
Hezarfen Edhem Efendi'nin özbekler Tekkesi'nde imal et

tiğ i !1290/18731 buhar makinesinin plakası ve makineye 

taktığı pervane 

Edhem Efendi'nin eserlerinden pek 
azı. bugün torun çocuklarının oturdu
ğu Özbekler Tekkesi 'nde korunmaktadır. 
Bunların saklandığı dolabın üstüne met
ni kendisine ait olan. "Nakışlar dolapta 
saklıdır. bunları yapan da toprakta gö
mülüdür" anlamındaki Arapça beytin yaz
dmlmasını vasiyet etmiş, bu vasiyeti eb
ru talebesinden hattat Aziz Rifili Efendi 
tarafından yerine getirilmiştir. 

20 Şevval 1321 (8 Ocak 1904) Cuma ge
cesi tekkenin mescidinde yatsı namazı 
esnasında vefat eden Edhem Efendi er
tesi gün tekkenin haziresine defnedilmiş
tir. Kabir kitabesindeki manzume Rıza 
Tevfik Bölükbaşı'ya aittir. Eski Washing
ton büyükelçisi Münir Ertegün (ö . 1944) 

Edhem Efendi'nin torunudur. 
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~ M. UGUR DERMAN 

EDHEM EFENDi, Müştakzade 

(1862 " 1933) 

Kildiri şeyhi, 
mılsiki muallimi, bestekar. 

_j 

istanbul Fatih'te Hoca Hayreddin Pa
şa mahallesinde doğdu. Babası İbrailli 
Kadı İsmail Hakkı Efendi, annesi Hatice 
Hayriye Hanım 'dır. ilk öğrenimini aynı 
semtteki Hilfızpaşa ibtidai Mektebi'nde 
yaptıktan sonra Fatih Rüşdiyesi'ne de
vam ettiyse de rüşdiyeden mezun ola
madı. Daha sonra Bahriye Haddehilne
si'ne girdi. Bu arada 187 4 yılında baba
sının vefatı üzerine Şeyhülislam Kara Ha-

Iii Efendi onu himayesine aldı. 1876'da 
Muzıka-i Hümayun'a girdi ve aynı yıl as
keri fırka divanıharbinde jurnal çavuş
luğu ile görevlendirildi. Daha sonra Ye
men'e gönderilmek üzere teşkil edilen 
nişancı taburuna mülazım rütbesiyle ta
yin ediidiyse de annesinin arzusu üzeri
ne askeriyeden ayrıldı. 

Bu dönemde zamanın tanınmış alim
lerinden ders alarak kendisini yetiştir
meye başladı. Hocaları arasında . Fatih 
Camii'nde islami ilimlerle ilgili dersleri
ne devam ettiği Karınabadlı Ömer Efen
di. Ödemişii İbrahim Efendi ve Şumnulu 
Hilfız İbrahim Efendi'yi bilhassa zikret
mek gerekir. Ayrıca yine Fatih Camii'n
de derslerine devam ederek kendisin
den feyiz aldığı Köprülülü Mahmud Ho
ca'nın onun hayatında ayrı bir yeri ol
muştur. S Şubat 1881 tarihinde Evkaf-ı 
Hümayun Nezareti Muhasebe Kalemi'n
de göreve başladı. 1883'te buradan Bah
riye Nezareti'ne geçti. 1892 yılında hac
ca gitti ve üç buçuk ay Medine'de kaldı. 
Özellikle burada okuduğu Türkçe mev
lid çok beğeniimiş ve hilfızalarda derin 
iz bırakan bir icra tarzı olarak kaynak
lara geçmiştir. 21 Eylül 1900 tarihinde 
rütbe-i salise ile taltif edildi. 1905'te Er
kan-ı Harbiyye Dairesi Kalemi'ne tayin 
edildi. 1914 yılında emekliye ayrıldı ve 
hemen ardından girdiği Defter-i Haka
ni istanbul Kayıt Kalemi'nde uzunca bir 
süre görev yaptı. 

Edhem Efendi'nin tasawufi hayatı. bir 
Kadiri halifesi olan babasının vefatından 
sonra hacası Köprülülü Mahmud Efen
di'ye intisabı ile başlar. Seyrü süiOkünü 
tamamladığı 1891 sonlarında hocasının 
vefatı üzerine Said Efendi adlı Bağdat
lı bir zata biat etti ve ondan Nakşiben
diyye icazeti aldı. Hac dönüşü oturduğu 
mahallede Kadiriyye'den Çenezade Der
gahı şeyhi Bağdatil Mehmed Emin Efen
di 'ye intisap etti ve bu dergahtaki mü
ridlerin manevi terbiyesiyle görevlendi-
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rildi. Emin Efendi'nin vefatı üzerine der
gahtan ayrıldıktan sonra 1916'da Fet
hiye civarında Kefevi Tekkesi'ne Kadiri 
Şeyhi Arap Said Efendi'nin halifesi ola
rak vekaleten, bir müddet sonra da asa
leten tayin edildi ve tekkelerin kapatıl
masına kadar ( 1925) bu görevde kaldı. 
1918'deki meşhur Fatih yangınında evi 
yanınca Çarşamba'daki Murad Molla Tek
kesi'nde oturmaya mecbur oldu. 21 Şev

va! 1351 ( 17 Şubat 1933) tarihinde ve
fat etti ve Edirnekapı dışındaki mezarlı
ğa defnedildi. 

