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Osmanl? modernizmini ba?latan ?eyh Galib’in ünlü mesnevisi “Hüsn ü A?k”? okumayanlar
için, Ahmet Necdet çevirisiyle Ayr?nt? Yay?nlar? taraf?ndan yay?mland?.

Tan?t?m bülteninden

Daha yirmi dört ya??ndayken Divan’?n? tamamlam?? olan ?eyh Galip, hemen ard?ndan
kaleme ald??? Hüsn ü A?k (Güzellik ve A?k) adl? benzersiz mesnevisinde “Hint üslubu”
olarak an?lan, karma??k imgelerle örülü anlat? biçeminin tüm ö?elerini co?kuyla
kullanm??, zengin dü?ünsel ve kültürel birikimiyle yepyeni bir ?iir yaratm??t?r. “Divan
edebiyat?n?n son büyük ?airidir ?eyh Galib, ama onu söylerken unuttu?umuz bir nokta
var. Belki de modern Türk ?iirinin ilk büyük ?airidir. Bence Türk modernizmi, Osmanl?
modernizmi, edebiyatta ?eyh Galib’le ba?lar.” (Talat Sait Halman)

 

?eyh Galip

As?l ad? Mehmet Esat olan ?eyh Galip 1757’de ?stanbul’da, Yenikap? Mevlevihanesi
yak?nlar?ndaki bir evde dünyaya geldi.

?airin ilk e?itmeni say?lan babas? Re?id Efendi tasavvuf ö?renimi görmü?, Mevlevili?in
Melamilik koluna ba?l?, söz sanatlar?na tutkun biriydi. Galip erken ya?lardan itibaren
aralar?nda Süleyman Ne?et’in de bulundu?u ünlü hocalardan dil, din, bilim ve edebiyat
dersleri ald?. Mevlevili?e ba?l?l??? tüm ya?am seyrini belirledi. Mevlânâ’n?n
Mesnevî’sinin güçlü etkisi alt?nda ?iirler yazmaya ba?lad?.

Daha yirmi dört ya??ndayken Divan’?n? tamamlam??, hemen ard?ndan Hüsn ü A?k
(Güzellik ve A?k) adl? benzersiz mesnevisini kaleme alm??t?r. Sebk-i Hindi olarak an?lan
karma??k ve yo?un imgelerle örülmü? anlat? biçeminin tüm ö?elerini co?kuyla
kullanm??, zengin dü?ünsel ve kültürel birikimini yepyeni bir dille ?iirine yans?tm??t?r.
1784’te, Mevlevilik hakk?nda görgü ve bilgisini geli?tirmek ve Galata Mevlevihanesi’nde
ba?lad??? “çile”sini tamamlamak amac?yla Konya’ya gitti. Ailesinin iste?i üzerine tekrar
?stanbul’a döndü ve çilesini Yenikap? Mevlevihanesi’nde “bin bir gün”de tamamlayarak
“dede” ve “hücreni?în” oldu. ?eyhi olan Ali Nutkî Dede Efendi’den “hilâfet al?p” Mevlevi
?eyhi aday? haline geldi.

Çilesini bitirmesinin ertesinde tekrar ?iire dönen Galip dini tasavvufi eserler üzerinde
çal??malar?na devam etti. Tarabzonlu Köseç Ahmed Dede’nin Es-Sohbetü’s-Sâfiye adl?
eserine yazd??? ha?iye ile Mevlevi dervi?i ve ?airi Yusuf Sineçâk’?n Cezîre-i
Mesnevî’sine yazd??? ?erh bu dönemin ürünleridir.

Mevlevili?e e?ilimi olan III. Selim’in 1789’da tahta ç?kmas? Galip için yeni bir dönemin
ba?lang?c? oldu. Galata Mevlevihanesi postni?îninin ?eyhlikten azledilmesini takip eden
bir dizi geli?me sonunda 1791’de Galata Mevlevihanesi ?eyhli?ine tayin edildi. ?eyhli?i
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döneminde padi?ah?n ?aire teveccüh gösterdi?i, divan?n? tezhip ettirdi?i, talebi üzerine
Galata’daki mevlevihaneyi ve Mevlânâ’n?n Konya’daki türbesini onartt???
bilinmektedir.
?eyh Galip 1799 y?l?nda hayat?n? kaybetti. Annesini ve tüm hayat? boyunca dostu olan
mevlevi dervi?i Esrar Dede’yi pe? pe?e kaybetmenin ac?s?n?n ?airi ölüme götüren
hastal???n nedenleri aras?nda oldu?u kaydedilmi?tir. Mezar? Galata Mevlevihanesi’nin
avlusundaki türbededir.

Divan edebiyat?n?n son büyük ?airi say?lan ?eyh Galip, ?iire getirdi?i dil ve biçem
yenilikleri, kendi deyimiyle “tekellüm etmi? oldu?u bir ba?ka lûgat” dolay?s?yla birçok
edebiyat tarihçisi ve ele?tirmen taraf?ndan “modern Türk ?iirinin ilk büyük ?airi” olarak
an?lmaktad?r.
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