hatıratında nakletmektedir.39 Sahip oldukları kitapların bir kısmını hac 
ve diğer seyahatlerini karşılaması için Sahaflar çarşısında s atmış, yedi yüz 
cild kitabını Beyazıt Umfuni Kütüphanesi'ne bağışlamış, iki bin civarında 
kitabı da bazı kendi yazdığı kitaplar la birlikte Yenikapı Mevlevihanesi yan
gınında küllere karışmıştır.40 Kitapları şeyhi İmdadullah Tehanevi'ye olan 
muhabbetine perde olmamış, onu görmek için mangıra ihtiyacı olduğunda 
bazı kitaplarını satmış ve Hicaz yollarına düşmüştür. 

Seyahat etmeyi evliyayı ziyaret etmek için vesile ittihaz eder. Mevlana, 
İbnü'l-Arabı, Ahmed Bedevi, Bfı.sm, İmam Şam, İbnü'l-Fanz gibi İslam 
medeniyetinin öncü şahsiyetlerine misafir olmuştur. Nişancılıkta da 
mahirdir. Çengelköy'de Selfuıikli Serınet Paşa yalısının müdavimlerinden 
olup, Cuma günleri burada ihvanıyla atış talimleri yapmayı adet edinmiş
tir. Es' ad Dede bir çay ve kahve tiryakisidir. Omzunda asılı duran zenbi
linde kitaplar, çeşitli kahveler vs. bulunur. Bir yere gideceği zaman sıcak 
çay şişesini de beraberinde taşır ve dost meclislerinde çay ikramı yapar.41 

Bununla birlikte yeme-içme konularına fazla önem vermez, bitkin düşme
yecek kadar yerler.42 

2. Mehmed Es'ad Dede'nin Eserleri 

Mehmed Es'ad Dede, Ahmed Avni Konuk'un bildirdiğine göre tercü-

37 Tahirü'l-Mevlevi, "Es' ad Dede Efendi'ye Dair Bazı Hatırat", Mahfil, III/39, s. 49. 
38 Tahirü'l-Mevlevi, "Es' ad Dede Efendi'ye Dair Bazı Hatırat", Mahfil, V/50, s. 31. 
39 Tahirü'l-Mevlevi, "Es' ad Dede Efendi'ye Dair Bazı Hatırat", Mahfil, V/50, s. 31. 
40 Hüseyin Vassaf, Sefine-i Evliyii, c. I, s. 403. 
41 Hüseyin Vassaf, Es'adniime, s. 108. 
42 Hüseyin Vassaf, Es'adniime, s. 8-9. 
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me ve telif olmak üzere 16 eser kaleme almıştır. Bunlar arasında Şeyh 
İmdadullah'ın zikir çeşitleri, Çiştiyye, Kadiriyye ve Nakşibendiyye'nin 
sülük adabına dair Ziyau'l-kulub nsalesinin tercümesi (Kalplerin Işzğz, haz. 
Adnan Kaya, İstanbul 2007), Farsça dilbilgisine dair Nümilne-i Kavô.id-i 
Farsf (İstanbul: Karabet ve Kasbar Matbaası 1307), "Görünen cümle 
eşyadan Hüda'dır. Sakın sanma anı senden cüdadır" matlaıyla başlayan 
294 beyitlik tevhidname mesnevisi, Molla Carru'nin Tarik-i Teveccüh-i 
Hacegan adlı eserinin tercümesi, usül-i tarikata dair risale, meada dair bir 
risale Kaside-i Taiyye üzerine tercüme ve şerh çalışmaları, Hz. Ömer'in oğ
luna tatbik ettiği had cezası hakkında Farsça bir risalenin tercümesi, Ebu 
Said Ebi'l-Hayr'ın ruhailerinin tercüme ve şerhi, Cevahir-iAynf'den tercüme 
ile Mesnevf'nin ilk 360 beytine yazdığı şerh sayılabilir. Eserlerinin önem
li kısmının orijinal nüshaları Yenikapı Mevlevihanesi yangınında küllere 
karışmıştır.43 N azmi Kaptan ve Abdurrahman Adil Eren'in birer nüsha is
tinsah ettiklerini söyledikleri hurüf-i heca tertibi üzere yazdığı Istzlahat-z 
Sufiyye adlı sözlük çalışması kayıptır. Es'ad Dede'nin Ziyau'l-kulub tercü
mesi, Nümilne-i Kavô.id-i Farisf ve türkçe Mesnevf Şerhi dışında diğer eserle
ri bilindiği kadarıyla günümüze ulaşmaınıştır. 

Mesnevf Şerhi Nesrin Öktay tarafından hazırlanan yüksek lisans tezin
de bir incelemeyle birlikte transkribe edilmiştir (Muhammed Es'ad Dede ve 
Mesnevf Şerhi, Basılmaınış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sos
yal Bilimler Enstitüsü, İstanbul2008). Es'adname'de Dede'ye ait 39 gazel, 
12 dörtlük ve 34 müfred bulunmaktadır. Bu şiirler Mustafa Tatçı ve Cemal 
Kurnaz tarafından yayınlanmıştır. ("Mehmed Es'ad Dede Hayab, Eserleri 
ve Şiirleri", Journal of Turkish Studies-Agah Sırrı Levend Hatıra Sayısz, Har
vard University 2000, vol. 24/1, s. 254-278.") 

2.1. Mesnevi Şerhi 

Es' ad Dede şerhi, Mesnevf'nin birinci defterinin ilk 360 beytini kapsar. 
Şerhin Tahirü'l-Mevlevi'nin tafstlabyla anlatbğı üzere Mesnevf takrirleri 
çerçevesinde vücüd bulduğu öngörülebilir. Ahmed Avni Konuk'a göre şer
hin taınaınlanmaınasına sebep şarihin irtihalinin 360. beytin yani "Bi-hiss 
u bi-güş u bi-fikret şevid 1 Ta hitab-ı irdi ra bişnevid" (Dön hitabını işit
meniz için, hissiz ve kulaksız ve fikirsiz olunuz.) beytinin şerhi esnasında 

43 Hüseyin Vassaf, Es'adnfime, s. 107. 
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gerçekleşmesidir.44 Gerçekten "ircii" (dön!) hitabınamazhar olan Mehmed 
Es'ad Dede, hitabın gereğini yerine getirerek Hakk'a rücu eder. Böylelikle 
şa.rih, açıktan açığa intikallerine işaret etınişlerdir.45 

Şerhin Konya Mevlana Müzesi yazmaları arasında 5792 ve 5793 nu
maralarıyla kayıtlı iki nüshası vardır. Birinci nüsha müellif hattı olup 172 
vr.dır. Merhum neyzenbaşı Halil Can tarafından müze kütüphanesine he
diye edilmiştir. İkinci nüsha ise AlımedAvni Konuk tarafından yazdırılmış 

eksik nüshadır. 

Es'ad Dede şerhinin diğer şerhlere nazaran en mümeyyiz vasfı 

Mesnevf'deki Fars dilinin inceliklerini bütün şümülüyle ortaya koymaya 
çalışmasıdır. Her bir beyitteki tasavvufi manalara geçmeden önce beyti 

oluşturan tüm kelimeleri sözlük ve gramer açısından izah eder. Bu izah, 

44 Es' ad Dede'nin 360. beyit şerhinin sadeleştirilmiş metni şöyledir: "Hülasa: Hissiz, kulaksız ve 
fikirsiz olunuz ki Hakk'ın "dönünüz" hitabıru işitesiniz. Beyitteki "bi-hiss" (hissiz) sözünün 
şer hi şöyledir: Ayet-i kerim ed e "Ey mutmain nefs" diye hi tab edilmiştir. Bu hitabı iştiniz. Zahiri 
ve batıni duyu vasıtaları atıl kalmadıkça Hakk'ın bu hitabıru işitmek mümkün değildir. Bu 
duyulardan tecerrüd etmek ise işitmenin ta kendisidir. Hatta sevgilinin cemalini müşabede, 
matlübumuz olan Hald<'a ulaşmanın bizatihi kendisidir. Veli Muhammed (k.s.) buyururlar ki: 
"Sen aradan çıkarsan O gelir. Seninle cemalin kendisi yüz göstermez." Beyitteki ''bi-hiss u bi
gı1ş" (hissiz ve kulaksız) ibaresinin şerhi şöyledir: "Ey mutmain nefs, Rabbine razı olan ve razı 
olunan biçinıde dön. Kullannun arasına katıl, cennetiine gir." (el-Fecr, 89/29) Bu ayetinhitabını 
insandaki duyu vasıtaları atıl duruma gelmedikçe fikretmekve işitmekmümkün değildir. Pikirve 
histen soyutlanmak gerekir ki bu ilahi hitabı işitesin. Ayet-iceillenin manası şöyledir: "Ey ibadet 
ile tatmine eren nefs, Rabbinin tarafına Rabbinden razı olmuş olduğun halde dön ki, Rabbin sana 
güzel bir karşılık verecektir. Rabbin senden razı olarak sana rahmet edecektir. Rabbin katında 
merhamete mazhar olanlardan olacaksın. Ve beninı has kullarıma dahil ol, beninı cennetinıe 
dahil ol. Cennetini safa ve tatlı, lezzetli hayatın yurdudur." Ayetin bu manası zahiri anlamıdır 
ve ayetin dış aniannndan istifade edilerek yazılmıştır. Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbnü'l-Arabi 
Fusiisu'l-Hikem'in İsmail fassında ayetin batıni manasını işaret diliyle tefsir etmişlerdir. Şöyle ki: 
Her bir malıiı1kun ilahi isimlerden bir Rabbi vardır. O Rab o malıilikdan razıdır. Zira o malıilik 
o ismin mazharıdır ve o isim o malıiı1kun Rabbidir. Zira Rab kendi eserlerini o malıiukta izhar 
eder. O malıilik da bu eserleri kabui eder. Cenab-ı Allalı Teala "Rab bine dön" diye değil, "Rabb-ı 
hassına dön" diye eınretti. Öyle Rab ki kendine mazhar olması için Hazret-i Camia (tünı ilalıi 
isimleri kendisinde toplayan) olan Hazret-i İlahiyye'den o malıiıi.ku talep eder. Malıilik Rabbinin 
fiilierinin zuhüru için tecelligab olur. Bu taleble nefs kendi Rabbinden razı, Rabbinin katında 
da razı olunandır. Nefsin kendi Rabbinden razı olması şuna binaendir: Nefs isti'dadı hasebiyle -
gerektirdiği her şeyi ona verir. ve onu terbiye eder. Nefsin Rabbi katında razı olunması ise şu 
sebepledir: Rabbin isim ve fiilierinin kemali nefs mazharında ortaya çıkar. Nefs bundan dolayı 
mutmain olur. Mutmain nefs, kendi Rabbini böylelikle tarur. Sonra ayette Allalı "kullannun 
arasına katıl" buyurmuştur. Yani kendilerine bu makanıın müyesser olduğu kullannun arasına 
katıl ki onlarda bu makanıın bilgisi vardır. Bu kullar zümresi murad olunan kimselerden 
müteşekkildir ki, kendilerine malısus Rabbi tanınıışlardır, kendi Rablerinin dışındakileri değil." 
Nesrin Öktay, Muhammed Es'ad Dede ve Mesnevi Şerhi, s. 378. 

45 Savaş Ş. Barkçin,AhmedAvni Konuk, s. 388 (ek). 
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tasavvufi manamn verilmesinden daha ön planda olup Es'ad Dede'nin 
Farsça'daki maharetinin bir göstergesidir. İlk beyitte bişnev, ney, neyistan, 
şikayet ve hikayet kelimelerinin Farsça kökenierini muhtelifkaynaklardan 
iktibasla uzun uzadıya açıklaması Mesnevf mütehassıslarının dikkatini eel
bedecek derecededir. Şerh te Mesnevf nüshaları arasındaki farklara yer yer 
işaret edilmiş, kadim nüshalar hakkında bilgiler verilmiştir.46 

Beytin tasavvufi delaletlerini ise çoğunlukla İsmail Ankaravi, Şeyh 
İmdadullah Tehanevi, Bahru'l-ulüm ve diğer Hint şarihlerinin şerhleri
ne, Hafız Divanz'na, Gülşen-i Raz'a, özellikle İbn Arabi'nin Fususu'l-hikem 

ve Fütı1hat'ına, Kuşeyrf Risalesi'ne, Molla Cfuni'nin eserlerine, Sipehsalar 

Risô.lesi'ne, Sa'dinin Gülistan ve Bostan'ına referansla açıklar. Mesnevf'nin 

Hint şerhlerini Osmarılı Mesnevf şerhçiliğine idhal eden ilk Mesnevf 

şarihinin Mehmed Es'ad Dede olduğu ileri sürülebilir. Bu gelenek daha 
sonra talebesi Ahmed Avni Konuk ile devam ettirilmiştir. 

Hüseyin Vassaf'ın Mehmed Es' ad Dede'nin Mesnevf-i Şerif Şerhi hak-
kında 4 Zilkade 1341 (18 Haziran 1923) tarihinde yazdığı takriz şöyledir: 

Mahzen-i ilm ü keramettir bu Şerh-i Mesnevf, 

Kaşif-i esrar-z vahdettir bu Şerh-i Mesnevf, 

Şarih-i alfsi memduhu'ş-şiyem Es 'ad Dede, 

Matlah-ı ehl-i basfrettir bu Şerh-i Mesnev~ 

Kenz-i irfan-z nübüvvetten çıkarmış cevheri, 

Zfnet-baş-z hüviyyettir bu Şerh-i Mesnev~ 

Talib u ragzblara ders-i hakayık vermede, 

Rehber-i rtıh-z hakikattir bu Şerh-i Mesnevf, 

Dergeh-i irfan-z aşkın kemteri Vassaf'zna, 

Bais-i aşk u muhabbettir bu Şerh-i Mesnevf. 

3. Talıirü'l-Mevlevi'nin Mehmed Es' ad Dede'ye dair Mahfil Dergi
sindeki Hatıratı 

Girişte de zikrettiğizniz üzere Tahirü'l-Mevlevi'nin Es' adDede'ye dair hatıraları 
Hüseyin Vassaf'ın talebi üzerine önce bir mektup sfuetinde Es'adname'de yayın-

46 Nesrin Öktay, Muhammed Es'ad Dede ve Mesnevi Şerhi, s. 71-72; 99. 
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lanrmş47, sonra Mahfil mecmı1asının48 çeşitli sayılarında bu mufassal mektup 
parça parça neşredilmiştir.49 Mecmuadaki habra yazılarının adedi 11'dir. Son ya
zının tetimme tarihi 12 Şa'ban 1341'dir (30 Mart 1923). Bu mufassal mektuba 
cevaben Hüseyin Vassaf da Es'adnô.me'ye dereettiği bir mektup kaleme almıştır. 