Edhem Efendi tasawufi hüviyetinin 
yanında asıl şöhretini mOsiki hocalığı ve 
bestekarlığı ile kazanmıştır. MOsikideki 
temel bilgilerini Muzıka-i Hümayun'da 
iken aldı. Burada ilk hocaları sayılabile
cek Sıdkı ve Kolağası Aziz Mahmud bey
lerden dini ve din dışı eserler meşketti. 
Daha sonra devrin diğer üstatlarından 
ders alarak kısa zamanda kendini yetiş
tirdi ve ilk bestesini on yedi yaşında iken 
yaptı. Bir ara Fatih Merkez Rüşdiyesi'n
de gına ve ilahi muallimliği görevinde 
bulundu. Önceleri Malta kahvesinde, da
ha sonra da Hilfızpaşa Camii karşısın

daki meşkhilnesinde haftanın belirli gün
lerinde verdiği dersler Yıldız Sarayı'na 
verilen bir jurnal üzerine tatil edildi. Bu 
meşkhilnede yetiştirdiği birçok ünlü mO
sikişinas arasında Hilfız Sami, Hafız Ke
mal, Hafız Mecid (Sesigür). hanende Arap 
Hüsnü. hanende Arap Cemal (Gilan) en 
önemlileridiL Resmi görevlerinden ay
rıldıktan sonra Murad Molla Tekkesi'n
deki ikameti esnasında da mOsiki ders
lerini sürdürdü. Hilfız Cevdet (Soydan
ses) ve neyzen Süleyman Erguner bu 
devrede yetiştirdiği tanınmış talebele
rindendir. 

Muzıka-i Hümayun'a intisabından do
layı Hanende Edhem, Bahriye Nezare
ti'ndeki memuriyeti sebebiyle Bahriyeli 
(Tersaneli) Edhem, Hicaz'a gittiği için Ha
cı Edhem. nihayet şeyh olması münase-
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betiyle de Şeyh Edhem Efendi adlarıyla 
çeşitli mecmualarda ismine rastlanan 
Edhem Bey ayrıca üslüp sahibi bir şar

kı bestekarı olarak tanınmıştır. Klasik 
tarzda karcığar makamında bir beste ile 
bu besteye yaptığı ağır ve yürük semai
lerin dışında bestelediği günümüze ula
şan şarkılarının sayısı 158'dir. Ayrıca otu
zun üzerinde ilahi ve tevşih bestelemiş, 

ancak bunlardan zamanımıza sekizinin 
notası gelebilmistir. Edhem Efendi şi

irle de uğraşmış. ilk şiirlerinde Zarf mah
lasını kullanmış , daha sonra şeyhi M. 
Emin Efendi tarafından kendisine ilM
mi mahlası verilmiştir. Ancak şiirlerini 

topladığı mecmua Fatih yangınında yan
mıştır. Bestelediği dini ve din dışı eser
lerinden bir kısmının güftesi kendisine 
aittir. Bergüzar-ı Edhem yahut Ta'lim-i 
Usul-i Mı1siki adıyla neşrettiği (istan
bul 1307), bazı mOsiki bilgilerinin de bu
lunduğu güfte mecmuasında diğer güf
teler yanında yirmi sekiz yaşına kadar 
bestelediği şarkılarına da yer vermiştir. 
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M NuRi O zcAN 

ı EDHEM EFENDi, Santuri 1 

(1855 -1926) 

L Türk bestekarı ve virtüozu. _j 

istanbul Beyazıt'ta Soğanağa mahal
lesinde doğdu. Babası kaptan Ali Efen
di, annesi Fatma Hanım· dır. Soğukçeş
me Askeri Rüşdiyesi'ni bitirdikten sonra 
on üç yaşlarında Enderun'a alındı. Bura
da güzel sesi ve mOsikiye olan kabiliye
tiyle kısa zamanda dikkati çekince meşk-
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Mnede mOsiki meşkine başlatıldı. Ünlü 
mQsikişinaslardan ders alarak kendini 
yetiştirdi. Daha sonra Maliye Nezareti'n
de tereke memuru olarak görev aldı ve 
1913'te emekliye ayrılıncaya kadar bu 
görevde kaldı. 1871'de Tophane'deki Fi
ruzağa 'da kendi açtığı bir dershanede 
ve 1908-1913 yılları arasında Darülmü
sikf-i Osmani'de santur dersleri vererek 
birçok öğrenci yetiştirdi. Bir ara Hidiv 
İbrahim Paşa'nın daveti üzerine Mısır'a 
gitti. 1911'de Göksu'daki yalısı bir sel 
felaket ine uğradı. Burada nota koleksi
yonu ile değerli yazma eserlerin bulun
duğu kütüphanesi yok oldu. İ ki yıl son
ra sağ tarafına felç geldi ve hayatının 
sonuna kadar felçli olarak yaşadı. 14 Ey
lül 1926 tarihinde evinde çıkan bir yan
gında yanarak öldü ve Anadoluhisarı 'n

