
Ali Nakkas tarafından yapıldığı kabul edilen ve Yemen 

kadısını serdarın huzurunda tasvir eden minyatür 

(Şehnc1me-i Selim Han, TSMK, [[[.Ahmed, nr. 3595. vr. 91 bl 
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ALİNAKKAŞ 

XVI. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan 
Osmanlı tasvir sanatçısı. 

_j 

Ehl-i hiref* teşkilatının nakkaşlar bö
lüğüne bağlı olarak saray nakkaşhane
sinde çalışmış ve eser vermiştir. Gelibo
lulu Mustafa Aifnin bildirdiğine göre, 
ünlü nakkaş üstad Osman'ın kayınbira
deridir. Sultan ll. Selim ( 1566-1574) ile 
lll. Murad (1574-1595) devirlerinde sa
rayda çalıştı. Saray şehnamecisi Seyyid 
Lükman'ın kaleme aldığı Şehname ile 
benzeri eserleri resimlendiren nakkaş
lar ekibinde görev yaptı. Ayrıca bazı ar
şiv kayıtlarında belirtildiğine göre, ha
len Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphane
si'nde bulunan Şehnô.me-i Selim Han 
(nr A 3595) ve Hünername (nr H 1523) 

ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ndeki 
Zübdetü't-tevô.rih (nr. 1973) adlı eser
lerin resimlendirilmesi işinde çalıştı. Os
manlı tasvir sanatının klasik üsiObunu 
belirleyen nakkaş Osman'ın etkisinde 
kalmıştır. 
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ALİ NUTI<İ DEDE 

(1762-1804) 

Mevlevi şeyhi, 
şair ve bestekAr. 

_j 

S Muharrem 1176'da (27 Temmuz 1762)' 
İstanbul'da Yenikapı Mevlevihanesi ci
varında bir evde doğdu. Babası, adı ge
çen mevlevihanenin şeyhlerinden Kütah
yalı Seyyid Ebübekir Dede, annesi ise 
Galata Mevlevihanesi şeyhlerinden Kut
bünnayi Osman Dede'nin kızı Saide Ha
nım'dır. Doğumundan bir müddet son
ra, amcası ömer Dede'nin oğlu sema
zenbaşı Sahih Ahmed Dede'nin (ö 1813) 

himayesine verildi. Daha on dört yaşla
rında iken bilhassa dini bilgilerde yetiş

miş bir kişi olarak kendini göstermeye 
başladı. Babasının 3 Receb 1189'da (30 

Ağustos 1775) vefatı üzerine Yenikapı 
Mevlevihanesi'ne şeyh tayin edilerek ken
disine Çelebi Ebübekir Efendi tarafın
dan destar* giydirildL Otuz sene şeyhlik 
makamında bulunduktan sonra Cema
ziyelewel 1219'da (AğUstos 1804) der
gahtaki odasında vefat etti ve aynı der
gahın haziresine defnedildi. Defter-i Der-

Ali Nutki 

Dede'nin 

Defter-i 

Dervrşan'ın ın 

ilk sayfası 

(Süleymaniye Ktp., 

Nafiz Paşa, 

nr. 1194, vr. 1 b) 

ALi NUTK[ DEDE 

vişan 'da Afife adında bir kızının oldu
ğu kaydedilmektedir. 

Derin ilmi, mütevazi kişiliği ile herke
sin hürmetini kazanarak devrinin belli 
başlı şeyhleri arasında yer alan Ali Nut
ki Dede ayrıca edebiyat ve müsiki ile de 
meşgul olmuştur. Çeşitli kaynaklarda, 
önceleri babasının verdiği Memiş, da
ha sonra da Nutki mahlasını kullanarak 
yazdığı manzumelere rastlanmaktadır. 

Şeyhliği sırasında dergaha intisap eden, 
mukabele*ye giren ve çilelerini doldu
ran dervişler ile Yenikapı Mevlevihanesi 
hakkında çeşitli bilgilerin yer aldığı Def
ter-i Dervişan adıyla bilinen bir esere 
başlamıştı. Ancak vefatı üzerine yarım 
kalan bu eser, kardeşi Şeyh Abdülbaki 
Nasır Dede tarafından tamamlanmıştır 
(Süleymaniye Ktp., Nafız Paşa, nr. 1194). 

Ali Nutki Dede'nin edebiyat ve müsiki 
alanında ün yapmış birçok kişinin yetiş
mesinde de büyük emeği geçmiştir. Bun
lar arasında, Konya'da başladığı çilesini 
İstanbul'da Ali Nutki Dede'nin yanında 
tamamlayan Şeyh Galib ile haftanın be
lirli günleri bu dergaha devam eden 
Hammamizade İsmail Dede, bilhassa zik
redilmelidir. Ali Nutki Dede'nin beste-
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