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Üsküdar Mevlevihanesi Şeyhi 
Hattat Zeki Dede (1821-1881) 

Ö GR . GÖR . TALİP ME RT 
Marmara Üniversitesi 

Üsküdar Mevlevihanesi'nde yedi sene şeyhlik yapan talik hattatı Mehrned Zeki 

Dede'nin de, birçok Mevlevi gibi renkli ve zevkli bir kişiliği olduğu anlaşılıyor. 
Onun hakkında şimdiye kadar yazılanlar sadece, hattatlığından söz etmekteydi. 

Ancak arşivden çıkan ınuhallefatına göre b.attatlıktan başka astronomiye de ilgi 

duyan, bu ilimle ilgili elinde bazı astronomik aletler bulunduran ve bu konuda 
belli bir birikimi de bulunan bir dede olduğu ortaya çıktı. 

Zeki Dede, bunun dışında iyi bir saat imalatçısı veya saat tamircisidir. Bu işle 

ilgili bir saat koleksiyonu ve saat yapmak için kurulu bir de tezgahı vardır. Öte 

yandan kendisi tesbih meraklısı, belki de imalatçısıdır. Çünkü muhallefatında 
onun çok çeşitli tesbihlerinin yanında bu tesbihlere ait ham maddeler de bulun
maktadır. Dede'nin bir başka yönü de okçuluğudur. Onun muhallefatında ok, yay 

ve bu işle ilgili epeyce malzemenin adı geçmektedir. 

Mehmed Zeki Dede'nin hayat hikayesi ise şöyledir: 1821'de Bursa' da doğdu. Bur

sa Kassam-ı Askeri Kalemi memurlarından Manisalı Mehmed Refik Efendi'nin 
oğludur. İlk tahsilini müteakip bir süre mahkeme katipliği ve Bab-ı Zemin ca
ıniinde imamlık yaptı. Bu arada Bursa Mevlevihanesi Şeyhi Mehmed Dede'ye 

.intisap edip çilesini de çıkararak Mevlevi dedesi oldu. Bu ara hat sanatına da ilgi 
duyan Zeki Dede -üstad Necmeddin Okyay'ın talebesi Uğur Derman'a nakletti

ğine göre- Türkiye'de yaşayan İranlı hattat Sahib-kalem-i efşar'dan talik hattını 
meşketti, birçok kitap ve levha yazdı. 
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Zeki Dede'nin hatb: Ya Hazreti Mevlana 

1854 büyük Bursa depreminden sonra İstanbul'a göç etti. Burada devrin ileri 
gelen ricaline -başta Mesnevi olmak üzere- birçok eser yazdı ve aynı zamanda 
Mesnevi okuttu. Bu arada fetvahaneye de talik hocası oldu. 

Sadrazam Yusuf Kfu:nil Paşa'nın (1808-1876) himayesine mazhar olan Zeki Dede, 

Kfunil Paşa'nın kütüphanesine memur oldu, daha önce de vermekte olduğu Mesnevi 
derslerine bu görevdeyken devam etti. Yusuf Kfunil Paşa'nın kütüphanesi için birçok 
kitap istinsah etti. 1874'te Üsküdar Mevlevihanesi'ne şeyh olarak tayin edildi. 1 

Zeki Dede'nin bu göreve gelişi seçimle olmuştur: Vefat eden eski şeyhin iki oğlu 
vardır. Bu oğullardan biri hastadır. Diğeri ise " ... Ceheleden ve ô.deta ftsk u fücur ile 

meşgul süfehadan olup meşi.hate değil, dervişliğe bile eliliyeti. .. . "yoktur. Dergah şart
namesinde şeyhlik makamının evlada kalacağına dair bir kayıt da bulunmamaktadır. 
Bunun üzerine o zaman bu tayini yapacak olan Meclis-i Meşayih (Şeyhler Meclisi) 

. . üç dört kişiyi bu işe aday göstermiş ve bu isimleri Konya'daki Çelebi'ye bildirmişdir. 