Hatıratın iki önemli kısımdan teşekkül ettiği söylenebilir: 1. Tahirü'l
Mevlevi'nin Es'ad Dede'nin Fatih Cfun:ii'ndeki Mesnevf takrirlerine, Çayırlı 
Medresesi'ndeki Farsça derslerine katılması; 2. Birlikte gerçekleştirdikleri 
hac seyahati. 

Hatırat, Tahirü'l-Mevlevi'nin Es'ad Dede hakkındaki ikinci çalışması
dır. İlk çalışma, Kanaat Kütüphanesi'nce neşre başlarup I. Dünya Savaşının 
ortaya çıkınasıyla eksik kalan Musavver Dô.iretü'l-Maô.rifin elif-sin faslına 
muhtasarca yazdığı "Es' ad Mehmed Dede" maddesidir. 

3.1. Tahirü'l-Mevlevi Nazarında Mehmed Es' ad Dede'nin Mesnevi 
Dersleri ve Mesnevihanlığı 

Neseben ve fıtraten Mevlevi50 olan Tahirü'l-Mevlevi, Bab-ı Seraskeri'deki 

47 Vassaf mektubun başında şöyle demektedir: "Dede hazrederinin tilmizlerinden ve urefa
yı hulefa-yı Mevleviyye'den Mehmed Tahir Dede. Efendi tarafından müracaat-i acizanem 
üzerine basılan ve bi'l-münasebe Mahfil nsalesinde neşr olunan makale-i mufassaladır." 
Hüseyin Vassiif, Es'adnô.me, s. 69. Atilla Şentürk, Es'adniime'nin Silleyınaniye Ktp'deki müellif 
hattı müsveddesinde (Yazma Bağışlar 2908) tebyiz edilecek nüshaya tamamının yazılacağı 
kaydıyla mektubun bir hillasasının mevcüd olduğunu söyler. a.mlf. Tiihirü'l-Mevlevf, s. 4. 

48 Mahfil, Tahirü'l-Mevlevi'nin 1920-1926 yıllarında arasında aylık olarak çıkardığı 68 sayılık 
bir dergidir. Derginin adının Mahfi! mi Mahfel mi okunacağı hakkında bir tartışma çıkmış, 
tarbşmaya son noktayı Tahirü'l-Mevlevi tarafından kaleme alınan "Mahfi! mi Mahfel mi?" 
başlıklı yazı koyınuştur. Derginin Şa'ban 1339 tarihli 10. nüshasındaki yazıya göre müellif 
Mahfi! kelimesinin "müezzin mahfili", "hünkar mahfili" misallerinde olduğıı gibi çok yaygın 
kullanımı olduğuna binaen dergiye isim olarak düşündükleri kelimenin Mahfel değil Mahfi! 
olduğunu açıklarnışbr. Mahfi! Dergisi hakkında bk. Zekeriya Kan taş, Mahfil Dergisi: İnceleme, 
Tahlili Fihrist, s. 4-256; Müza,hir Kılıç, "Tahirü'l-Mevlevi'nin Mahfil Dergisi'nin Birinci 
cildinde çıkan Şiirleri", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmalan Dergisi, sayı: 24, 2004, s. 
85-97; Atilla Şentürk, Tô.hirü'l-Mevlevi Hayatı ve Eserleri, İstanbul, 1991, s. 31-35. 

49 Atilla Şentürk, Tahirü'l-Mevlevi'nin mektubunun hillasasının Es'adnô.me'nin Silleyınaniye 
Ktp.'deki (Yazma Bağışlar 2098) müellif hattı müsveddesinde -tebyiz edilecek nüshaya 
tamamının yazılacağı kaydıyla dercedildiğini, Tahirü'l-Mevlevi'nin sonradan bu mektubu 
Mahfifde neşrettiğini söylemektedir. bk. Atilla Şentürk, Tiihirü'l-Mevlevi, s. 4, dpt. 13. 

50 Tahirü'l-Mevlevi'nin babası MustafaSaffet Bey'in ana tarafından dedesi SultanAbdülmedd'in 
hat hacası Mehmed Celaleddin Tahir Efendi'dir. Mehmed Celaleddin Tahir Efendi'nin 
kerimesi Afife Şefika Hanını ise Osman Salahaddin Dede ile sütkardeştir. Tahirü'l-Mevlevi 
küçük yaşlardan itibaren babasının feyziyle Hz. Mevlana'ya hürmet beslemiş ve babasının 
kendisine okuduğıı Pend-i Attiir'dan beyiderle Farsça'ya alaka kesbetmiştir. bk. Tahirü'l
Mevlevi, "Es' ad Dede Efendi'ye Dair Bazı Habrat", Mahfil, III/36, s. 184. 
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vazifesinin yanısıra Fatih Cfunii dersiamıarından Cami imfuru Filibeli Meh
med Rasim Efendi'nin (ö. 1356/1937) Avfunil Şerhi Adalı derslerine devam 
eder. Bu esnada kendi kendine Farsça çalışır.51 Hafzz Divan'ından yaptığı 
manzüm bir gazel tercümesini Fatih Cfunii'nde Mesnevf dersleri veren Es' ad 
Dede'ye gösterir. Bundan sonrasını Tahirü'l-Mevlevi şöyle anlatır: "Fatih 
Cfunii Şerif'ine gittim. Zaman Ramazan idi. Merhüm üstad ise ikindi nama
zından sonra Cfuniin Akdeniz cihetinde ve şimdi Sofu Süleyman Efendi'nin 
vaaz ettiği yerin üst tarafında Mesnevf-i Şerif okutuyordu. Dersin tamamlan
masından sonra cemaat dağıldı. Üstadın mübarek elini öptüm. Manzüm ter
cümeyi tashih etmesini rica ederek takdlm ettim. Hazret, verdiğim varakları 
gözden geçirdi. Matla' beytinin uzak delaletinden Hafız'ın hangi gazelini ter
cüme etmek istemiş olduğumu anladı. Çünkü bilalıare öğrendiğime göre gayb 
lisamyla söylenmiş Hafzz Dfvanz ez berinde idi. Direğin dibine oturdu. Ben de 
karşısına diz çöktüm. Beni teşvik ve taltif edici bazı sözlerden sonra o gazeli 
beyit beyit okuyup izah etti ve derse devam etmem hakkında nasihatlerde 
bulundu. Ertesi gün Hint baskısı bir Mesnevf alıp Fatih Cfunii Şerif'ine git
tim. Dersten sonra beni çağırdı ve elime bir kağıt uzattı ki "Menem ki kılşe-i 
meyhane" gazelinin manzüm tercümesi idi. Elini öpüp ayrıldım. Tercümeyi 
tam bir dikkatle okudum. Bunda da zihaf ve imale eksiklikleri bulunmakla 
beraber mana itibariyle benimkinden bambaşka bir şeydi. Yani aslın meali 
tamamıyla naklolunmuştu. Şunu da arzedeyim ki takdir edersiniz ki hoca 
merhüm şair değildi. Edebiyatınkaide ve nazariyelerini tamamıyla bildiği ve 
pek iyi öğrettiği halde onlarla yetinmek istemezdi. Gerek tercüme, gerek o 
esnada söyleyeceği bir sözü ve beyti hiçbir zorluk çekmeksizin söyleyiverirdi. 
Onun için manzüm eserleri edebiyat nazariyesi yönünden çeşitli eksiklikler
den hali değildir. O sene Ramazan'ında muntazaman derse devam ettim ve 
çokça istifade ettim. Bayram ziyaretine gittiğimde fakirhanenin nerede ol
duğunu sordu. Molla Gürarn'de bulunduğunu öğrenince, haftada iki gün Da
vudpaşa mektebinde dersi olduğunu, oraya giderken eve uğrayıp bana Hafzz 
Dfvanz okutaeağını müjdeledi. Bu beklenmedik nimetin teşekküründen aciz 
kaldığıını ifade ettim. Kabiliyeili kimselere ilim öğretmenin lüzümundan 
bahsetti. Bu hususta benim de kendisinin yolundan gitmemi tavsiye etti. O 
tavsiye üzerinedir ki soranlara bildiklerimi öğretmekten çekinınediğim gibi, 
bir seneden beri de Bayezid Cfunii Şerif'inde haftada bir iki gün Farsça der
siyle meşgül oluyor ve üstadımın eser-i şerifini takip ediyorum."52 

51 Tahirü'l-Mevlevi, "Es' ad Dede Efendi'ye Dair Bazı Hatırat", Mahfil, III/36, s. 184. 
52 Tahirü'l-Mevlevi, "Es' ad Dede Efendi'ye Dair Bazı Hatırat", Mahfil, III/39, s. 49. 
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Tahirü'l-Mevlevi, Es' ad Dede'nin Mesnevi derslerine h. 1309'da (1892) 
başlar ve üç-dörtyıl devam eder, sonralan Tahirü'l-Mevlevi'yikari-i mesnevi 

- tayin eder. Tahir Dede bu hizmet türü hakkında şöyle der: "Ma'lfun-i 
alinizdir ki kari-i mesnevilik IY.Ievlevilik yolunda bir vazifedir. Eskiden 
mesnevihan olanlar -Şeyh İsmail Ankaravi hazretlerinin Şerh-i Mesnevf'de 
açıkladığı üzere- Mesnevf hafı.zı olduklarından ders esnasında ellerin
de Mesnevf kitabını bulundurmazlar imiş. Yanılmalan ihtimaline binaen 
yanlarında bir kari yani Mesnevf'yi kıraat eden, okuyan bir kimse bulunur, 
şayet mesnevihan bir beyitte tereddüd ederse kari elindeki kitap vasıta
sıyla o tereddüdü ortadan kaldırırmış. Hatta bazı mevlevihanelerde biri 
mesnevihan diğeri kan-i mesnevi için yan yana iki kürsü olmasımn sebebi 
de bu imiş. Sonralan iş hafiflemiş, mesnevihanlar kitaba bakırrak süretiyle 
ders okutınaya başlamışlar. Maamafih geleneği de bozmamak için kari-i 
mesnevi bulunmasını zorunlu addetmişler. Şu anda Mevlevihanelerde 
kürsü dibinde oturan eli kitablı bir Mevlevi canı, teberrüken iki beyit oku
yarak derse başlar, ondan sonra da mesnevihan derse devam eder. Bende
nizin de Mesnevf kari'liği böyle oluyordu. Nitekim Şeyh Celaleddin Efendi 
merhfunun irtihalinden sonra bir müddet ifa etmiştim."53 

Tahirü'l-Mevlevi h. 1310 (1893) senesi sonlarında Es'ad Dede'den 
Mesnevf icazetnamesi alır. Kendisine icazetnamede teberrüken "Şemsed
din" lakabı verilmiş ve Es' ad Dede icazetnameyi "Mehmed Şemseddin Tahir 
(Allah onun kalbini masivadan pak eylesin)" şeklindeki dua cümlesiyle 
mühürlemiştir. İcazetnamenin istinsah edilmiş bir nüshası Es'adname'de 
bulunmaktadır. Ta'lik hat ile yazılıp levhalanmış asıl nüsha ise Fatih bü
yük yangınında Tahirü'l-Mevlevi'nin Molla Gürarndeki evinin yanmasıy
la küllere kanşmıştır. Tahir Dede kendisinin Es'ad Dede gibi bi-hakkın 
mesnevihan olmadığım sadece kendisine "mesnevihanlık payesi" tevcih 
edildiğini şöyle anlatmaktadır: "Mevlevi tarikatiınizde bir mesnevihanlık 
destan vardır. Mesnevf dersl~ri vermeye yetkin olan kişilere Konya Çele
bisinin yazılı emriyle destan~ sikke üzerine sarılmasına izin verilir. Bazen 
bu yetkinliğe sahip olmayan fakat tarikatte belli bir mertebeye erişmiş ki
şilere de iznin verildiği durumlar vardır. Artık böylelerine "mesnevihanlık 
payesi tevcihi" denilmelidir. Dede Efendi merhfun, bizim gibi değil, hakkıy
la mesnevihan olduğu cihetle Şeyh Osman Selahaddin Efendi hazretlerinin 
arzı ve Çelebilik makamının müsaadesiyle destar sarmaya izinliydi."54 

53 Tahirü'l-Mevlevi, "Es' ad Dede Efendi'ye Dair Bazı Hatırat", Mahfi/, IV/41, s. 89. 
54 Tahirü'l-Mevlevi, "Es' ad Dede Efendi'ye Dair Bazı Hatırat", Mahfi/, IV/46, s. 184. 
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Malum olduğu üzere Es' ad Dede'nin vefatım müteakip Fatih Camii'nde 
Karahisarlı Ahmed Efendi yaklaşık 12 sene Mesnevf takririnde bulunmuş, 
h. 1341'deki (1923) vefatından sonra 17 Eylül 1923 tarihinden itibaren 
dersleri Tahirü'l-Mevlevi üstlenmeye başlamıştır. İki yli sonra Galata şeyhi 
Ahmed Celaleddin Dede'nin tayiniyle Fatih Camii Ümmü Gülsüm Hanım 
vakfı üzerinden mesnevihanlığa devam eden Tahirü'l-Mevlevi'nin Süley
maniye ve Laleli Camiinde de Mesnevf dersleri vardır. ss 

3.2. Tcüıirü'l-Mevlevi'nin Mehmed Es'ad Dede ile Hac Seyahati 

Mehmed Es'ad Dede h. 1310'da (1893) ilk haccına niyet etıniş, 

Mahmudiye ve Davudpaşa mekteplerindeki derslerini Hafız Hayri 
Efendi'ye terketıniş, h. 1311'de (1894) haccım ifa ettikten sonra h. 1312 
Muharreminin başlarında İstanbul'a geri dönmüştür. ss Yirmi yaşlarındaki 
Tahirü'l-Mevlevi, hac dönüşü Es'ad Dede ile birlikte tekrar hacca gitıneyi 
teklif eder. Ancak Dede, Tahirü'l-Mevlevi'nin önce Mevlevi tarikatine biat 
etinesini ister. Genç Tahir her ne kadar daha öncesinde Es'ad Dede'den 
me'zünen zikir ve sema meşkettiği halde Es' ad Dede'ye intisab etınemiş
tir. Tarikatta hodgamlığa şiddetle muhalif olan Es'ad Dede onu Yenika
pı şeyhi Mehmed Celaleddin Dede'ye götürür ve biat ettirir, sikke giyer. 
Tahirü'l-Mevlevi artık Mehmed Celaleddin Dede'nin dervişidir. intisabın 
ertesi günü h. 1312 senesi Cemaziyelahirinde (1894 Kasım Aralık) hac 
için İstanbul'dan Mısır vapuruyla İskenderiye'ye giderler. İskenderiye'de 
Kasfde-i Bürde şam İmam Büsiri ile Tan ta' da SeyyidAhmed Bedevi ile hali
fesi Seyyid Abdü'l-Al'in kabirierini ziyaret ederler.s7 Daha sonra Kahire'ye 
varırlar ve Mevlevihane'ye misafir olurlar. 

