
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 . 

_j 

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 

_j 

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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salih 
De de 
Efendi 

vihane Maçka'ya nakledilince Maçka Mev
levı1ıanesi, oradan Eyüp'te Bahariye'ye nak
ledilince Bahariye Mevlevı1ıanesi ve bu ara
da Kasımpaşa Mevlevihanesi neyzenbaşı
lıklarını yaptı. Güçlü bir neyicracısı diye ta
nınan Salih Dede, Türk mOsikisi bölümü 
sonradan kurulan Muzıka-i Hümayun'a ney
zen olarak girdi ( 1840) ve burada ney ho
calığı ve icracılığı görevlerinde bulunarak 
kaymakam (yarbay) rütbesine kadar yük
seldi. Kaymakam olduğu için Salih Bey di
ye tanındı. Abdülmecid döneminde fasıl 

heyetinde çalışmasının ardından Abdüla
ziz'in tahta çıkmasından az önce kadro kı
sıtlaması sebebiyle emekliye ayrıldı. Kay
naklar, vefatıyla ilgili olarak Suphi Ezgi'nin 
tahmini olan 1888 yılını vermekteyse de 
M. N azmi Özalp herhangi bir kaynak gös
termeden onun 17 Eylül 1887 tarihinde öl
düğünü söylemektedir (Türk Musikfsi Ta
rihi, I, 585) . Salih Dede Efendi Kasımpaşa 
Mevlevlhanesi'nin mezarlığına defnedildi 
(a.g.e., a.y. ). Muzıka-i Hümayun hocaların
dan olduğu için babası ve ağabeyi gibi şeyh 
olamamıştır. 

Özellikle peşrev ve saz semaileriyle ta
nınan Salih Dede, XIX. yüzyılın en güçlü 
saz mOsikisi bestekarlarından olan TanbO
ri Büyük Osman Bey'den sonra bu sahada 
en başarılı sanatkarlardan kabul edilmiş
tir. Salih Dede ayrıca iyi bir ney hacası idi; 
dönemin meşhur ney virtüozlarından olan 
Şeyh Hüseyin Fahreddin Dede'nin ilk ney 
hocasıdır. N ota yazısı gayet okunaklı olup 
iyi bir notist idi. El sanatlarıyla da meşgul 
olduğu anlaşılan Salih Dede, İbnülemin 
Mahmud Kemal'in verdiği bilgiye göre çok 
güzel karagöz tasvirleri yapardı (Hoş Sa
da, s. 285) . Türk mOsikisinin birleşik ma
kamlarından güldeste makamını terkip 
etmiş, ismini koymadığı bu makamın adı 
sonradan Hüseyin Sadettin Are! tarafın
dan konulmuştur (Nazarf-Amelf Türk Mu
sikisi, IV, 245) . Salih Dede'nin bu makam
daki muhammes peşreviyle saz semaisi 
bugüne ulaşmıştır. Devr-i keblr peşrevle-
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rinin bir kısmı dini olan ve Nakşl Mustafa 
Dede'den sonra şedd-i araban Mevlevi ayi
ni besteleyen Salih Dede daha çok din dışı 
eserlervermiştir (a.g.e., 1, 139) . Zamanı

mıza kaç eserinin ulaştığı konusunda fark
lı bilgilere rastlanmaktadır. Yılmaz Öztu
na onun bir Mevlevl ayini, on beş peşrev, 
sekiz saz semilisi, bir oyun havası ve üç 
şarkı olmak üzere yirmi sekiz bestesinin 
listesini vermektedir (BTMA, ll, 258) . Sa
ba ve uşşak saz semaisi, güldeste peşrevi 
ve saz semaisiyle hicazkar peşrevinin no
talarına Suphi Ezgi eserinde yer vermiş
tir (Nazarf-Amelf Türk Musikisi, I, 138-139, 
172-173; III, 22-24, 46; lV, 246) . Salih De
de Efendi'yi XIX. yüzyılın sonlarında ye
tişmiş neyzenbaşı ve semazen Yozgatlı De
li Salih Dede Efendi ile karıştırmamak ge
rekir. 
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SALiH EFENDi, Çemşir Hafız 
(ö. 1236/ 1820-21) 

Osmanlı hattatı. 
_j 

Mehmed Salih Efendi, kalemindeki güç 
ve sağlamlık sebebiyle yazıdaki metaneti 
sert ve dayanıklı şimşir ağacına benzeti
lerek Çemşlr Hafız veya Hafız Çemşlr di
ye tanındı. Medrese öğrenimiyle beraber 
Neyzen Ak Molla Ömer Efendi'den sülüs 
ve nesih yazılarını öğrenip icazet aldı. is
tanbul' un Sultanahmet. Salacak ve Eren
köy gibi semtlerinde oturdu. Yazıya olan 
yeteneği ve gayretiyle zamanının hattat
ları arasında öne çıktı ve kendine has gü
zel bir şive ortaya koydu. Bu başarısı se
bebiyle EnderOn- ı Hümayun'a hat hocası 
olarak tayin edildi, burada birçok talebe 
yetiştirdi. Sayısız kıta, murakka' ve cüz yaz
dı. Salih Efendi'nin, nesih hatla 366 mus
haf yazdığı bilinmekte ise de Muhsinzade 
Abdullah Bey 454. mushafını gördüğünü 
söylemiştir (Hablb, s. 164) Bunlardan Top
kapı Sarayı Müzesi'nde korunan mushaf
la (Yeniler, nr. 5691) Ekrem Hakkı Ayverdi 

Salih Efendi'nin sülüs k ıtası (Muhittin Serin koleksiyonu) 

hat koleksiyonunda mevcut. 1817 yılında 
yazdığı mushaf dışında günümüze ulaşan 
mushafına rastlanmamıştır. Şevket Rado 
özel bir koleksiyenda bir mushafını gördü
ğünü kaydeder. Ayrıca müze ve özel ko
leksiyonlarda kıta ve yazı albümü bulun
maktadır. Yenibahçe ve Atmeydanı'nda iki 
çeşmenin kitabe yazıları da ona aittir. Sa
lih Efendi 1Z36'da (1820-21) mushaf ya
zarken vefat etti. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Müstakimzade, Tuh{e, s. 346; Hablb, Hat ve 
Hattatan, İstanbul 1305, s. 164; İbnülemin, Son 
Hattatlar, s. 352; Şevket Rada, Türk Hattatları, 

İstanbul , ts. [Yayın Matbaacılık), s. 195; Muhit
tin Serin, "Ekrem Hakkı Ayverdi Hat Koleksiyo
nu", Ekrem Hakkı Ayverdi Hatıra Kitabı (ayrı 
basım ). İstanbul1995 , s. 31, 34, 36, 48; M. Uğur 
Derman, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı 
Müzesi Hat Koleksiyonundan Seçme/er, İstan-
bul2002, s. 22. ~ 

l!lru MUHirriN SERiN 

L 

SALiH EFENDi, Suyolcuzade 
(1807-1862) 

Türk mfisikisi bestekarı, 
hanende. 

_j 

1 S Reblülewel 1 ZZZ (23 Mayıs 1807) ta
rihinde İstanbul'da Edirnekapı civarındaki 
Çukurbostan'da doğdu . Asıl adı Salih Vas
fi Mehmed'dir. Suyolcular Kethüdası Hacı 
Hasan Efendi'nin oğlu olduğundan "Su
yolcuzade" diye tanındı. Yedi sekiz yaşla-