Dergah şeyhine mahsus 750 kuruş maaşın ise merhum şeyhin iki oğluna ve
rilmesi, tanzim olunan bir meclis mazbatası ile istirham olunmuştur. Meşihat 
makamına ise ulemadan bir kimse tayin edilmesi hususunda padişahtan irade 
istenmiştir. 1874.2 

J 1bnülemin Mahmud Kemal İnal, Son Hatıaılar, l'stanbul 1955, s. 634-638. 

2· Mabeyn evrakı (MB) 16 ı / 142. 
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Zeki Dede'nin hatlı 

ÜSKÜDAR MEVLEV IHA NES I ŞEYHi 
HATTAT ZEK i DEDE (1821- 1881 ) 

Dergah şeyhlerine verilegelen aylık 82 kuruş maaş ise Zeki Dede'nin bu makama 
gelmesiyle ona tahsis olunmuştur. 

Zeki Dede' den önce bu makamda bulunan zat Arif Dede'dir. 3 Bulunabilen kayıt
lara göre 82 kuruşluk maaş 1856'dan beri dergah şeyh1erine veriliyordu. 4 

1881'e kadar Üsküdar Mevlevihanesi şeyhliğinde yedi sene hizmette bulunan 
Zeki Dede 29.12.1881'de vefat etti ve tekkenin haziresine defnolundu. İbnülemin, 
Dede'nin vefatllll 31 Aralık olarak yazsa da mahkeme kaydında bu gün 29 Aralık 
olarak görülmektedir. Mehmed Zeki Dede'nin 07.01.1881 (16 Safer1299)'de yazı

lan muhallefal kaydı şöyledir: 

"Üsküdar Mirahur Mahallesi'nde sakin iken bu defterin yazıldığı 29 Aralık 
1881günü vefat eden [Üsküdar] Mevlevihanesi Posl-nişini Mehmed Said Refik b. 
Osman'ın oğlu Seyyid Mehmed Zeki Dede'nin veraseti: 

Bu veraset ilamından Zeki Dede'nin eşinin adının Şerife Munise olduğu anlaşılı
yor. Munise Hanım Zeki Dede'den birkaç gün sonra vefat etmiştir. Böyle olunca 
da Dede'nin tek varisi kendisinden önce vefat eden tek kızı Fatımetü'z-Zehra ol
muştur. Fatımetü'z-Zehra Hanım'ın iki defa evlendiği, birinci eşi Mehmed Feyzi 
Efendi'den Fatma Zehra ve tahminen 13 yaşında Ömer Ziya adlı çocukları doğ
muştur. 

Fatımetü'z-Zehra Hanım ikinci evliliğini Hasan Efendi isminde birisiyle yapmış 
ve bu zattan da o tarihte 10 yaşında olan Ümmühani Feride adh ikici bir kızı 
doğmuştur. 

Zeki Dede'nin muhallefatı içerisinde her türlü ev eşyasının ve kıyafetin yanında 
5 7 kitap, camlı bir kitap dolabı, 14 tane levha ve 3 tane astronomide kullanılan ir
tifa tahtası, 1 tane irtifa pusulası, 4 tane dürbün dikkat çekmektedir ki bu durum 
onun astronomi ile bir alakası olduğuna işaret etmektedir. Dede'nin muhallefa-

3 Maliyeden Müdevver Defterler (MAD) 11635 / 159. 

4MA09400 /76, 11630/5 1. 
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Zeki Dede'nln hatb 

tında bulunan 13 adet çeşitli türden yerli ve yabancı saat ile 1 adet takımlarıyla 
beraber saatçi tezgahı Zeki Dede'nin saat imalatçısı olduğunu ortaya koymakta
dır. Zeki Dede'nin çeşitli türden epeyce tesbih ve tesbih ham maddesi ile ecza 
takımı vs de muhallefatında yer almıştır. 

Zeki Dede'nin satılan bu eşyasının tutarı 24.260 kuruştur.5 

Kendisinin 07 Ocak 1881'de yazılan muhallefatından sonra 30 Mart 1882 (10 
.Ca.1299)'de bir başka mirası daha çıkmıştır. Bu ikinci mirasının toplam tutarı 
10.837 kuruştur. Bu ikinci muhallefatta öncekine ilave olarak 2 adet yazma Mus
lıaf-ı Şerif, 1 adet çalar saat, 1 levha ve bir miktar bağa vardır. 

