
sALiH b. ABDÜLKUDDÜS 

Ancak bazı eleştirmenler ondaki zühd an
layışının İslam'dan değil Maniheizm inan
cından kaynaklandığını belirtir. Nitekim pek 
çok kaynakta Salih b. Abdülkuddus'ün zın
dık olduğu ve bu yüzden öldürüldüğü ifa
de edilmektedir. Salih'in şiirleri arasında 
"Kaslde-i Kafiye"si çok beğeniimiş olup 
"Kaslde-i Baiye"si de ünlüdür. Onun adı 
hadis rivayetiyle ilgili olarak anılsa da bu 
alanda kayda değer bir katkısı olmadığı ve 
Nesal'nin onu güvenilir bulmadığı kayde
dilir (Bedran, vı. 373). Salih b. Abdül
kuddus'ün hayatı, şiirleri ve düşünceleri 
hakkında günümüze ulaşan dokümanların 
büyük bir bölümü Abdullah Hatlb tarafın
dan derlenip ŞaliJ:ı b. 'Abdil]fuddus el
Başri adıyla yayımlanmıştır (Basra 1967). 
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Ebü'l-Fazl Salih b. Ahmed b. Muhammed 
b. Hanbel eş-Şeybanf 
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(ö. 266/880) 

Ahmed b. Hanbel'in oğlu 
ve önde gelen talebesi. 
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203 (818) yılında Bağdat'ta doğdu . Baş

ta babası Ahmed b. Hanbel olmak üzere 
Ali b. Medlnl, Ebü'I-Velld et-Tayalisl ve İb
rahim b. Fazi ez-Zari' gibi alimlerden ders 
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aldı. Hadiste hafız olması yanında özellikle 
babasından pek çok fıkhl meselenin hü
kümlerini öğrendi. Çünkü insanlar ona bir
takım fıkhl meselelerini yazıyor, o da bun
ları babasına soruyordu. Tarsus ve İsfa
han kadılıklarında bulunan Salih buralar
da babasının görüş ve rivayetlerini yaydı. 
Ancak hayatı boyunca yöneticilere karşı 
mesafeli duran Ahmed b. Hanbel'in oğlu
nun idarecilerle iyi ilişkiler içerisinde olma
sını hoş karşılamadığı, Halife Mütevekkil
Alellah'ın ihsanlarını kabul etmesi sebebiy
le onun evinde pişirilen ekmeği yemediği 
söylenir (İbn Keslr. X, 355). Kaynaklarda, 
Salih'in İsfahan kadılığını borçları ve ailesi
nin kalabalık olması gibi sebeplerle kabul 
ettiğini söylediği nakledilmektedir (Zehe
bl, A'lamü'n-nübel§.', XII, 530). Bağdat'ta 

uzun süre fıkıh dersleri veren Salih'ten oğ
lu Züheyr, Ebu Bekir b. Ebu Asım, Ebü'l
Kasım el-Begavi, Muhammed b. Ca'fer el
Haraitl, Yahya b. Said, İbn Ebu Hatim er
Razı. Ahmed b. Muhammed b. Yahya el
Kassar ve Ebu Bekir el-Hallal gibi alimler 
ders aldı . Kendisinden İsfahan'da bazı ha
disler yazan İbn Ebu Hatim er-Razi onun 
doğru sözlü ve güvenilir bir kişi olduğunu 
söylemiştir (el-Cerf:ı ve't-ta'dfl, IV, 394). Sa
lih b. Ahmed kadı olarak bulunduğu İsfa
han'da 266'da (880) vefat etti. Bazı kay
naklarda 26S'te (879) öldüğü kaydedilmek
le birlikte (Ebu Nuaym el-isfahanl, I, 348-

349) altmış üç yaşında vefat ettiği dikkate 
alındığında 266 (880) tarihinin daha isa
betli olduğu söylenebilir. 