daki Göksu Mezarlığı'na defnedildi. 
Türk mOsiki tarihinin en büyük san

tur virtüozlarından kabul edilen Edhem 
Efendi, icracılığı yanında bestekarlığı ve 
hocalığı ile de devrinin ünlü müsikişi

nasları arasında yer almıştır. ilk mOsiki 
bilgilerini Enderun ·da başta Hacı Arif 
Bey ve Müezzinbaşı Rifat Bey olmak üze
re zamanın meşhur hocalarından edin
di. Faydalandığı hocalar arasında san
tur dersleri aldığı Miralay Hilmi ve Ha
sib beylerle Batı mOsikisi ve armoni ho
cası Şefik Bey'i özellikle belirtmek gere
kir. Başlangıçta keman öğrenmek iste
diği halde hocalarının ısrarı üzerine san
turda karar kıldı ve zamanla bu sazda 
eşsiz bir icracı olarak kendini kabul et
tirdi. Tavrında lirizmin hakim olduğu. 

fevkalade müzikalite sahibi bir icracı 

olup santur çalışı, TanbOri Cemi! Bey'in 
tanbur icrası ile aynı seviyede tutulmuş
tur. Santurda pirinç tel kullanan Ed
hem Efendi'nin katıldığı bir fasılda pi
yano veya santurdan hangisinin çalın

dığını sadece sesinden anlamak güçtü. 
Edhem Efendi ayrıca saraydan ve dev
let ricalinden de itibar görmüştür. Bun
lar arasında, saray ve konaklarına de-

Santüri 
Edhem Efendi 

vam ettiği Şehzade Vahdeddin (VI. Meh
med), Cemaleddin. Seyfeddin. Mehmed 
Ziyaeddin efendiler gibi müsikişinas ha
nedan mensupları ile Prens Abdülhalim 
Paşa ve bestekar Ziya Paşa gibi tanın
mış kişiler vardır. Uzun yıllar Kasımpa

şa Mevlevihanesi' ne santari olarak de
vam etti ve aynı zamanda Neyzen Aziz 
Dede, Kemençeci Vasilaki, Kanuni Şem

si ve Ama Nazım gibi devrinin meşhur 
sazendeleriyle saz arkadaşlığı yaptı. 

Güçlü bir mOsiki hafızasına sahip ve 
çok iyi bir notist olan Edhem Efendi, 
felçli halinde iken sol eliyle başta kendi 
eserleri olmak üzere hafızasından nota 
koleksiyonunu yeniden yazmıştır. Ken
di eliyle yazdığı Külliyyôt'ı istanbul Üni
versitesi Türkiyat Araştırmaları Ensti
tüsü'ndeki Are! Kütüphanesi'ndedir. Ay
rıca bir şarkı ve saz eserleri bestekarı 
olarak da tanınan Edhem Efendi bu sa
hada peşrev, saz semaisi, beste, ağır se
mai, yürük semai, şarkı. longa. sirto. 
oyun havası. polka. marş, köçekçe ve tür
kü formlarında 400'e yakın eser beste
lemiştir. Öztuna'nın (bk. bibl.) listesini 
verdiği toplam 375 eserinden 259'u şar
kı formundadır. Şarkılarında Hacı Arif ve 
Şevki beylerin, büyük formdaki sözlü 
eserlerinde ise TanbOri Ali Efendi'nin et
kisi sezilir. Eserlerinden en tanınmışla
rı şehnaz ve sultaniyegah longalardır. 

Ayrıca terkip ettiği çeharagazin ve hi
cazkar - büselik makamları ile de naza
riyat konusundaki gücünü ortaya koy
muştur. 
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EDHEM PAŞA, Gazi 

(bk. GAZi EDHEM PAŞA). 

EDHEM PAŞA, İbrahim 

(1818 -1893) 

Osmanlı sadrazamı. 

_j 

_j 

Sakız'da doğdu. Rum asıllı olduğu. 

1821 Rum ayaklanmaları sırasında Sa
kız asilerinin isyanları bastırılırken çok 
küçük yaşta istanbul'a getirildiği ve Kap-