Zeki Dede'nin bu ikinci muhallefatı onun çok farklı ve meçhul bir yönünü daha 

ortaya koymaktadır. Dede'nin bu yeni meşgalesi, onun ciddi bir okçu olduğunu 
açığa çıkarmaktadır. Zeki Dede'nin bu ikinci muhallefatında ok ve okçulukla il
gili epeyce malzeme sayılmıştır. Bunların isimleri ve miktarları kısaca şöyledir: 

1 tane kubur, ı tane deste gezi, bir miktar ok, 1 tane oklu kandil, ı tane siper, ı 
tane eskii şebref siper, 1 sandık ok takımı, 2 tane Kutlu Halil yayı, 1 tane nakışlı 

futa yayı, 8 tane futa yayı, 2 tane kenz yayı, 20 tane atışlar yayı, 5 tane atışlar 
halkası tabir olunur yay, 16 tane ari yay, 2 tane tüylü yay, tekrar 8 tane yay, 1 tane 
gez yayı. 

Zeki Dede'nin Eminönü Hidayet Carrıi-i Şerifinde "kürsü şeyhliği" de yaptığı ve 
bu görevinden dolayı aylık 35 kuruş ücreti olduğu anlaşıldı. Şeyhülislamlık ma
kamından aldığı maaş ise 130 kuruş imiş. 6 

5 Üsküdar Şeriyye Sicilleri De fterNo: 716, s. 484-787. 

6 Üsküdar Şeriyye Sicilleri Defter No: 7 16, s. 576-577. 
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ÜSKÜD AR MEVLEVIHANESI ŞEYHi 
HATTAT ZEKİ DEDE ( 1821- 18 81 ) 

10 Ekim 1882'de Dede'nin torunlarından Ümmühani Feride Hanım'ın babaanne
si ve vasisi Zekiye Hanım mahkemeye müracaatla çocuğa babasının maaşların

dan nafaka talep etmiştir. Talebi inceleyen mahkeme Zekiye Hanım'ın talebini 
haklı bulmuş ve Ümmühani Feride'ye aylık 150 kuruş nafaka verilmesine hük
metmiştir. 7 

Mehmed Zeki Dede'nin vefatında hemşehrisi Senih Efendi şu tarihi yazdı: 

Bende-i sıdk-iştimal Hazret-i Molla-yı Rum 
Merd-i rfışen-dil Burusevi Zekiy-yi Mevlevi 

Şeyh birkaç sene bunda okuttu şevk ile 
Yevm-i mahsusunda her hafta kitab-ı Mesnevi 

İrcii' emri gelince çaresizdir imtisal 
Çünkü olmaz kimseye ca-yi beka dünya evi 

Mazhar-ı ihsan olur ahır emekdar-ı tarik 
İrtihalinde zuhur etti rumfız-i ma'nevi 

Terk-i fani eyledi tarihini söyle Senih 
Tekke-i bakiye nakletti Zeki-i Mevlevi 1299. 

Her parmağında bir hüner taşıyan Zeki Dede, hattatlığının yanında şiirle de meş
gul olmuştur. Tezkire-i Fatin'de yayımlanmış bir gazeli vardır. Kendisinin istin
sah ettiği bazı kitapların tıpkıbasımı yapılmış olup bazı binaların kitabesi (Mese
la Bursa' da Osman Gazi'nin Türbesi) yanında mezar taşları da yazmıştır. 

Fetvahane' de uzun yıllar müsevvidlik ve hattatlık eden Karinabadi Hasan Hüsni 
Efendi (ö.1333/1914), Zeki Dede'nin hat üslubunu aynen sürdüren önemli bir 
talebesidir. 8 

7 Üsküdar Şeriyye Sicilleri Defter No: 716, s . 625. 

8 İbnillemin Mahmud Kemal İnal, Son Hattatlar, İstanbul 1955, s. 546. 

/ 
91 