Salih hem Ahmed b. Hanbel'in akaid, 
hadis ve fıkıh alanındaki görüşlerinin gü
nümüze ulaşması hem de bu görüşlerin 
kelaml ve hukuk! birer doktrin halini al
ması hususunda en etkili role sahip kişi
lerden biridir. Bu bakımından Hanbeli fı
kıh literatüründe kendilerine "cemaat" adı 
verilen alimler arasında yer almıştır. Han
bell kaynaklarında geçen "cemaatin riva
yeti" sözüyle başta Salih olmak üzere Ebu 
Talib b. Humeyd, Hanbel b. İshak b. Han
bel, Abdülmelik b. Abdülhamld b. Mey
mun, Harb b. İsmail, İbrahim b. İshak ei
Harbl ve Abdullah b. Ahmed b. Hanbel kas
tedilm ektedir. 

Eserleri. 1. Mesa'ilü'l-İmamAJ:ımed b. 
lfanbel. Ahmed b. Hanbel' e sorulan çeşit
li sorulara onun verdiği cevapları bir ara
ya getirmek suretiyle telif etmiştir. Top
lam 1756 meselenin bulunduğu eser na
şir tarafından bazı başlıklar ilavesiyle ter
tip ve tasnif edilmiştir (I-lll, nşr. Fazlunah
man Din Muhammed. Delhi 1408/1988) 2. 
Siretü'l-İmam AJ:ımed b. lfanbel. Ah-

med b. Hanbel'in hayatına dair yazılan ilk 
eserdir (nşr. Fuad b. Abdülmün'im Ahmed, 
İskenderiye 1401/I981; Riyad 1404/1983, 

141 5/ 1995) 3. MiJ:ınetü AJ:ımed b. If an
bel. Ahmed b. Hanbel'in halku'l-Kur'an 
meselesindeki görüşleri sebebiyle maruz 
kaldığı sıkıntı ve eziyetlerin anlatıldığı bu 
eserin bir nüshası Tunus'taki Darü'l-kü
tübi'l-vataniyyededir (Hasan Hüsn! Ab
dülvehhab, nr. 18503; ayrıca bk. Sezgin, I, 

510) . 
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sALiH b. AHMED el-HEMEDANi 

(bk. EBÜ'l-FAZL e1-HEMEDANİ). 

sALiH BABA 
(1847-1907) 

Mutasavvıf şair. 

_j 
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Erzincan'da dünyaya geldi. Babası Mus
tafa Efendi, annesi Atlke Hanım'dır. Do
ğuştan bir kolu çolak, bir ayağı kısa olan 
Salih ilk din! bilgileri imam olan babasın
dan aldı. Ailesi çilingirlikle uğraştığı ve çi
lingir dükkanında tüfek de tamir edildiği 
için "Tüfekçizade" lakabıyla anıldı. İki de
fa evlendi ve üç oğlu oldu. İkisi sakat olan 
_çocukları gençlikyıllarında kendisinden ön
ce öldü. Bir şiirinde (Ümmlyem bir zerre 
denli ilme yoktur takatim 1 Gah olur ilm 



i le blpayan oluram kime ne) ümml oldu
ğunu söylemekle beraber kardeşi Abdur
rahman'ın soyundan gelen yakınları onun 
okuma yazma bildiğini belirtir. Pir-i Sam! 
diye tanınan Nakşibendi-Halidl şeyhi Meh
med Sami Efendi'ye intisap eden Salih Ba
ba'nın, şeyhinin irşad faaliyetlerini sürdür
düğü Kırtıloğlu Tekkesi'ndeki bir sohbet 
sırasında kendisinden bir şiir okumasını is
temesi uzerine o güne kadar şiirle bir ilgi
si olmadığı halde hemen orada irticalen 
şiir söylemeye başladığı rivayet edilmekte
dir. Şiirleri Mehmed Sami Efendi'nin mü
ridlerinden Adnan Efendi tarafından Ra
bıta-i Nakş-i Hayali adıyla yazıya geçi
rilmiştir. Salili Baba Erzincan'da vefat etti 
ve Akmezarlık denen yere gömüldü. Za
manla mezarı kaybolduğundan bugün ye
ri bilinmemektedir. Günümüzde Hava Şe

hitleri Mezarlığı diye anılan bu mezarlıkta 
şeyhi Mehmed Sami Efendi'nin ve diğer 
bazı şeyhterin kabirieri bulunmaktadır. 