Kahire Mevlevihanesi'nde mübtecl1 mukabelesinesa katıldıktan sonra 
Meşhed-i Hüseyn1, İmam Şafii, Seyyide Nefise, İbnü'l-Fanz'ın kabirierini 
ve Kaygusuz Sultan (Mısırlıların dilinde Ebu Abdullah el-Mağarevi) de
nilen Bektaşi Tekkesini ziyaret ederler. İki gün geçirdikleri Kahire'de bir 

55 Atilla Şentürk, Tô.hirü'l-Mevlevi, s. 35-38. 
56 Tahirü'l-Mevlevi, "Es' ad Dede Efendi'ye Dair Bazı Hatırat", Mahfil, IV /45, s. 163-165. 
57 Tahirü'l-Mevlevi, "Es'ad Dede Efendi'ye Dair Bazı Hatırat", Mahfil, IV/46, s. 183-184. 
58 Tahirü'l-Mevlevi mübtedi mukabelesini şöyle tarif eder: "Sema meşkinde bir ilerleme kaydedip 

meleke sahibi olmuş bir Mevlevi canını, semahanedeki adab ve merasinılere, topluca sema yapmaya 
alıştırmak için yapılan hafif tertip ÜZere bir sema mukabelesidir. Bu esnada şeyh postunda 
bulunmaz, selanılar arasında ayin-i şerif okunmaz." Tahirü'l-Mevlevi, "Es'ad Dede Efendi'ye Dair 
Bazı Hatırat", Mahfil, V 1 50, s. 30. 
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büyük sandık dolusu kitap satın aldıktan sonra Süveyş yoluyla Hicaz'a gi
decek vapura binerler. 

Tahirü'l-Mevlevi ile Mehmed Es' ad Dede arasında vapur yolculuğu es
nasında hangi kitabın okunacağına dair bir ihtilaf çıkar. İlıtilatı Tahirü'l
Mevlevi şu cümlelerle ifade eder: "Hocaefendinin ifade, bende ise istifade 
merakı olduğundan Şeyh Galib'in "Dükkanda, sokakta, her mahalde" dediği 
gibi biz de trende ve vapurda nerede olursa olsun okutınaktan ve okumak
tan hali kalmıyorduk. Hocanın koynunda Hafzz Dfvanz, bende ise Mesnevf-i 
Şerifin birinci cildi vardı. Hoca merhum ekseriya Dfvan'ı çıkarır, oradan 
bir gazel okur, ben de fırsat buldukça Mesnevf'yi açar, bir iki sayfa okuyup 
anlayamadığım yerlerin izahını hocadan isterdim. Yolculuk bilhassa hac 
seferi tesiriyle olmalı ki bir defa aramızda Hafzz ve Mesnevf okunınası hu
susunda ihtilaf çıktı. O anda hemencecik aklıma gelen: 

Mevlevfyim i'tikadımca benim 

Mesnevf besdir heray-ı mev'ize 

Pirimin nutk-i eelili var iken 

İhtiyaam yok keZam-ı Hafzz'a 

Kıt'asını okuyuvermek cüretini gösterdim. Hoca merhum bu 
münasebetsizliğimi hoş görmedi ve beni edeblendirmek için başını çevirip 
dargınlık gösterdi. Hacayı rencide ettiğimi anladım ve kusururo u affetme
si için bahane aramaya başladım. Fakat yarım saat geçmemişti ki kendisi 
benimle tekrar konuşmaya başladı. Hemen elini öptüm ve afvımı diledim. 
Öyle zannediyorum ki afvı yapmacık değil, samimi idi. Çünkü dili ile kalbi 
başka olanlardan, ·hissettiğinin aksine söz söyleyenlerden değildi."59 

Vapur yolculuğu nihayetinde Medine-i Münevvere'nin iskelesi konu
munda olan Yenbu'a vanrlar. Deve ayağıyla Medine'ye üç günlük yollan 
vardır. Zahmetli fakat neşe,li seyahatin sonucunda beş günde Medine'ye 
ulaşırlar. Tahirü'l-Mevlevi'ye göre Es' ad Dede'nin yolculuk hali aşikanedir. 
Yaşlı olmasına rağmen mümkün olduğunca yaya gitmeye çalışmaktadır. 
Geceleri uyumamakta, yüksek sesle zikrederek uyanık kalmaya gayret et
.mekte, Molla Cfuni'nin, Şeyhülislam Çelebizade Asım Efendi'nin beyitleri
ni okuyup durmakta, gözyaşlan dökmektedir. 60 Medine'ye oruçlu ve yayan 
bir şekilde girerler. Hoş Cemal lakablı Şeyh Abdülkadir Efendi adındaki 

59 Tahirü'l-Mevlevi, "Es'ad Dede Efendi'ye Dair Bazı Hatırat", Mahfi/, V /54, s. 108. 
60 Tahirü'l-Mevlevi, "Es'ad De de Efendi'ye Dair Bazı Hatırat", Mahfil, V /58, s. 186-188. 
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bir zatın evinde üç hafta kadar kalırlar. Bu süre zarfında Peygamberimi
zin rühaniyyetinden feyizlenip, Mescid-i Nebi'nin kandillerini yakmak 
suretiyle hizmette bulunmuşlardır. Kuba, Uhud ve Kıbleteyn'i ziyaret 
ederler. Birkaç ihvanı olan Medine'deki Mevlevi zaviyesine misafir olup, 
ism-i celal zikrine katılıp bir gece konaklar lar. Medine'de Rıfaiyye'den Şeyh 
Hamza Efendi' nin, İdr'isiyye'den Şeyh Ahmed Denderavl'nin zikir meclisi
ne iştirak ederler. Denderavi Medine'de, İsmail Nüvvab Mekke'de İdrisiyye 
tarikatını neşretınektedir. Tahirü'l-Mevlevi'ye göre Mehmed Es'ad Dede 
seyahat boyunca daima azımeti tercih eder, "Hak ile dlvane, Hz. Peygam
ber ile ayık ol" tenbili-i arifanesine uyarak Medine'de temkin ehlinden iken 
Mekke'de cezbeli tavra sahip olmuştur. 

İki refik -Tahirü'l-Mevlevi ile Mehmed Es'ad Dede- Medine'den ayrı
lıp Yenbu' yoluyla Cidde'ye, oradan da Mekke'ye varırlar. Zemzem saka
lanndan Hanefi müezzinizade Şeyh Abdüllatif Efendi'nin evine misafir 
olurlar. Tahirü'l-Mevlevi, evin bir odasına yerieşirken Mehmed Es' ad Dede 
Harem-i Şerif dahilindeki bir medresenin hücresinde kalmaya başlar. Zira 
birkaç adımlık olsun Kabe'den uzaklaşmak istemez. Mekke'ye varışından 
iki gün sonra Ramazan ayı teşrif edince Harem-i Şerif'teki Hanefi maka
mının arkasında Mesnevf taktirine başlar. Her gün farklı kıyafetlerle derse 
gelir, cezbeli halde dersini icra eder. 

Tahirü'l-Mevlevi ve Es'ad Dede, Mekke'de Şeyh İmdadullah Tehanevi, 
Şeyh İsmail Nevvab ve Mekke'nin Şeyhü'l-meşayih'i Rıfaiyye'den Seyyid 
Ahmed Efendi'yi sık sık ziyaret etınişlerdir. Tahirü'l-Mevlevi, isti'dadının 
noksan olmasına bağlayarak İmdadullah Tehanevl'den istifade edeme
diğini, İsmail Nevvab'ı daha faziletli gördüğünü itiraf eder. Tahirü'l
Mevlevi ile Rifaı Şeyhi Seyyid Ahmed Efendi aralannda geçen şu hadise 
manidardır: "Bir gün şeyhe sokakta tesadüf ettim. Benden iki riyal istedi. 
Belki ihtiyacı var diye verdim. Birkaç gün sonra bizim odaya geldi. Elinde 
bükülü iki tane kağıt vardı. Onları besınele ile bana uzattı ve okuttu. Biri 
Rifaiyye tarikatına, diğeri Kadiriyye tarikatına mahsus iki icazetname idi 
ve fakirin adına imla edilmişti. Benden istediği riyaller ile icazetnameleri 
yazdırdığını anladım. Şeyhin bu teveccühüne teşekkürle beraber kabiliyet 
ve ehliyetten yoksunluğıım sebebiyle özür beyan edecek oldumsa da bun
ların bir manevi hediye olduğunu, kendisinin tebliğ ve ilisanda bulunma-
ya memur bulunduğunu söyledi. Hazretin bir talebim olmadan ivazsız bu ~ 
hareketi beni hayrete düşürdü. Ve onları alıp teberrüken saklamaya beni j 
mecbür etti. Sonra meseleyi Es'ad Dede'ye açtım. Tebrik etınekle beraber __ _ 
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icazetnamelere mağrfu olmamam tavsiyesinde bulundu. Hakikaten bu 
tavsiye, bende bir farkındalık meydana getirmiş ve şeyhliğin pek büyük bir 

- manevi makam, bu gibi davalara kalkışmanın benim ve emsalimiçin gayr-ı 
şayan bulunduğunu insaf nazarımda tecelli ettirmişti. Yolda sandığımda, 
hac dönüşünde kütüphanemde sakladığım o icazetnameleri daha sonrala
n Yenikapı Mevlevlhanesi'nde çile çıkardıktan sonra Keçi Harun Dergahı 
postnişmi kadim dostum ve din kardeşim Şeyh Kemal Efendi gördü. Evve
la icazetnameleri kendisi mühürledi ki şeyhim Mehmed Celaleddin Efendi 
merhum un da tasdik mührü vardı. Fatih büyük yangını esnasında Mesnevf 
icazetnamem ile onlar da yandı. Demek ki esbab-ı taalluktan bir kaçı ek
silmiş oldu."61 

Tahirü'l-Mevlevi ile Mehmed Es' ad Dede hacıtasından sonra Tahir D ed e 
yalnız İstanbul'a döner. Es' ad Dede ise Mekke ziyaretini uzatır. Tahirü'l
Mevlevi dönüşünü müteakip bin bir gün hizmete soyunur. Mehmed Es' ad 
Dede ise daha sonraları mükerrer hac seferleri yapmıştır. Hüseyin Vassaf, 
onun altı defa Mekke'ye, üç veya dört defa Medine'ye, iki defa Konya ve 
Bursa'ya gittiğini söyler. 62 

- Sonuç 

Osmanlı'nın son mesnevihanlarından Selanikli Mehmed Es'ad Dede, 
mesnevlhanlık müessesesinin idamesinde mühim ancak gizli kalmış hal
kalardan biridir. M us evilikten dönerek İslam ile şerefienmiş, ömrünü seyr 
u sülüka ve manfet kesbetmeye vakfettikten sonra gerek manevi ve kül
türel birikimiyle gerek yazdığı Mesnevf şer hi başta olmak üzere telifatıyla 
Osmanlının son asnnda is'tanbul'da bir çok entellektüel ve mutasavvıf 
şahsiyetin terbiye ve tedrisinde rol üstlenrruştir. Bu şahsiyetlerden biri de 
Tahirü'l-Mevlevi'dir. Tahir Bey gençlik döneminde Mehmed Es'ad Dede 
ile tanışınış, onun vesilesiyle Mevleviliğe intisab etmiş, Dede'nin Fatih 
Camii'ndeki Mesnevz derslerine katılmış ve onun riyasetinde Hac seyahati
ne çıkınıştır. Tahirü'l-Mevlevi bu dersler ve seyahate dair intibalarını önce 
Hüseyin Vassaf'ın Es'adnô.me'sine -ki halilıazırda özenli bir neşri ilim dün
y:asından beklenmektedir-mufassal bir mektup süretinde göndermiş, son
ra kendi çıkardığı Mahfi.l mecmuasının muhtelif sayılarında kısım kısım 
yayınlaınıştır. Mektup Es'ad Dede'nin meşrebine dair önemli ayrıntıları 

61 Tahirü'l-Mevlevi, "Es'ad De de Efendi'ye Dair Bazı Hatırat", Mahfi.l, V /59, s. 220. 
62 Hüseyin Vassaf, Sefine-i Evliyii, c. I, s. 403. 
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da içermektedir. Hüseyin Vassaf'ın İbnillemin Mahmud Kemal' e dair yaz
dığı hal tercemesi Kemalu'l-Kemal'in neşrinin63 ardından Es'adname'sinin 
de özenli bir şekilde yayınlanması mesnevihan Mehmed Es'ad Dede'nin 
bütün yönleriyle Türk okuruna tanıtılmasına vesile olacaktır. 
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Eki: 

Tahirü'l-Mevlevi, "Es'ad Mehmed Dede", Musavver Dairetü'l
Maarif, İstanbul1323, II, s. 1378-1379. 

Es' ad Mehmed Dede Teracim-i Ahva.I: 

Selanikli olup tüccardan Receb Efendi'nin oğludur. 1259 tarihinde 
Selanik Kadı Abdullah Mahallesi'nde doğmuş, mukaddimat-ı ulfunu 
ba'de't-tahsil Vilayet Mal Kalemi'ne devam başlamış, 1280'de İstanbul'a 
gelerek Fatih civarındaki Çayırlı Medrese'ye duhıll ve müderrisinden Geli
bolulu Adil Efendi'nin dersine müdavemetle icazetname ahz eylemiştir. 

