
SALiH DEDE EFENDi 

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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li! ZAUR ŞüKÜROV 

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. 
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SALiH EFENDi, Suyolcuzade 
(1807-1862) 

Türk mfisikisi bestekarı, 
hanende. 
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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-