Birçok şiirinde ayet ve hadisiere yer ve
ren Salih Baba'nın aruz vezniyle yazdığı 
manzumelerinde dili ağır, hece ölçüsüyle 
yazdıklarında oldukça sadedir. Şairin Ra
bıta-i Nakş-i Hayali adlı divanı dışında 
iki eserinin daha olduğu, ancak bunların 
1939 Erzincan depreminde kaybolduğu 
söylenmektedir. Rabıta-i Nakş-i Hayaif
de hem divan edebiyatı hem halk edebi
yatı nazım şekilleri yer almaktadır. "Fena 
fi'ş-şeyh" makamının hallerinden ibaret 
olan divanı tarikat adabını, müridlik hal
lerini ve mürşidlerin örnek davranışlarını 
anlatır. Eserde seksen dört gazel, on beş 
kaside, dokuz murabba, on altı muham
mes, iki müseddes, bir müstezad, mes
nevi kafiye düzeniyle yazılmış dört man
zume, yirmi altı koşma, beş dizeden olu
şan bentler ve hece vezniyle altı manzu
me bulunmaktadır. Salih Baba'nın şiirleri 

günümüzde Erzincan, Gümüşhane, Bay
burt ve Erzurum yörelerinde makam eş
liğinde ilahi şeklinde okunmaktadır. Ra
bıta-i Nakş-i Hayali'nin Mehmed Sami 
Efendi'nin oğlu Selahattin Kırtıloğlu'nun 
özel kitaplığında bulunan 1899 tarihli yaz
ma nüshası Fehmi Kuyumcu tarafından 
yayımlanmıştır (Ankara 1979). 
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SALiH CEZERE 
( ö ).P.' e:Jl... ) 

Ebu Ali Salih b. Muhammed b. Amr 
el-Bağdadi el-Buhar! 

(ö. 293/906) 

L 
Hadis hafızı . 
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205 (820) yılında Bağdat'ta , oğlu Ebu 
Hasan Ali'den nakledilen rivayete göre ise 
210'da (825) Kufe'de doğdu. Büyük dede
si Ammar, Esed b. Huzeyme oğullarının 
mevlası olduğundan Esedl nisbesiyle tanı
nır. Hacası Zühll'nin veya başkalarının hu
zurunda, bir hadiste geçen "hareze" keli
mesini "cezere" diye okuması üzerine bu 
lakapla anıldığını söyleyenler olduğu gibi 
bu takabm ona çok daha önce verildiğini 
iler i sürenler de vardır. Salih Cezere kendi 
memleketindeki alimlerden faydalandık
tan sonra Mekke, Medine, Suriye, Mısır, 
Nlşabur, Rey ve Herat gibi ilim merkezle
rinde öğrenimini sürdürdü. Hadis, tefsir 
ve tarih alanındaki bilgileriyle tanınan Ebu 
Bekir b. Ebu Şeybe, Osman b. Ebu Şeybe, 
Kasım b. Ebu Şeybe , Ali b. Medlnl, Ah
med b. Hanbel, Yahya b. Main, Muham
med b. İsmail el-Buhar!, Ebu Zür'a er-Ra
zi ve Ali b. Ca'd gibi alimlerden faydalandı. 
Kendisinden Ebu Ahmed Ali b. Muham
med ei-Mervezl ei-Hablbl, Heysem b. Kü
leyb eş-Şaşl, Muhammed b. Yusuf b. Bişr 
el-Herevi ve Ebu Salih Halef b. Muham
med b. İsmail ei-Hayyam gibi muhaddisler 
rivayette bulundu. Müslim b. Haccac on
dan rivayet ettiği hadisiere el-Cami'u'ş