Bilahare Yenikapı Mevlevihanesi postniş1n-i fazılı Şeyh Osman 
Selahaddin Efendi'ye intisab ederek takrir-iMesnevfiçin müşarun-ileyhden 
izin ve muahharan Eskişehir Mevlev1 şeyhi Hasan Dede Efendi'den hilafet 
almıştır. 1311'de bera-yı hac Haremeyn-i Şerlfeyn'e azlınet ve Mekke-i 
Mükerreme'de Şeyh İsmail Nevvab ve Şeyh İmdadullah gibi urefa-yı üm
metle mülakat eyleyerek avdet eylemiş, ertesi sene yanında şakirdamndan 
Tahirü'l-Mevlev1 de olduğu halde tekrar bir Hicazseferide yapmıştır. Ge:
rek azlınet ve avdet, gerek Haremeyn'de birkaç yıl mücaveret sı1retiyle yedi, 
sekiz hac lfasından sonra İstanbul'a gelerek Yenikapı Mevlevihanesi'nde 
hücre-nişin olmuş ve o daru'l-urefamn 1324'deki ilitirakını müteakib yine 
Çayırlı Medrese'ye çekilmiş, 1326 tarıhinde Kasımpaşa Mevlevihanesi 
mesnevihanlığına ta'yin olunarak 1329 Şa'ban'ının 12nci ve 1327 
Temmüz'unun 25inci Pazartesi günü alem-i ma'naya intikal eyleyerek 
dergah-ı şerif haziresine defnolunmuştur. Revvahallahu teala rühahu. 

Seng-i kabrinde tarıh-~ ati muharrerdir: 

Mesnevfhiln kenz-i esrar ve hikem Es'ad Dede 

Alem-i devranda derilfş-i hüma-pervaz idi 

Feyz-i nutkun ahzedenler söyledi tarihini 

"Gitti sily-i la-mekana nasih-i mümtaz idi" 

1329 

Dede merhfun, hayatını okuyup okutınaya hasretmiş ve bu sayede add u 
ihsa olunmaz derecede talebe yetiştirmiş bir muallim-i feyyaz idi. Valideve 



Tahirü'l-Mevlevi'nin Mahfil Dergisindeki Hatıratı Işığında Mesnevihan Selil.nikli Mehmed Es' ad Dede 

Davüd Paşa Rüşdiyyeleriyle N üm üne-i Terakki Mekteb-i Hususisinde Farisi 
okuttuğu gibi Fatih Cfunii-i Şerifinde Hafız Dfvanz, Gülşen-i Raz, Mesnevf-i 

Şerif gibi kütüb-i aliyye takrlriyle neşr-i hakayık eylerdi. Dersine müdavim 
olanlardan ba'zı erbab-ı isti'dada 1310 tarıhinde icazetname i'tasına mu
vaffak olmuştu. Ki tab cem'ine merakı olduğu cihetle bir çok kütüb-i nefise 
cem' etmiş, hatta bunlardan bir çoğunu Kütüphane-i Umı1rnl'ye vakfet
rnişti. Cümlesini okumuş ve ba'zı yerlerini şerhetmiş olduğu bu kitablar 
Yenikapı Mevlevlhanesi harilinde yanıp mahvoldu. 

Nümüne-i Terakki Mektebi'nde hocalık ettiği sırada (Nümune-i Kavaid) 

namıyla muhtasar bir kavaid-i farisi yazmış ve tab' ettirrnişti. Tab' olun
mamış ba'zı asar-ı arifanesi de vardır. Ba'zen şiir de söyler, bittabi' tasav
vuf vadisinde icale-i kalem eylerdi. Şu birkaç beyit n üm üne-i eş'an olarak 
dercedilmiştir: 

Tekye-i zühhadı ettim cust u cu 

Bulmadım ezhô.r-ı aşktan zerre bU 

Rindler meyhane-i vfranede 

Tuttu feryadı dhô.nz su be-su 

Can feda etmekgerektir Es'ada 

Can ile canan olunca rfi.-be-rfi. 

Allah'dır ancak ma'budun bi'l-hak 

Ma'bUdun bi'l-HakAllah'dır ancak 

Olma mukayyed terk et sivayı 

Olmak dilersen insan-ı mutlak 
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Ekli: 

Merhum Es'ad Dede Efendi'ye Dair Ba'zı Hô.tırô.t:64 

On seneden fazlaca bir müddet evvel Ramazanlarda Fatih Cami-i 
Şerif'ine girenler, Akdeniz tarafındaki cenahın kemerlerinden birinin al
tında beyaz destarh ve nürfuıi yüzlü bir Mevlevinin Mesnevf-i Şerif okuttu
ğunu görür ve işitirler di. 

Alem-i balaya tennüre-güşa olan o Mevlevi ve sadası, mahalle-i 
hamüşana intikal eyleyen o mukartir-i Mesnevf, İstanbul halkından çoğu
nun Farisi muallimi, abd-iacizinde üstad ve mürebbisi bulunan el-Hac 
Mehmed Es' ad Dede Efendi idi. 

Üstad-ı Merhüm, Selanikli ve tüccardan Receb Efendi'nin oğlu olup 
1259/1257 senesinde Selanik'in Kadı Abdullah Efendi mahallesinde doğ
muştur. Kable'l-bülüğ rü'yasında düştüğü bir kuyudan yed-i saadet-i Mu
hammediyye ile kurtulmuş olması, kendisine aklde-i sahiha balışeylemiş 
ve evvela Selanik'te Bedevi şeyhi Osman Efendi'ye, ba'dehu İstanbul'da Ye
nikapı Mevlevihanesi postnişini Ebu'l-kemaleyn Şeyh Osman Selahaddin 
Dede Efendi'ye intisabına vesile olmuştu. 

1280 tarıhinde Dersaadet'e gelıniş, ibtida İstanbullu meşhür Hoca Şev
ket Efendi'den ders okumuş, muahharan Gelibolulu Hoca Adil Efendi'nin 
dersine müdavemetle icazetname almıştı. Mesnevf-i Şerif icazetnamesi de 
Eskişehir Mevlevi şeyhi Hasan Dede Efendi merhümundur. 

Kasımpaşa Mevlevihanesi mesnevihanı iken 1329 Şa'ban'ının 13. Pa
zarertesi günü sabalıleyin alaturka bir buçuk raddelerinde alem-i cemale 
intikal eyleyen ve dergili-ı şerifin haziresinde gunüde-i gufran olan üstad-ı 
müşarun-ileyh için şimdiye'kadar müstakil bir ki tab yazılmamıştı. 

İstanbul Rüsümat Baş Müdiriyetinden ihtiyar-ı tekaüd eyleyen ve 
merhümun telarnız-i halisasından bulunan Hacı Hüseyin Vassaf Bey Efen- · 
di Tercüme-i hô.l ve menalah-z ô.li'l-ô.l Mehmed Es'ad el-Mevlevf namıyla bir 
menkıbename te'lif eylemiş. 

64 Tahirü'l-Mevlevi, "Es' ad Dede Efendi'ye Dair Bazı Ha.tırat", Mahfil, III/35, İstanbul, 1342, s. 
171-172; IIV36, s.184; IV/39 (1342), s. 49-50; IV/41, s. 89-90; IV/45, s.163-165; IV/46, s. 
183-184; V/ 50 (1342), s. 30-31; V/54 (1343), s. 108-109; V/58, s. 186-188; V/59, s. 217-
220. 
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Oraya dere olunmak üzere benden de ba'zı ma'lümat ve mütalaat ta
lehinde bulundu. Meşhüdat ve mahsüsatımı haki mufassal bir mektüb 
yazdım ve kitabın neşrinden evvel Es'ad Dede nam-ı bülendini bilenlere 
tahattur ettirmek ve bilmeyenlere öğretınek emel-i halisiyle o rnekrubu 
her-vech-i ati Mahfi.l'de koymaya başladım: 

Arif-i sine-saf, fazıl-ı güzide-evsaf el-Hac Hüseyin Vassaf Bey 
Efendi'ye 

Hadim-i ehlullah ve salik-i dil-agah efendim: 

Üstad-ı mebrürum Mehmed Es'ad Dede merhümun menaklb-ı 

mürşidanesine dair bir eser te'lif eylemekte ve ona ilave edilmek üze
re bendenizden de ma'lümat istemekte olduğunuzu işitıniş, lakin eser-i 
alinin tarz-ı tertibine ve ma'lümat-ı matlübenin cihet-i aidiyyetine vakıf 
olmadığım cihetle emr-i sarnınizi infaz edememiş idim. 

Ahiran iare huyurulan menakıbnameyi hem müteşekkirane, hem 
mütehassirane mütalaa ile müstefiz oldum. 

Müteşekkirane okudum. Çünkü: Bi-giran bir muhit-i irfan olan hoca 
merhümun intikaliyle fazilet ve reşadet alemlerinin uğradığı ziya'-i mü
him, maa'l-esef çoklarının nazar-ı dikkatini celbedemeıniş ve o sermeili 
rUhun te'yid-i narm için İhtifald Ziya Beyefendi'nin yazdıklarından başka 
hernan da yazı yazan olmamıştı. 

Bu hususta abd-i aciz de kendi levmimden bile kurtulamam. Yalnız ufak 
bir gayretim sebk etıniş idi ki, o da Kanaat Kütüphanesine neşre başlanı
hp harb-i umümlnin zuhüru üzerine na-tamam kalan Dairetü'l-Maarifin 
elif sin faslına "Es' ad Mehmed Dede" ismini ve gayetü'l-gaye muhtasar bir 
terceme-i halini dere ettirebilmekten ibaret idi. 

Zat-ı aliniz ise hakk-ı taallüme riayet babında şürekamzın hepsinden 
ileri gittiniz ve Es' ad Dede ünvan-ı muhteremine ihlas ve ilitirarn ve şükran 
misilli cevahir-i nefiseden pür faide bir abide rekzettiniz. 

Durdukça sühan leb u dehanda 

Bakr. durur ol eser dhanda 

'\:.ıl...>-)'1 )ll .:ıl...>-)ll ~ı?. cY-"65 buyurmuş olan Hüdavend-i mennan, zat-ı 
maarif-simatınızı da saadet-i dareyn ihsamyla şadan buyursun. 

65 "İhsiinın karşılığı ancak ihsandır." (Rahman, 55/60) 
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Mütehassirane okudum. Zira mütalaasıyla aşağı yukan otuz senelik 
hayatı ve o hayat-ı ffuıiye içinde en rfı.h-perver ve en zevk-aver güzeran 
olan anatı hatırladım. 

Can u cihandakin bu hanralardan ba'zılarını müsaadenizle ve 
müsamaha-i istimfunıza iğtiraren söyleyeceğim. Fakat kamil bir üstadın 
menakıb-ı aliyyesi arasına aciz bir tilmizin de güzareş-i ömründen bir 
kısmı kanşacak. Afvınızı temenni eder ve insanlardan pek çoğunun 
hodgamlıktan kurtulamadıklannı nazar-ı insanmza arz eylerim. 

Pederim Hacı Safvet Bey'in cedd-i maderisi ve üstad-ı hat Mahmud 
Celaleddin merhümun şakird-i yeganesi olan Mehmed Celaleddin Tahir 
Efendi -ki müşarun-ileyhin isim ve malılasına vans olmuşum- Mevlevi 
dervişi imiş. Demek ki hüsn-i hat için Mahmud Celaleddin' e, hüsn-i sülük 
için de Mehmed Celaleddin' e iktida eylemiş. Kerimesi Afife Şefika Hanım 
ise Yenikapı Mevlevihanesi'nin Şeyh-i ecell ü ekmeli Ebu'l-kemaleyn Os
man S alahaddin Dede Efendi ile süt emmişler. Pederimin amcası Mehmed 
Efendi, sikke-i Mevlana'yı daima başında taşır bir zat imiş. Büyük pede
rim Ahmed Efendi ile pederimin Mevleviliğe intisabı olup olmadıklarını 
bilemiyorum. Babaını sikkeli olarak göremedim. Şu kadar ki, Cenab-ı Pir' e 
fevkalade hürmetkar idi ve lisan-ı Mesnevf'yi bir parça anlardı. Hatta pek 
çocukken bana Pend-i Attii.r mukaddimesinden birkaç beyit ezberletmişti. 

Nedim'in olduğunu bilemediğim, lakin ahenkdar bulunduğunu pekala 
idrak ettiğim o sözleri ben tekrar ederken o da hazin hazin ağlardı. Razaen 
ve tıbaen olan Mevleviliğin hüsn-i te'siri ve peder-i merhümun çocuklu
ğundaki feyz-i tedıisi neticesi olmalı ki, bulunduğum mekteblerde farisi 
öğrenmeye fazla gayret eder ve Ramazanlarda vakit buldukça Fatih 
Camii'nde Es' ad Dede merhümun dersine gider, sade fakat müessir olan o 

takriri anlamaya çalışır~. 

308 sene-i maliyesinde Menşe-i Küttab-ı Askeriyye'den66 neş'et eylemiş 

ve o sene Haziran' ı içinde piyade dairesinin üçüncü şu'besi jurnal kısmına 
80 kuruş maaşla devama başlamıştım. 

66 Menşe-i Küttab-ı Askeriyye: Bayezid'de Kütübhane-i Umüıni ittisalindeki cesim bina 
dahilinde idi ki, Makam-ı Seraskeri = Harbiye Nezareti aklarmna katib yetiştirmek için te' sis 
olunmuş bir mekteb idi. Müddet-i tahsiliyyesi iki seneden ibaret olmakla beraber tedrisat 
muktedir üstadlar tarafından icra edildiği cihetle istifade-lıalış idi. Oradaki muhterem 
simalar arasında Reisü'l-hattatin Muhsinzade Abdullah ve Alaybeyizade Nad Beylerle arabi 
ve farisi mualliınleri Yekta ve Şakir Efendi merhıinıları dainıa tahattur ederim. 
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Bir taraftan Kaleme gidiyor, bir taraftan da Fatih Camii-i Şerif'inde 
-şimcliki imam-ı evvel- Filibeli Mehmed Rasim Efendi hazretlerinin der
sine müdavemetle Avamil şerhi Adalı okuyor, maamafih kendi kendime 
farisi çalışıyor ve ufak tefek ba' zı ibaratın tefehhümünden farisi biliyorum 
vehmine düşüyordum. O sırada elime bir Hafız Dlvanz geçti. Ale'I-ekser 
sahlfelerini karıştırıyor, ötesini berisini anlamak zanmnda bulunuyor, 
-"söylemesi kötülük" diye bir ta'brr vardır ki burası tamyeridir-onları naz
men tercüme etmeye kalkışıyordum. 

Mesela: 

..::......,;ı.; _,ı Jı... j ~ ıJ _, rı.r- c./' ..s 
Beyitlerini: 

e-9L..:> ·~~ r~ JS' us _r. ..s <.J..fS 

.r.? ı~ .ıJ .J Jt.,._;,ı ?~ <.Jı~ 

Bahar eyyamı gül, elde tutar peymane-i safi 

Olur bin dil ile bülbül anın güya-yı evsafi. 

Alıp dfvan-ı eş'an ele çzk sen de sahraya 

Bırak endfşe-i dersi, düşünme keşf-i Keşşaf'ı 

Fakfh-i medrese dCm-i mest idi verdi bu fetvayı 

Şaraba hürmet et, yutma sakın emval-i evkafı diye türkçeleştiriyor

dum. İ'tiraf edeyim ki asıl gazelin bakiyye dört beytindeki meali nazm-ı 
Osmanıye sokamamıştım. 

Şu tercümenin Osmarılıcaya muvaf:ık ve ma'na-yı asliye mutabıkça 
bulunması, cür'etimi artırıyordu. Ale'I-husus Kütük sahibi ve Rüsümat 
E maneti muavini Hayri Bey merhum un Mesnevf-i Şerif i nazmen tercüme
ye ve neşre başlaması, münteşir kısmında ise mesela: 

..ı..;. ..r.. ~ .;. j.J J ..:......... _j.JJ <.i ..S ./' ..ı..;. .r." ,;.l j ~Lo ft" ..s ./' 67JJeytinin 

Balığın gaynsı kandı suyunu 

Bf-nasfbin kaldı ferdaya günü tercümesi gibi ma'nadan nasibe-dar olma
yan sözler bulunması, benim cür'et-i cahilaneınİ artırıyordu. 

Bir defa da yine Hafız'ın: 

67 Mesnevi-i ŞenY, I, beyit17. 
sı 
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..:........;... o~ ;).)_J ıJL;.....;:; (.$l>-;) ..:........;... oUil>- .ı.jl:>..::o 4..Z .,5 .s r=-- diye başlayan 
-bir gazelini güya nazmen tercüme ettim. Sonra utandığım gibi şimdi de 
sıkılarak söyleyim ki bu tercüme-i acibe: 

Ol benem kim kuşe-i meyhô.ne hangahdzr bana! 

Pfr-i mey ed'iyyesi vird-i subhgahdzr bana! diye başlıyordu. Aşağısı -mu
ahharan anladığıma göre- pek aşağının bayağısı olduğu için olınalı ki 
hafızamda bile kalınamış. 

Bu garra eseri götürüp Dede efendiye göstermek ve bir iki yerini tashih 
etiirmek aklıma geldi. Ertesi gün Fatih Camii Şerif'ine gittim. Zaman 
Ramazan idi. Üstad-ı merhfım ise ikindi namazından sonra camiin Akde
niz cihetinde ve şimdi Sofu Süleyman Efendi'nin vaaz ettiği yerin üst tara
fında Mesnevf-i Şerif okutuyordu. 

Dersin hitamını müteakib cemaat dağıldı. Üstadın mübarek elini öp
tüm. Ve lütfen tashihi ricasıyla manzfıme-i mütercemeyi takdim ettim. 

Hazret, varak-pareyi gözden geçirdi. Matlarnın delalet-i baidesinden 
Hafız'ın hangi gazelini tercüme etmek istemiş olduğumu anladı. Çün

..kü bilahare öğrendiğime göre lisanul' -gaybın cllvan-ı saniliatı hernan da 
mahfı1zu idi. Direğin dibine oturdu. Ben de karşısına diz çöktüm. Taltif 
ve teşviki havi ba'zı kelimattan sonra o gazeli beyit beyit okuyup izah etti 
ve derse devamım hakkında terğibatta bulundu. Ertesi gün Hint basması 
bir Mesnevf alıp Cami-i Şerif'e gittim. Ba'de'd-ders beni çağırdı ve elime bir 
kağıt uzattı ki "Menem ki kilşe-i meyhane" gazelinin manzı1m tercümesi 
idi. 

Elini öpüp ayrıldım. Ve tercümeyi kemal-i dikkatle okudum. Bunda da 
zihaf ve imale neka.isi bulunmakla beraber ma' na i'tibariyle benimkinden 
bambaşka bir şeydi. Ya'ni aslın meali tamamıyla naklolunmuştu. Şunu da . 
arzedeyim ki takdir-i aliniz v~chile hoca merhfım şair değildi. Edebiyatın 
kavaid ve nazariyatını tamamıyla bildiği ve pek iyi öğrettiği halde onlarla 
takayyüd etmek istemezdi .. Gerek tercüme, gerek sünüh süretiyle söyleye
ceği bir sözü bila-tekellüf söyleyiverirdi. Onun için asar-ı nazimesi neka.is-i 
nazariyyeden hali değildir. 

O sene Ramazan'ında muntazaman derse devam ettim ve pek çok 
müstefid oldum. Bayram ziyaretine gittiğimde fakirhanenin nerede ol
duğunu sordu. Ve Molla Gürarude bulunduğunu öğrenince haftada iki 
gün Davudpaşa mektebinde dersi olduğunu, oraya giderken eve uğrayıp 
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bana Hafız Dfvanz okutaeağını tebşrr etti. Bu gayr-ı müterakkib ni'metin 
teşekküründen aciz kaldığıını ifade eyledim. Erbab-ı isti'dada ta'lim-i il
min I üzümundan bahsetti. Bu hususta benim de kendisine peyrev olmarnı 
tavsiye eyledi. O tavsiye üzerinedir ki, soranlara bildiklerimi öğretmekten 
çekinınediğim gibi bir seneden beri de Bayezid Cami-i Şerif'inde haftada 
bir iki gün farisi müzakeresiyle meşgUl oluyor ve mükerrem üstadımın 
isr-i şerifini ta'klb ediyorum. 

Şürekamızdan ve mülğa Dahiliye Nezareti me'mürlarından Hüseyin 
Bey de aynı usUlün muakkibidir. 

Dede efendi, haftada iki sabah erkenden bendehaneye uğrar, çaylar içil
dikten sonra derse başlar, bir buçuk iki saat kadar taktir-i maarif ederdi. 

Vakıa Hafız Dfvanz okuyorduk. Fakat hazretin iliata-i ilmiyyesi, kendisi
ni mebahis-i şettaya sevkediyor, asıl ders geri kalınakla beraber mütenev
vi' balıisierde terakkı ve istifade husüle geliyordu. 

Hocanın çay sevdiği ve ekseriya kendi eliyle pişirdiği ma'lüm-i ilinizdir. 
Buna binaen ba'zen medresede mu'tadı vechile suyu bol şişe içinde kay
nartıktan ve çayını attıktan sonra şişenin ağzını kapar ve mendlle sarıp 
abasının ce bine sokar, bize geldiği vakit demlenmiş ve hararet-i lazimesini 
muhafaza etmiş olduğu halde 9k.arırdı. Ba'zen de suyu bizde kaynattmr, 
daima taşıdığı zenbil, yahud çantadan çıkardığı çayı çaydana atıp demien
ditir idi. 

Edebi ve arifane mahfüzatı pek ziyade olduğundan her derste bir çok 
beyit söyler ve yazdırırdı. O vakit gençlik kabı benim de hafızam kuvvetli 
olduğundan hemen hepsi zihnimde kalırdı. Maalesef ki o hafıza şimdi ha
fazanallah denecek derekeye düştü. 

Merhümdan evde, camide ve medresede tederrüsüm cem'an yekün üç 
dört seneyi bulur. 

Cami dersleri Ramazan'da ikindiden sonra her gün, eyyam-ı adiyede 
Cum'a günleri öğle, Salı günleri sabah namazını müteakib okunurdu. 
Hatta son zamanlarda abd-i acizi Kari-i Mesnevf ta'yin etınişti. Ma'lüm-i 
allnizdir ki Kari-i Mesnevllik tarlk-i Mevlevide bir vazlfedir. Eskiden 
mesnevlhan olanlar -Şeyh İsmaıl Ankara vi hazretlerinin Şerh-i Mesnevf' de 
beyanı vechile- hatız-ı Mesnevf olduklarından taktir esnasında ellerinde 
kitab bulundurmazlar imiş. Yanılmaları ihtimaline binaen yanlarında bir 
karl' bulunur, şayet mesnevlhan bir beyitte tereddüd ederse karl' elindeki 
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kitab vasıtasıyla o tereddüdü izale edermiş. Hatta ba'zı mevlevihanelerde 
yan yana iki kürsi olmasının sebebi de bu imiş. Sonraları iş hafifleşmiş, 

_ mesnevihanlar kitaba bakmak süretiyle ders akutmaya başlamışlar. 

Maamafi.h de'b-i kadimi de bozmamış olmak için kari-i Mesnevf bulunma
sını iltizam eylemişler. El-an Mevlevihanelerde kürsi dibinde oturan eli 
kitablı bir can, teberrüken iki beyit kıraatiyle derse başlar, ondan sonra da 
mesnevihan takrire devam eder. 

Abd-i adzin kari'liği de böyle oluyordu. Nitekim Şeyh Celaleddin Efen
di merhfunun irtihilinden sonra bir müddet lfa eylemiştim. 

Medresedeki dersler, ale'I-ekser Cum'a günleri ya namazdan evvel, ya
hud sonra okunurdu. 

Çayırlı Medrese'yi tahattur buyurursunuz. Bugün virane halini alan o 
darü'l-ma'rife, hatırımda kaldığına göre ahşab bir bina idi. Cümle kapısın
dan girilince bir meydanlık, ortasında üstü ağaçlı bir set, kapının karşısı 
ile iki tarafında sıra ile hücurat vardı. Hazretin odası, sol cihette galiba 
üçüncü, yahud dördüncü hücre idi ki iki üç ayak merdivenle çıkılırsa da 
içeri sallapata girmek mümkün değildi. Çünkü pencerenin önündeki s edir 
etraftaki kitab dolaplarının önüne konulmuş erkan minderleri şöyle dur-

- sun, keçe ve hasırın üstü bilekitab vesaire ile perişan bir sürette meşgUl idi. 
Evin içini merhfunun enfiye kutusu, gözlük, tesbih, evrad gibi en lazımlı 
eşyasibirkaç fane idi~klaradıgi vakit elbet biri eline geçerdi. 

Odaya giren birinin kitab üstüne basmamak, bir şey devirip kırmamak 
için oturmadan evvel kendine yer açmasılazımdı. Hatta şu hali bilen hazret 
de: 

- Canbazlık bilmeyen bizim odada gezemez, derdi. 

Mekteb-i Harbiye talebesinden Halll ve Menşe-i Küttab-ı Askeriye 
müdavimlerinden Tevfik Beyhirle68 telarniz-i sairesitarafından oda tanzim 
edilirse de mütalaa veya bir Ş~i!Y tahartisi neticesinde o intizam, yine peri
şanlığa münkalib olurdu. 

Cum'a günleri hocanın odasında yemek de pişirirler ve züvvar tarafın
dan müçtemian yere serilmiş sofra bezi üzerinde yenilirdi. 

· Bir defa böyle bir taamda Şeyh Mustafa et-Türıusi ile birlikte bulun
muştum. Bed' -i taam esnasında Şeyh Mustafa Efendi "ıY.y;ı_, 1_,.15"69 de-

68 Bu gençlerin (?)ikisi de vefat etmiştir. Rahiınehullah. 
69 "Yiyiniziçiniz." (Kraf, 7/31). 
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miş ve hoca merhümun "ı_,.;~ '1 _,"70 demesi üzerine "'-:-""'!. '1 .4.:>:.o ~ı ıJ! 

~ ~ı"71 cevab-ı zarifini vermişti. 

Şeyh Mustafa Efendi, zü'l-cenaheyn bir zat-ı şerif idi. Kendisi 
muhaddismden ve meşayih-i Şazeliyyeden olduğu halde Şeyh Osman 
Salahadilin Dede Efendi merhumdan teberrüken hilafet-i Mevleviyye al
mış ve bi'l-mukabele ona Şazeli hilafeti vermişti. 

Şeyh Osman Efendi hazretlerine hailis okutan Mustafa et-Tunus!, 
ned-i necili Şeyh Celaleddin Efendi merhfuna da Yenikapı Mevlevihanesi 
şeyh dairesinde Pazartesi günleri Fütahiit-z Mekkiyye taktir ederdi. Hat
ta aziz-i merhfunun müsaadesiyle abd-i aciz de o bezm-i urefanm saff-ı 
nialinde bulunurdu. 

Şeyh Mustafa Efendi, gerek Celaledilin merhfunu, gerek Mehmed Es'ad 
Dede Efendi'yi tarikat-ı Şazeliyye'den istihlaf eylemiş ve Mevlevilik hak
kında Arapça bir ki tab yazmıştı ki o kitabda, Fütahiit'taki ".....;))ı ~" 

[Sakitü'r-Refref] ve "J> _rJı ~" [Sakitü'l-arş] ta'birlerinin Sultanu'l
ulema Muhammed Balıaüdilin el-Belhi ile malıdüm-ı mükerremi Mevlana 
Celaleddin Rümi hazretlerine işaret olduğunu yazıyordu. Maalesef o mü
him eserin nerede kaldığım bilemiyorum. 

Halıcılar'dan Gureba Hastanesi'ne giden cadde üstünde orada can 
derenin karşısında kam küçük bir evde oturan Şeyh Mustafa Efendi, 
Ramazanlarda Fatih Cami-i Şerif'i hünkar mahfilinin altında ikindiden 
sonra hailis taktir ederdi. Sinni sekseni mütecaviz, kısaca sakalı bembeyaz 
olduğu halde yanakları kıpkırmızı, vücutça metin, hulkan malıbub-i kulub 
bir zat idi. Fazl u kemali nisbetinde halük ve mütevazi'di. Dergahda başı 
sikkeli bir çocuk bile görse elini öpmek için müsabakada bulunurdu. Mü
tenevvi' yemek yemez, ekmeği zeytinyağına batınp yemek, ba'zen kırmızı 
biber ilave etınekle iktifa eylerdi. 

Birkaç sene evvel alem-i cemale intikal eyledi. Ralımetullahi aleyh ve 
ndvanuhu. 

Eser-i alinizde hoca merhfunun ba'zı yaran ile teferrüce gittiğini ve bi'l
vesile ihvanı tenbill ve ikaza gayret ettiğini okudum. 

Evet, böyle idi. Hatta bendeniz demükerreren bu tenezzühseyranlarında 
bulunmuştum ki bilhassa bir tanesi zikre şayandır. 

70 "İsraf etrneyiniz." (N raf, 7 /31). 
71 "Şeyh Muhammed israf edenleri sevmez." 
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Hazretin iki biraderzadesi İstanbul'a ve heray-ı ziyaret medreseye 
kadar gelmiş, fakat ınerhfunu bulamamış. Büyükdere'de oturduklarını 
ınüş'ir bir kağıt bırakmış. Hoca da iade-i ziyaret ve hoş-arnedi için git
meyi kararlaştırınış. Bendenize: "Gidelim" dedi. Gittik. Büyükdere'deki 
yokuşlardan birinde kain bir eve girdik. 18-19 yaşlarında iki delikarılı bizi 
istikbal etti. 