şaJ:ıiJ:ı dışındaki eserlerinde yer verdi. 253'
te (867) Nlşabur'a giderek bir müddet ora
da kaldı. Ardından Merv'e ve Horasan böl
gesinin diğer şehirlerine gitti. 266 (879-
80) yılında davet edildiği Buhara'da şeh
rin emlrinden büyük ilgi gördü. Orada yer
leşerek hayatının sonuna kadar hadis okut
maya devam etti. Salih Cezere, oğlu Ebü'I
Hasan'ın verdiği bilgiye göre 21 veya 22 
Zilhicce 293'te ( ı 3 veya 14 Eki m 906) vefat 
etti. 

Hadis hafızı olan, hüccet lakabı ve doğu

nun muhaddisi unvanıyla anılan Salih Ce
zere güçlü bir hafızaya sahip olup çok uzun 
metinleri dahi bir defa dinleyince ezber
lerdi. Rivayete göre hiçbir kitaba bakma
dan veya yanında taşıdığı bir metne göz 
atmadan hatasız olarak hadis nakleder
di. Bu şekilde uzun yıllar Buhara'da hadis 
meclisleri düzenledi. Ezberindeki hadis bil
gisi açısından Irak ve Horasan'da onun den
gi başka bir kişinin bulunmadığı belirtilir. 
Akranı olan Keccl, hakkında saduk ve sebt 

SALiH DEDE EFENDi 

gibi değerlendirmeler yapılan Salih'ten "sey
yidü'l-müslimln" diye söz ederdi. Salih Ce
zere, dirayetü'l-hadls ilimleri açısından da 
önemli bir şahsiyet olup ravi ve rivayet ko
nusunda görüşlerine itibar edilirdi. Ravi
ler hakkında yaptığı değerlendirmeler bu 
alanın önemli isimlerinin görüşleriyle ge
nellikle uyuşmaktadır. Zehebl ve İbn Ha
cer ei-Askalanl gibi bu konuda önemli ça
lışmalar yapmış olan alimler, eserlerinde 
pek çok kişi hakkında tek başına onun gö
rüşlerine dayanarak kanaat belirtmiştir. 
Çok zeki ve nüktedan bir kişiliğe sahip olan 
Salih Cezere sohbetlerinde mizahi ifade
ler kullanmaktan hoşlanırdı. Bununla bir
likte çok saygı uyandıran bir kişiliğe sahip
ti. Kaynaklarda onun Tefsirü'l-Kur'an, el
CerJ:ı ve't-ta'di l , Kitabü'n-Nevadir adlı 
eserlerinden söz edilmekle birlikte bunla
rın günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilinme
mektedir. 
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SALiH ÇELEBİ 

(bk. CELALzADE sALiH ÇELEBi). 

SALiH DEDE EFENDi 
(ö. 1888 [?]) 

Neyzen ve bestekar. 

_j 
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İstanbul'da dünyaya geldi. Mehmet Sup
hi Ezgi'nin Ahmet Irsoy'dan naklen yet
miş yaşiarına kadar yaşadığını kaydetme
si dikkate alındığında ( Nazari-Amelf Türk 

Musikisi, I, I 39) onun XIX. yüzyılın ilk çey
reği içerisinde doğmuş olduğu söylenebi
lir. Bu konuda çeşitli eserlerde rastlanan 
tarihler arasında 1818 yılı daha kuwetli bir 
ihtimal olarak görülmektedir. Neyzen Yu
suf Paşa'nın üvey amcası olan Salih Dede, 
Mevleviyye tarikatına bağlı bir ailede ye
tişti ve bu tarikatta çile çıkarıp dede un
vanını aldı. Musikide ilk bilgileri ve ney üf
lemesini mevlevlhanede ağabeyi Said De
de' den öğrendi. İstanbul mevlevlhaneleri 
Salih Dede Efendi'nin hayatında önemli rol 
oynadı. Beşiktaş Mevlevlhanesi, bu mevle-
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