-Aınıca Efendi! diye hocaefendi ınerhfunun ellerini öpmek istediler. 
Hazret, elini vermedi. Teınenna ve 'i\kibetiniz hayrolsun" diye dua etti. 
Oturduk. Öteden beriden ve aile alıvalinden konuşuldu. Sonra yemeğe 
da'vet ettiler. Bir cemile ibrazı için olacak ki sofraya çatal konulınaınıştı. 
Hocaefendi, herkesten ziyade benim hayretiıni ınücib olan bir talebde bu
lundu. Çatal getirilmesini söyledi ve çatal ile döke saça yedi. 

Biraz daha sohbetten sonra avdet ettik. Yolda çatal isternesinin sebe
bini sordum. 

-Bunlar def'-i hacetederler de ellerini yıkamazlar. Parmakları sahana 
girmesin diye getirttiın, cevabını verdiler. 

1310 sene-i hicriyyesi idi ki hoca ınerhfun fariza-i hac lfasına niyet et
miş. Mahınüdiyye ve Davüdpaşa ınekteblerindeki derslerini Hafız Hayri 
Efendi'ye -ki o da vefat etti- terkeyleıniş. Talebesinden ba'zılarına birer 
icazetname verıniş. Layık olmadıgrm hfrlde abd-i a.dze de bir iC:azetnarne 
i'tasılütfunda bulunmuştu. 

Parlak bir teveccüh eseri olmak üzere fakiri "Şeınseddin" talkib etıniş 
ve o ünvanı havi bir mühür hakkettirıniş. Hatta icazetnarneye "~ ..4>..4 

.ı_,..., w ~ ..u ı .# rl1 ..:r...Ui~'72 cümle-i duaiyyesini ilave eyleınişti. 

Sonra bu mührü, el-an Üsküdar Mevlevihanesi postnişin-i fazılı yar-ı 
canım ve dader-i vicdanım Şeyh Reınzi Efendi'nin biraderi Şeınseddin 
Efendi ınerhfuna hediye etpıiştiın. 

İcazetnameınde ınülğa Harbiye Nezareti Levazıın Dairesi ınüıneyyiz
lerinden iken hayren tekaüde sevkedilen Hafız Tahsin Beyefendi tarafın- .. 
dan ta' lik hat ile levha şeklinde yazılmış ve çerçevelettirilip kütüphanemin 
ddar-ı ilitiramma asılınıştı. Va-esefa ki Fatih harik-ikebirinde fakirhaneın 
ile bütün esasü'l-beyt arasında o kıymetli yadigar ile Hicaz'dan gönderdiği 

~ 
;;. tek nüsha ve arabiyyü'l-ibare Baharistô.n Şerhi reınada ınünkalib oldu. 
j 

72 "Mehmed Şemseddin Tahir (Allah onun kalbini masivadan pak eylesin)" 
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Eser-i allnizde süreti münderic olan bu icazetnfuneyi teberrüken 
istinsah ettim. Öbürlerinin ziyarna ise hala yanıp durmaktayım. 

Merhümun Hicaz'dan avdeti 1312 Muharreminin ibtidalarına müsadif 
bir Pazartesi günü idi ki gelir gelmez ziyaretine şi tab eylemiş ve makamat-ı 
mübarekeden teberrüken getirilmiş ba'zı bedayasına nail olmuştum. 

Ertesi Salı günü kalemde bulunduğum sırada ma'hüd büyük zelzele 
oldu. Harbiye Nezareti'nin çatısından bir kısmı ve saçaklarından ba'zılan 
yıkıldı. Dehşet ve müşkilat içinde dışanya fırladık. 

Garib değil mi? Evden ve aileden evvel hoca ha tırıma geldi. Kalem arka
daşlarımdan ve benim gibi şaşıranlardan Harndi Bey ile Çayır lı Medrese'ye 
gitınek için Fatih' e çıktık. Harndi Bey burada iken evine gitınek lüzümunu 
hissetti. Bense azınimi değiştirmedim. Medreseye gittim. Hocaefendiyi 
ortadaki settin üstünde oturur buldum. Ziyaretime teşekkür ve dua ile 
beraber eve gidip gitınediğimi sordu. Hayır cevabını alınca "haydi gide
lim" diyerek benimle beraber bize kadar geldi. Hatta lazım olur diyerek 
Fatih'ten iki okka ekmek aldırdı ki bu lüzümu sonradan anladım. Çünkü 
zelzeleve inhidfun dolayısıyla ba'zı tınnlardan ekmek çıkmamış, bize ek
mek getiren tablakar da o gün gelmemişti. 

Hocaefendinin avdetiyle derslere başlanmış, meşhüdat-ı Hicaziyyesinin 
istimfu da bende hac seferi arzusu uyandırmıştı. O senenin Cemadiye'l
ahiresi içinde masarif-i seferiyye elde edilebildiği için hazrete refakat ve 
delalette bulunmasını rica ettim. Bila-tereddüd kabili eyledi ve evvel be
evvel beni Yenikapı Mevlevihanesi'ne götürüp merhüm Şeyh Celaleddin 
Efendi hazretlerinden sikke giydirtti ve mürşid-i müşarun-ileyhe biat 
ettirdi. Vakıa daha evvel hoca merhüm abd-i acize telkln-i zikir etınişti. 
Lakin tarıkaten biat vermemişti. 

Ma'lüm-i allnizdir ki tarıkatta blat, onu veren şeyh ile alan derviş ara
sında yekdiğerini dervişliğe ve şeyhliğe kabili etıniş olduklarına dair el ele 
tutuşmak süretiyle yapılan bir muahede demektir ki bir mürld ancak bu 
taahhüdden sonra o şeyhin dervişi olur. 

Hoca merhüm, kendisinden me'zünen zikir ve sema' ettiğim halde bana 
biat vermemiş, benim kendisinden değil, Şeyh Celaleddin Efendi merhümdan 
feyz alacağıını söylemişti ki buna kavlen ve fiilen delalette bulunması, 
merhümun me'an-i ahlakiyyesinden bir nümüne-i kemal olmak üzere gös
terilebilir. Zira hiçbir hoca, şakirdini diğer bir üstadın tedrlsine, hiçbir şeyh 
de müridini diğer bir mürşidin terbiyesine göndermek istemez. Meğer Es' ad 
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Dede gibi başkalannın menfaatini hodgamlığına tercih edenlerden ola. 

1312 Salı Cemadiyelahire içre 

Cebin-say-ı dehô.let oldu Tahir bô.b-ı Molla'ya 

İlahf lütfu ihsanznla ol cuyende-i feyzin 

Külah-ı bfati hem-paye olsun arş-ı a'laya kıt'a-i duaiyyesiyle tespit etmek 
istediğim Mevlevilik intisabının ertesi gün Mısır'ın Tevfik-i Rabbam vapu
ruyla İskenderiyye'ye müteveccihen İstanbul'dan hareket ettik. 

İskenderiyye'de bir iki gün ikamet ve Kasfde-i Bür'e nazımı İmam Büsm 
gibi meşahiri ziyaretten sonra trenle Tanta'ya gittik ve Seyyid Ahmed el
Bedevi ile Seyyid Abdü'l-al hazeratını ziyaret ettik. 

Bu ziyaretierin tafsiline hem makamın müsaadesi yok, hem de o 
makamatın mehabetiyle beraber türbedar ve seele takımının bahşiş talebiyle 
iz'acatı etrafa bakınmaya meydan vermediğinden doğru dürüst ma'lümat ver
mek imkarn mefküd. Yalnız tuhaf bir vak'ayı nakletmeden geçemeyeceğim: 

Seyyid Bedevi hazretlerinin makam-ı hariminden dışarıya çıkınca 
kıyMetimiz Tan ta çocuklarının nazar-ı hayretini c elbetmiş olmalı ki destarh 
benim başımdaki dal sikkeyi Mısır fellahlarının giydikleri ve "tartür" de
dikleri keçe külalım büyüğü zannetmişler. Binaenaleyh (lj_,k }JI 4i J ~)13 

diye mütekerrir bir ahenk ile bizi istasyona kadar teşyi' ettiler ve istasyon 
me'mürunun tekdiri üzerine dağıldılar. 

Çocukların şu hareketi, bizi kızdırmamış bilakis hoşumuza gitmişti. 

*** 
Şu fıkrada hoca merhümun tarikattaki adab ve merasime ne kadar 

riayetkar bulunduğunu anlatır: 

Ma'lum-i alinizdir ki tarikatimizde bir mesnevihanlık destan vardır. 
Taktir-i Mesnevf'ye kadir,olan zevata Çelebi Efendi hazretlerirıin emr-i 
tahririsi ile bunun sikke üstüne sarılmasına müsaade olunur. Ba'zen o 
kudreti haiz olmayan, fakat tarık içinde kıdemi bulunanlara da verildiği -
vardır ya. Artık böylelerirıe "Mesnevihanlık payesi tevdhi" denilmeli
dir. 

Dede Efendi merhum, bizim gibi değil, bi-hakkın mesnevihan olduğu 
cihetle Şeyh Osman Efendi hazretlerinin irıhası ve Çelebilik makamının 

73 "Tartıir giymiş şu kimseye bak." 
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müsaadesiyle destar sarmaya me'zündu. Kahire'ye vanncaya kadar da 
destarh sikke ile bulunmuştu. 

Ümm-i dünya'ya takarrub edince sikkesini çıkardı. Destanru çözmeye 
başladı. 

latifesiyle destan çözmesinin sebebini sordum. 

- Mevlevihaneye gideceğiz. Postnişlıı olmayan bir mevlevi, destarh 
sikke ile Mevlevi tekyesine gidemez. Adab-ı tarikata münafidir, cevabını 
verdi. 

KahiYe'de Mevlevihaneye misafir olduk, tesadüfen bir mübtedi 
mukabelesinde bulunduk. Mesmüunuz olmuştur ki mübtedi mukabelesi, 
sema' meşkinde illeleke peyda eylemiş olan bir "canV5 sema'hanedeki 
adab ve merasime ve müçtemian sema' etmeye alıştırmak için yapılan 
hafif tertib bir mukabeledir. Bunda tekyellin şeyhi postunda bulunmaz ve 
selamlar esnasında ayin-i şerif okunmaz. 

KahiYe'de kaldığım:ız iki gün içinde Cami-i Ezher'le beraber Meşhed-i 
Hüseyrıl ve İmam-ı Şa.fii, Seyyide Nefise, İbnü'l-Farız gibi ekabirin türbe
lerini ziyaret ettik. 

Meşhed-i Hüseyin -ki Cfuni-i Haseneyn diyorlar- gayet mehib ve muh
terem bir yer. Seyyidü'ş-şüheda hazretlerinin re' s-i mübareki orada bulun
duğu hakkındaki rivayet ihtilaflı olmakla beraber derünunda fevkalade 
mehabet var. O kadar ki girdiğim esnada uğradığım ra'şeden ayakta dura
madım. Diz çökmeye mecbür oldum. 

Urefa-yı uşşakın şeyh-i sühandanı ve 

!.D> J.:.UI 1.)! ~ _, ~ y 4 1..!.9 J.:.UI .j .)lj 4 eLI ..,r JJ 

761.J.:i ~ !ll.) ~ _;.....i '1 I.J.: ~1 t: l:.91) ıJlS ıJ! 

ruhaisinin kail-i hassası Ömer bin el-Farız hazretleri de türbe-i 
mahsusasında ve pek muhterem bir sükün ve vakar içinde ğunüde idi. 

Bir de Kaygusuz Sultan denilen Bektaşi Tekyesi'ne gitıniştik. Fakat 
nasib almak için değil, dahilindeki mağarayı görmek için. 

74 "Saki şayet Hiifız'ın vazifesini artınrsa, Mevlevi destarının taylasaru çözülür." 
75 Derviş makammda "can" denilmesi ıstılahat-ı Mevleviyyedendir. 
76 "Ey gece ziyaretçisi, ruhum sana fedadır, ey gece olduğunda yalnızlığıının mıinisi. 

Sabahla birlikte şayet ayrılık meydana gelecekse, artık ebediyyen sabah yola düşmeyeceğim." 
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Tekye, ehrama nazır bir tepecik üstünde me bm. Harimi dahilinde epey
ce geniş ve uzunca tabli bir mağara var. 

Dergili-nişin canların ifadesine göre Kaygusuz Sultan Ka'be'ye gitmek 
üzere teberiyle o tüneli açmaya başlamış. Fakat ömrü vefa etmemiş! Mağa
ra derı1nunda rical-i Mısriyyeden ba'zılannın muhteşem kabirieri vardı. 

Mısırlılar, Kaygusuz Sultan'a "Ebu Abdullah el-Mağarevi'' diyorlar. 
Ehrann dergahın bağçesinden temaşa ile iktifa eylemiştik. 

*** 
Kahire'de iki gün ikamet ettikten ve büyücek bir sandık dolduracak 

kadar kitab alıp İstanbul'a gönderdikten sonra Süveyş'e gittik. Hicaz 
sevahilini ta'kib edecek olan el-Mahalle vapuruna bindik. 

Bahr-i Ahmer'de sefer eden vapurların karnaralarmda oturmak ve yat
mak hernan da kabil değildir. Çünkü adeta hamam halveti gibi olur. Bunun 
için birinci mevki' yolcuları bile ekseriyet i'tibariyle geceyi, gündüzü gü
verte üzerinde geçirir ler. 

Biz de serince ve ehvence seyahat maksadıyla güverte yokuluğunu 
ihtiyar eyleıniştik. Vapurda bir çok müslüman ve hac yolcusu olduğu için 
beş vakit ezan okunuyor, cemaatla namaz kılınıyor, Kur'an-ı Kerim tilavet 
olunuyor, hülasası müslümanca yolculuk ediliyordu. Birinci mevki' yolcu
lanndan ve Hind ulemasından bir müslümanla görüşmüştük İsmini öğ
rendiğim bu zat, hoca merhı1mun fazl u kemalini takdir ediyor ve ba'zı 
es' ile iradıyla istifade eylemek istiyordu. 

Bilirsiniz ki merhı1m, mübaheseden hiç hoşlanmaz ve gayet iyi bildiği 
halde Arapça ve Acemce ile serbestçe konuşamazdı. Onun için Hintlinin 
suallerine karşı cevab vermekte -bilmediğinden değil- müşkilata uğruyor, 
Arapça başladığı bir sözü Farisi ile, yahud Farisi ibtida ettiği bir ifadeyi 
Türkçe ile i tınama uğraşıy~rdu. Bense şu hale karşı gülrnekten zabt-ı nefs 
edeıniyor, bildiğim kelim§.t ile merhı1mun tercüman-ı b1-zebanı oluyor
dum. Bu manzara karşısında Türk ulemasını alem-i İslam'ın yabancısı bı
rakan en mühim arnilin lisan-ı tekellüm mes'elesi olduğunu, memleketi
mizde müntesibin-i ilme Arap, Acem ve Urdu lisfuılannın arneli bir surette 
okutulmasının derece-i vücubda bulunduğunu anlıyordum. 

Yine o vapur derı1nunda idi ki üstad-ı merhı1mu nasılsa kızdırmak 
küstahlığında bulunmuştum: 

Hocaefendinin ifade, bende ise istifade merakı olduğundan Şeyh 
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Ga.Jib'in: 

"Dükkanda, sokakta, her mahalde" dediği gibi biz de trende ve vapurda 
nerede olursa olsun okutınaktan ve okumaktan haJJ: kalınıyorduk. 

Hocanın koynuncia Hafzz Dfvanz, abd-i adzde ise Mesnevf-i Şerif in cild-i 
evveli vardı. Merhfun ekseriya Dfvan'ı çıkarır, oradan bir gazel taktir eder, 
ben de fırsat buldukça Mesnevf'yi açar, bir iki sahife okuyup anlayamadı
ğım yerleri istizah eylerdim. 

Yolculuk bilhassa hac seferi te'siriyle olmalı ki bir defa aramızda Hafzz 
ve Mesnevf okunınası hususunda ihtilaf çıktı. İrticalen denecek bir sür'at 
ve sühületle aklıma gelen: 

Mevlevfyim i'tikadzmca benim 

Mesnevf besdir heray-ı mev'zza 

Pfrimin nutk-i celfli var iken 

İhtiyaam yok keZam-ı Hafzz'a kzt'asını o kuyuvermek cür'etini gösterdim. 

Merhfun, şu münasebetsizliğimi hoş görmedi ve beni te'dib etıniş ol-
mak için başım çevirip dargınlık irae etti. 

Hacayı rendde ettiğimi anladım ve isti'fa-yı kusür için bahane aramaya 
başladım. Fakat yarım saat geçmemişti ki kendisi hitab ve iltifatta bulun
du. Hernan elini öptüm ve afvımı diledim. Öyle zannediyorum ki afvı ca'li 
değil, sarrıirnl idi. 

Çünkü llsarn kalbine muğayir olanlardan ve hissi hilafına söz söyleyen
lerden değildi. Rahmetullahi aleyh. 

*** 
Merhfunun bir defa da fevkalade bir telaşım görznüştüm: 

Medine-i Münevvere'nin iskelesi olan Yenbuu'l-bahr'de bulunuyor, ve 
Medine'ye gidecek kafilenin hareketini bekliyorduk. 

Yenbuu'l-bahr, Medine iskelesi ve bir kaza merkezi ale'I-husus hanna 
ve hurma malıred olduğu halde susuzluk ve pislik gibi mühim iki Metin 
zebünudur. 

Deve ayağıyla üç günlük mesafede vaki' Yenbuu'l-nahl'de cari su varken 
ve cüz'! bir himmetle oradan Yenbuu'l-bahr'a isalesi kabil iken şu emr-i hay- ';? 
ra teşebbüs kimsenin hatırına gelmemiş, gerek ahaJJ:, gerek huccac, kazılan i 
çukurlara yağmurdan toplanacak suları içmeye mecbür bırakılmıştır; 
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Hac mevsimlerinde ğa.Ji fiyat ile satılan bu mayi'lere su demekten ziyade 
_ çamur ve yosun ıtlakı doğru olabilir. 

Pisliğe gelince çocukların göz pınarlarında biriken sinekler, onları siyah 
gözlük takmış zannettirir ve yarım okka et alınır da kıydırıldıktan sonra 
tartılacak olursa sinekierin ili tilatından mutlaka bir okka gelir. 

Kafile beklediğimiz günlerden birinde abdest almak için sahile ve karan
tina dairesinin önündeki merdivene inmiştim. Denizde ve cezr halinde bu
lunan sular çekilmiş, merdivenden yetişilemeyecek bir seviyeye inmişti. 

Arapların ağaç kütüğünden oymak süretiyle yaptıkları ve "hürl'' dedikle
ri bir kayık! Oraya bağlanmıştı. İpini çektim ve hüriye binip su sathına yak
laşmak istedim. Ayağıını atar atmaz kayık devrildi. Ben, denize düştüm. Pek 
iyi yüzrnek bilmezsem de orasının boyu geçmeyecek kadar sığlığını ewelce 
görmüş olduğum için telaş etmedim. Abdest alacakken gusletmiş oldum. 

Hoca merhüm, benim düştüğümü görmüş. Cübbesi bir tarafta, en tarisi 
bir tarafta uçarak kenara kadar koşmuş, orada çırpınıyor ve ·~an!" diye 
bağınyordu. Davrandığımı ve merdivene yaklaştığıını görünce oraya geldi 
ve elimden tutup çıkınama yardım etti. 

Yenbü'dan Medine-i Müneverre'ye beş günde vasıl olduk. Yolculuğu
muz zahmeti nisbetinde neşveli geçti. Beheri bir altına almak üzere iki 
deve tutmuştuk. Birinde biz bulunuyorduk, biri ise eşyaınızia Muham
med Efendi isminde bir Medineliyi harnil idi. Allah razı olsun bu adam, 
meşakk-ı sefere mütehammil olduğundan çok işimize yaramış, ezcümle 
yol yemeği olan pilavımızı pişirmişti. 

Hocanın yoldaki hali,·. hakikaten aşıkane idi. Sinninin ve za'fının 

istirahate olan ilıtiyacına rağmen deveden müşkilat ile iniyar ve yayan 
gitmeye çalışıyordu. Geceleri ise uyumuyor, bülend-avaz ile zikrederek 
hitaplıktan sızmak derecesip.e gelen beni de uyandınyordu. 

' 
Ba'zen de Mevlana Cfurıl'nin: 

77_;Lk.9 IJ_,>- c.st... ·J.! ~-'J. i.)./'~ 
diye başlayan iştiyaknamesini okuyar ,ha-husus bunun: 

77 "Ey sfirban, taht-ı revana bak ki sevgilini iştiyakı sebebiyle götürüyor. Her an kervaıı katarının 
kan damlalarını götürüyor." 

78 "Taht-ı revan bu gece kesinlikle harekete geçmeye koyul. Ve sessiz kalanlara yeniden başka 
bir ses ver." 
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beytini tekrarlıyor ,yahüd yine Mevlana-yı müşarun-Ueyhin: 

79 r- ~ ...:.:...~..o .)~ .s .J J? ~ .s r-~ .J '-:" p_ .);:, ~ ..s '-:".) l: :ı Y. ~ 

matla 1ı gazelini inşad ediyor ve yahüd Şeyhülislam Çelebizade Asım 
Efendi'nin: 

Ey sarbiin zimamı çek semt-i kay-i yare 

Vfrane dilde zfra yer kalmadı karare 

Ey sarbiin-ı müşfik hiç olmadın mı aşık 

Aheste-revlik etme rahmeyleyip bu zare 

Azürde-pa olursa cemmtizen eyleyim ferş 

Dfhiice-i cebfnim şev k ile reh-güzare 

Ben derd-mend-i aşkzm bir yerde etmem aram 

Ta viisıl olmayınca serhadd-i kay-i yare 

Darü's-sekfne, ya'nf şehr-i Medfne k'oldur 

İzz ü şerefle me'va şah-ı kerem-şiare 

Sultan-ı mülk-i sermed, mahbab-i Hak Muhammed 

Kim kulluğu şerefdir şahan-ı taedare 

ebyat-ı şevk-ayatıyla gözyaşları döküyordu. Abd-i aciz de teridb-i 
Cami'yi muahharan tercüme ve "Neva-yı Garam" ünvaruyla neşreylemiş 
olduğum gibi (:ı Y. ~ .... ) gazeline yolda iken:80 

79 "Ey Rabbim, Batlıa ve Yesrib'de olayım. Mekke'de konaklayayım, Medine'de yerleşeyim." 
80 Mevlana Ciirntnin gazeli: 

r> L:- .:;..~..o _;J .s J J;-o ~.s r> ~ J '-:')i. _;J L:- .s '-:'J ~, Y..; 

r-=s ~,ı_;~ .:ıı .:ıl.!J .:ı.r~ _,, j_, .... _;.j ~ rs .~. J, jl i_;.j_;\:s .~. 
r> b) 1_; jJ..r'\5 .;r_ji.M; ir."'...::...-.,; ..\..!. jJ.rll.r b_,.... 0'--'' ı.S> .:ıı_;t_r ..L.o 

r' 4 •.l.;>j i jL i.ti .r' J) j\; ı.Sı...; ifl_; l.r oy ı.S.r--! .ııl Jr_;~ 
r-:S ı.SJ\.. .;.,_;o .5\>- .r. .S~ .:r-1 r.- Joj i';> .:ıJ.r. ı.SJWI ~ ı.SJJ} 
r-=s b_,..... .:r__,, .r- ~ ~ .r- ...:.-:4 ~ ~ .:ı~ J' .r-~ ..::..... Y. 4 ..sb~~ jl rı.r 

r' L:.;\ .Jo J~ <..t;L\ '-"'L:- u<~ _r .JI i JJ.L... ~.; J~ jl i' _r 

[Gazel için bk .Molla Cami ,Divan-ı Kilmil-i Cami, nşr. Haşim Rıza, Tahran: Çaphane-i Piruz 
1922, s. 549.] 
Ciirntnin buna't-ı şerifini Medhi isminde bir Türk şiiiri nazmen tercüme etmiş, fakatmahlas 
beytinde ismini zikr ile kendine mal eylerniştir. 
Lati(f Tezkiresi'nde deniliyar ki: 
Medhi rahmetulliilıi aleyh: Liva-yı Amasya tevabünden Ladik nam kasabadan dır. Haa Musa 
adıyla ma'lüm Haccu'l-haremeyen olup nice defa hüccac-ı rahmet-netae ile mekşı1fu'r-re's 
giryan unalan Lebbeyk-güyan makam-ı Merve'de Safa'ya sa'y-i tam ve cebel-i Arafat'ta kalb-i 
hazin ve dil-ipür-enin birle sohbet-i şam etmiştir. Bu şiiri zikrolunan halatı cami' ve metali-i 
eş'iirından envar-ı tevfikat tali' ü liirni'dir. 
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Düş oldu gönül bak yine bir şevk-i nevfne 

Ateşine alam-ı ğartım oldu bu szne 

Bir ca-yı mukaddes ki dilin bildf-i şevki 

Tebdfl edemem zerresini çerh-i berrfne 

Ya'nf ki şeref-menzil-i sultan-ı risalet 

Reşk-aver-i nüh tak-ı felek şehr-i Medfne 

Ol şehr-i şeref-za ki Hüda dlve-geh etmiş 

Şür der medh-i Mekke-i Mükerrepıe 
Ya Rab ol dem kani kim azm-i reh-i Bathti idem 
Ta Safayile tavaf-ı Ka'be-i ulya idem 
Dem-be-dem zemzem kenannda kzluben zemzeme 
Ah-ı çeşmümle rev an ol çeşmeyi derya id em 
YaRasulallah cenahın hakine yüz sürmeye 
Bana yol göster gözüm ol yolda ta ki pa id em 
Ge h Medine çevresinde çehrem üzre çizginüp 
Ge h mübarek mesddinde hizmet-i M ev la id em 
Medhin itmek kasdına candan eğerçi Medhi'yem 
Sana layık medhi amma ki kaçan inşa id em 
[bk. Latifi,.Tezkiretu'ş-Şuara ve Tabsıratü'n-Nuzama (inceleme-metin: Rıdvan Canım), Ankara 
2000, s. 496] 
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Ma'şuk-i cihan bendesi ol nur-i mübzne 

Ol buk'a-i mes'ude ki gaya sade{ olmuş 

Peygamber-i zfşan gibi bir dürr-i semzne 

Peygamber-i zzşan ki onun bastığı toprak 

İndimde müreccah görünür arş-ı behfne 

Hak etse müyesser de gidip muktedir olsam 

Hak-i dırahşanzna bir vaz' -ı cebzne 

Mahbabun için olsun ya Halik-i bf-çun 

Rahmeyle kulun Tahir'e ol abd-i kemfne 

Varszn okusun ravza-i pakinde tahiyyat 

Peygamberile aline ashab-ıgüzfne gazel-i na't-funizini tanzlı:n eylem.iştim 
ki hoca merhfun her ikisini de beğenmiş ve nazım-ına-çizine dua etmişti. 

Medine-i Münevvere'ye gireceğimiz günün gecesi idi ki hoca merhfun: 

-Oğlum! Yarın oruç tutalım. Huzılr-ı nebeviye saim olarak girelim, de
miş; her ikimiz tarafından savm-ı ferdaya niyet edilmişti. 

Vakta ki sabah oldu ve belde-i tahirenin uzaktan göründüğü tepedğin 
başına gelindi, develerden in dik. Bir iki saat yayan yürüdülc Anberiyye kapı
sından içeriye girince oradaki Karakol zabıtanından biri, koşup hocanın elini 
öptü ve çay içmeye da'vet etti. Yorgunluk te'siri, yahud aleyhi's-salat efen
dimizin bir ziyafeti olmalı ki ikimiz de oruçlu bulunduğumuzu unutmuştuk. 

Karakolhaneye girdik, getirilen çayları kemal-i iştiha ve telezzüzle iç
tik. Çaya gına gelmişti ki bizim de oruçlar hatıra geldi. 

*** 
Medine-i Münevvere'de Hoş Cemal denilen yerde Şeyh Abdülkadir 

Efendi nammda bir zatın evine inmiştik. 

Bu zat gayet mükrim idi. Adeta "~L..:..> ("+! .:ı ıs _,J _, ~~ ~ .:ı_,; Y- _,"81 

medilia-i ilahiyyesine mazhar olanların veresesinden bulunuyordu ki üç 
haftalık iskan ve it'ama mukabil verilen cüz'i bir meblağı kendisine kabili 
ettirinceye kadar epeyce uğraşnııştım. 

Belde-i tahire ile teşerrüfümüz üç hafta kadar devam etmişti. Bu müd
det zarfında Harem-iŞerife müdavemet, hatta Hücre-i Saadet-i Nebeviyye 

81 "Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler." (Haşr, 59/9) 
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dahilinde kandil yakmak sfuetiyle hizmet bahtiyarlığına mazhar oldulc Bir 
gece derün-i Harem'de kalarak iktisab-ı füyüzat eyledik ki bunların ta'rlf 
ve tavslfi kalem-i aczimin iktidan haricindedir. 

sıı.Y' .;;" J~ (Y' jl ~c_,... u...o.J 
Kuba ,Uhud ,Kıbleteyn gibi şehr-i mübarek havalisindeki measir-i mü

teberrikeyi de ziyaret ettik .Rakiben bir cevelan esnasında Medine dışarı
sındaki bir sahada mebni bir kubbenin önüne geldiğimizde ResUl-i Ekrem 
efendimizin orada ok atışı ve koşu yaptırmış olduğunu hocaefendi söyledi: 

-Haydi biz de o sünnete ittiba 'edelim ,dedi .Atlarımızı sürdük .Ben, 
eğer kaşını yakaladığım ve düşmeyeceğime kanaat getirdiğim için atımı 
dört nala kaldırdım ve merhfun ile delili geçtim .Yalnız kürküm düşmüştü 
ki içinde ben yoktum. 

Sonra bir kenarda kocaman bir deve kafası gördük .Hoca merhum un b e
lindeki Karadağ revolveriyle ona karşı pek yakından bir kurşun attık .Galiba 
üçümüz de vuramamışok ki kafa üzerinde isabet nişanesi görülmüyordu. 

*** 
Medine-i Tahire'de bir Mevlevi zaviyesi vardır. Bir gece oraya gittik. Bir

kaç kişiden ibaret olan ilivan-ı Mevleviyye ile ism-i celal okuduk. Sadat-ı 
Rifaiyye'den Şeyh Hamza Efendi'nin, Seyyidina Malik cihetinde meşayih-i 
Kadiriyye'den bir zatın tekyelerinde bulunduk. Keza tarikat müessisi Ah
med bin İdris hazretlerinin halifesi İbrahim er-Reşid'in hulefasından olup 
Medine'de irşada me'mür bulunan Şeyh Ahmed Denderavi'nin meclis-i 
zikrinde de hazır olduk. 

Bu zat bilahare Mekke'de gördüğünıüz Şeyh İsmail Nevvab'ın pirdaşı 
olduğu halde onun tabiatı hilafına gayet cezbedar ve celalli idi. 

*** 
Medine'den aynlacağımız gün hoca merhfun, müşkil bir teklifde bu

lundu. 

-Biz, buradan gideceğimiz için ehl-i Medine hükrnündeyiz. Medineillerin 
·mikatı ise Cuhfe'dir. Orada ilirama gireceğimize burada girelim. Muhrim 
olarak huzür-ı nebeviden aynlalım, dedi. 

Hocanın fikri azimet idi. Halbuki biz, Yenbü' tarikiyle balıren avdet 

82 "Hakikat :rniraonın keyfiyetim gönülsüz olan benden s ormal" 
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edecektik. O tarikin mikatı ise Rabiğ hizalan idi. Maamafih mürnanaat 
göstermedim. İlırama girdik ve muhrim olduğumuz halde veda' ziyaretini 
yaptık. Fakat Babu's-selam haneinde Sirozlu Hoca Mustafa Efendi'ye 
tesadüf ettik. Gideceğimiz yolda ihramlı bulunmanın müşkilatından bah
sederek azimet değil, ruhsat tarıkini tutınamız tavsiyesinde bulundu. 

Hocaefendi, bu munsif ihtan kabili eyledi. Binaenaleyh tekrar giyindik. 

*** 
Yenbü'dan Cidde'ye gitınek için o vakitki idare-i mahsusanın Ni'met 

isimli küçük bir vapuruna bindik ki Hayri Kaptan nammda kolağası ve 
derviş-nihad bir süvmsi vardı. 

Mısır vapurlan, her iki iskele arasında 15-20 saat arasında kat' eyle
dikleri için biz de ona göre nevale tedarik etmiş, hatta Hayri Kaptan'ı da 
da'vetle beraberyemiştik. Fakatvapurdakılavuz bulunmadığı, Şah denizin
de ise geceleri kılavuzsuz vapurun hareketi kabil olamadığı cihetle Yenbü' 
ve Cidde arasındaki mesafeye ancak üçüncü gün akşam üstü gidebildik ve 
bu müddet zarfında Allah razı olsun süvarı tarafından beslenildik. 

*** 
Cidde ile Mekke arası merkeble 12, deve ile 18-20 saatta kat' olunur. 

Biz, deve ile gitıniş ve zemzem sakalarından Hanefi müezzinizade Şeyh 
Abdüllatlf Efendi'nin evine misafir olmuştuk. 

Bu ev, Harem-i Şerif'den Cennetü'l-mualla'ya giden ve Mes'a caddesi
nin arkasını teşkil eden Kuşşaşiyye caddesinde kain idi. Ben, bunun bir 
odasını istkar eyledim. Hoca merhüm, Harem-i Şerif dahilindeki bir med
resenin bir hücresini tercih etti. Çünkü Beyt-i Muazzam'dan -velev ki bir
kaç adımlık olsun- uzaklaşmak istemiyordu. 

Gündüzleri beraber bulunuyor, yatsı namazından sonra odalarımıza 
çekiliyorduk. Maamafih hoca merhüm, Medine'de iken ne kadar temk:inli 
ise Mekke'ye gelince o nisbette müncezib görünüyordu. 

Adeta "J-4 _;l_:...;; Y' ..ı.....,... 4 J J-4 ...;ıY-.) l-l:> 4" "Hak ile divane, Hz. Peygam
ber ile ayık ol" tenbili-i arifanesine tatbik-i hareket etmişti. 

Belde-i Mübareke ile teşerrüfümüzden bir iki gün sonra Ramazan oldu. 
Hoca merhüm da Harem-i Şerif dalıilinde ve Hanefi makamının arkasın
daki seddin üstünde Mesnev'i okutınaya başladı. 

Bittabi' dersinde bulunuyor ve ifadat ve harekatının cezbedarane oldu-

~ 

j ____ .:;:.~ 
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ğunu görüyordum. Her gün başka bir şekil ile, mesela bir gün destarlı sik
ke, kolsuz hayderi, kuşaksız entari ile, ertesi gün buhara takyesi, maşlah 
ve arap modası ile derse geliyordu. 

Bir gün Hint ulemasından ve İdrisi meşayihinden Şeyh İsmail Nevvab 
hazretlerinin ziyaretine gitmiştik. 

Bu zat-ı şerif, meşhur Hace Rahmetullah'ın damadı ve Mekke'deki 
Süleymaniye Medresesi'nin müderrisi idi. 

Bize iltifat etti ve her ikimize teberrüken telılil-i İdrisi83 telkin eyledi. 
Akşam da iftara çağırdı ki, bu iftardaki harikayı ve pek az bir şeyle fevkalade 
doyduğunıuzu Mahfil'in on uncu nüshasında ber-tafsil yazmıştım. 

Bir defa da meşhur İmdadullahel-Hindi hazretlerinin meclisiyle teşer
rüf eylemiştik. 

Bu zat ta yüzünü mütecaviz bir pir-i fam idi. Senelerden beri Mekke-i 
Mükerreme'de müdvereti ihtiyar eylemiş, ümmi olduğu halde Mesnevf-i 

Şerif e şerh taktir etmiş ve yine taktir suretiyle ba' zı kütüb-i süfiyye vücüda 
getirmişti. Hindistan'da binlerce müridi bulunan bu şeyh-i kamile hoca 
merhum intisab eylemiş ve ondan irşada me'zün olmuştu. 

N oksan-ı isti'dadım dolayısıyla olmalı ki abd-i aciz, Şeyh İmdadullah'tan 
istifade edememiş, Şeyh İsmail Newab'ı daha faziletli gibi görmüştüm. 
Mekke'de mülaki olduğunı zevattan biri de Şeyh Seyyid Ahmed Efendi 
idi ki oranın Şeyhü'l-meşayih'i bulunuyordu. Sadat-ı Rifaiyye'den olan bu 
muhterem zatın Cennetü'l-mualla'da iki adalı bir zaviyesi vardı ki birinde 
ikamet, birinde zikir ediyordu. Fakrı gınaya, sükunu debdebeye, humülü 
şöhrete tercih eylemiş bir kfunil idi. 

Gerek hoca merhüm ile, gerek yalnız olarak bu zatın ziyaretine gider ve 
feyz-i enfasından teberrük ederdim. Onun da fakire karşı hüsn-i nazarı vardı. 

Bir gün şeyh e sokakta tesa'düf ettim. Benden iki riyal istedi. Belki lüzümu 
var diye verdim. Birkaç gün sonra bizim odaya geldi. Elinde bükülü iki tane 
kağıt vardı. Onları besınele ile bana uzattı ve okuttu ki biri tarik-i Rifai'ye, 
diğeri tarik-i Kadiri'ye mahsus iki icazetname idi ve nam-ı acizmeme imla 
edilmişti. İstediği riyaller ile, icazetnameleri yazdırdığını anladım. 

Şeyhin teveccühüne teşekkürle beraber adem-i kabiliyet ve ehliyetim-

83 Tehlil-i İdrisi: .ııl rL' ...,._._, L. >.lı> ~ _, <>....ı JS..) .ııl J_,...J .w.... .ııl ~! .Jj 'i (He an ve nefeste 
Allah'ın ilminin genişliği adedince la ilahe ilailah Muhammedun Resıllullah) 
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den bahs ile i'tizar edecek oldum, bunların bir hediyye-i ma'neviyye oldu
ğunu ve kendisinin tebliğ ve i'taya me'mür bulunduğunu söyledi. Hazretin 
bila-taleb ve la-ivaz vuküa gelen şu hareketi beni hayrete düşürdü. Ve on
ları alıp teberrüken saklamaya mecbür etti. 

Sonra mes'eleyi hoca merhüma açtım. Tebrik ve tehniyetle beraber 
onlara mağrür olmamak tavsiye-i mürşidanesinde bulundu. Hakikaten 
bu tavsiye, bende bir intibah husüle getirmiş ve şeyhliğin pek büyük bir 
makam-ı ma' nevi olduğunu ve o gibi da'valara kalkışmak benim ve emsalim 
için gayr-ı şayan bulunduğununazar-ı insafunda tecelli ettirmişti. 

Yolda sandığımda, avdette kütüphanemde sakladığım o icazetnameleri 
muahharan ve ben Yenikapı Mevlevihanesi'nde çile çıkardıktan sonra Keçi 
Harun Dergahı postnişini, yar-ı kadim ve ah-i fillahım Şeyh Kemal Efen
di gördü ve evvela kendisi mühürledi ki bu meşayih meyanrnda şeyhim 
Celaleddin Efendi merhum un da mühr-i tasdiki vardı. 

Fatih harik-ikebiri esnasında Mesnevi icazetnamem ile onlar da yandı. 
Demek ki es bab-ı taalluktan bir kaçı eksiimiş oldu. 

*** 
Ramazan, Şevval, Zilka'de aylarını Mekke'de geçirmiş, Zilhicce'de 

Arafat'a çıkmıştık, bu müddet zarfında hoca merhumun sohbet ve 
irşadatından pek mütefeyyiz oldum. Ba'de'l-hac o, biraz daha kalmak is
tediği için ben yalnız avdet ettim, avdetimi müteakip çileye girdim ve bin 
bir gün hizmette bulundum. Ondan sonra da İstanbul'a gelip Hicaz'a ve 
Konya'ya mükerrer seferler yapan merhümun m üstefid-i feyzi oldumsa da 
tabii evvelki kadar dersine müdavim bulunamadım. 

Hazretin bakiyye-i hayatı, eser-i ilinizde mufassalan yazılmış oldu
ğundan, ifadat-ı acizanem ise adeta kelal verecek derecede uzadığından 
üstad-ı mükerrernin rUh-i revanma kemal-i ihlas ile Fatiha ihda ederek 
beyanatıma hatime çekiyorum. Mir-i kerem-semirim efendim.84 

12 Şa'ban 341 ve 30 Mart 339 

Tahirü'l-M ev levi 

84 İstanbul Rüsfunat Başmüdürlüğü'nden mütekaid fazıl-ı mııhterem Hüseyin Vassaf Beyefendi 
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Ek III: 

Hüseyin Vassaf'ın Es'adname'de (s. 85) Talıirü'l-Mevlevi'nin 
hatıratını içeren mektuba verdiği cevabname: 

Tahir Beyefendi, Dede hazretlerinin varis-i kemali olmuştur. El
yevm Fatih Camii Şerili'ndeki mesnevihanlık kendisine intikal eylemiş 
ve müşarun-ileyhin vaktiyle ders okuttuklan mahalde haftada bir gün 
müştakan-ı irfana feyz-nisar olmakta bulunmuşlardır. Dede merhumla 
Hicaz'abirlikte gittikleri zaman henüz yirmi yaşlarında ise de o sinnde 
makamat-ı mübarekeye ziyarete şitaban olması derece-i kemalinin teaıı: 
edeceğine delll idi. Nitekim bi' n-netice öyle olmuştur. Ahiran Abdülhalim 
Çelebi tarafından hilafet-i Mevleviyye ile taltifbuyurulmuşlardı. 

Kendisine yazdığım cevabnamedir: 

Gülistan-ı Mevlevinin bülbülü, Azizim Mehmed Tahir Dede Efendi 
biraderimize! 

Es'ad Dede hazretleri hakkındaki makale-i mufassalanızı okudum ve ay
nen tercüme-i halime dere ettim. Ma'lüm olmayan ba' zı hususatta da saha-i 
kırtasa intikaline sebeb oldunuz. Süret-i mahsusada arz-ı tekrar ederim. 

Zat-ı aıı:mze ezenbir muhabbet-i samlmiyyem vardır. Eserlerinizi tat
lı tatlı okur, neş'e-yab olurum. Dedemiz hakkında gösterilen ta'z1mat-ı 
lisaniyye edeb-i zatinizin büyüklüğündendir. Müşarun-ileyhin kenz-i . 
irfanmdan müstefid ve müstefiz olmanız da kıymet-i mahsusanızı i'la 
eden hallerdendir. 

Nur-ı aynzm Tahirim genane-i irfanzna 

Bülbül-i hoş-gı1y-z canan şair-i devranına 

Malik-i zevk-i tarikat salik-i rah-z hüda 

Gülistan-z Mevlevfde hoş-neva-yı canına 

Feyz-i Mevlana'ya nail olduğunda şüphe yok 

Ser-edfb-i nükte-pfra vakzf-z Kur'an'ına 

Aşk-z Hak içüp Hak'tan kalb-ipakin cezbedar 

Na't-i peygamber yüzünden mazhar-ı gufranzna 

Ez dil u can sevdi Vassaf da seni Tahir Dedem 

Talib-i irfan ve üstô.d-z yegane şanzna. 


