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M. FATİH SALGAR; (22 Şubat 1954) Adana’da doğdu. 1972 yılında başladığı İstanbul Belediye  Konservatuvarı’ndan, 
Nevzad Atlığ, Süheylâ Altmışdört, İsmail Hakkı Özkan ve Muazzam Sepetçioğlu gibi  hocalardan eğitim görerek mezun 
oldu. Nevzad Atlığ’ın düzenlediği  koro çalışmalarına  katılarak repertuvarını geliştirdi . 1978 yılında mezun olduğu 
İstanbul Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi  Eski  Önasya Dilleri  ve Kültürleri  Bölümü’nden, Yakın Çağ ve Umumi  Türk 
Tarihi  kürsülerini  de dâhil ederek mezun oldu. 1973’ten  itibaren Üniversite Korosu’nun çalışmalarına katıldı ve 1976-
1988 arasında şef yardımcısı olarak yüzlerce üniversiteli  gence Türk musikisi  klasiklerini  öğretti . Daha sonra Anadolu 
Üniversitesi  AÖF Türk Dili  ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. 1976’da kurulan Devlet Korosu’nun ilk kadrosunda ses 
sanatçısı olarak yer aldı. İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı’nda, 1978-2005 yılları arasında usul öğretmenliği  yaptı. 
Bir süre İTÜTM Devlet Konservatuvarı’nda da öğretim görevlisi  olarak çalıştı. Nevzad Atlığ ile birlikte 40 fasiküllük, 
Türk Musikisi  Klasikleri  notalarını yayımladı. Yesarî Asım Arsoy ve İsmail Hakkı Özkan ile ayrıntılı musiki  çalışma-
larında bulundu. İstanbul Ansiklopedisi’nin yanı sıra çeşitli  dergilerde ve gazetelerde araştırmaları ve yazıları yayımlandı. 
Dede Efendi, III. Selim, Türk Musikisi ’nde 50 Bestekâr, Mevlevî Âyinleri, Hacı Ârif Bey  ve Türk Müziğinde Makamlar, Usûller ve 
Seyir Örnekleri adlı kitapları Ötüken Neşriyat’ta yayımlandı. Bakırköy Müzik Akademis Derneği kurucularından olan Fatih 
Salgar, 2006 dan bu yana Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nun şefliğini yapmaktadır.





“Yine bir gül-nihâl aldı bu gönlümü”
Kızım Zeynep Salgar Gün’e
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ÖNSÖZ

Mûsikî tarihimiz içinde, bestekârlarımız konusunda bir değerlendir-
me yaparsak, sayacağımız ilk üç isim arasında “Dede Efendi”yi andı-
ğımızı görürüz. 1778-1846 yılları arasında yaşamış ve mûsikî sanatımı-
za da, böylesine iz bırakmış olan Dede Efendi olmasaydı, bu san’atta 
hissedilecek boşluk herhalde oldukça fazla olurdu. Bu yüzdendir ki 
mûsikîmizde “Dede” ünvânını almış birçok bestekâr olmasına rağmen, 
bir tek o, kısaca “Dede Efendi” olarak anılmağa layık görülmüştür.

Bir san’atkârın kendi döneminin zevkine, anlayışına uygun eserler 
vermesi son derece tabiîdir. Bu durum Dede Efendi için de geçerlidir. 
Fakat Dede, bunun yanısıra akıl ve ilhâm ürünü olan eserlerini ölümsüz 
kılacak değerleri yakalamış, insan rûhunun değişmeyen derinliklerine 
hitâb edebilmiştir. Bu yüzden de eserleri, zamanın silip yok eden özel-
liğine esir olmamıştır.

Bu büyük bestekârımızın hayatı hakkında, yazılı olarak günümüze 
gelen kaynaklar son derece azdır. Sahib olduğumuz bilgilerin büyük bir 
kısmı ise ona öğrenci olmuş ve o öğrencilerin yetiştirdiği kişiler tarafın-
dan anlatılanlara dayanmaktadır. Bu konuda bize en tafsilatlı bilgiyi ise 
Rauf Yekta Bey (1871-1935) vermiştir. Menkıbevî ve dramatize edilmiş 
bir üslûbla anlattıkları ile Rauf Yekta Bey Dede Efendi hakkında en 
önemli kaynaktır demek hata olmaz.

Esasen bir san’atkârın eserleri, onun bu güne gelişinin en önemli 
nedenini oluşturur. Bu yüzden de Dede Efendi’nin bestelemiş olduğu 
yüzlerce parçanın, bizler için olan önemi, esası teşkil eder. Bu eserler 
onun san’at hayatının özeti olduğu gibi, bir dönemin değişen şartlarının 
da bir ölçüde yansımasıdır.

Dolayısıyla bu kitapta yayınlamış olduğumuz notalar Dede Efendi’yi 
bize tanıtacak en mühim kaynaktır. Bu eserlerin büyük bir bölümü 
hocamız Prof. Dr. Nevzad Atlığ yönetimindeki Kültür Bakanlığı İstanbul 
Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun uzun, zahmetli, yoğun ve titiz 
çalışmalar sonucunda icra ettiği eserlerden ve belli başlı kaynaklardan 
seçilmiştir.
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Yapmış olduğum bu çalışmamda bana çeşitli yönlerden yardımcı 
olan hocalarım Muazzam Sepetçioğlu, Necati Sepetçioğlu, Hakkı 
Özkan ve Devlet Korosu San’atçısı Bahri Yüzlüer’e teşekkür ederim. 
Yine Türk Kültürü’ne hizmeti ön planda düşünen Ötüken Yayınevine, 
notaları yazan İbrahim Korhan’a da teşekkürlerimi sunarım.

Dede Efendi’nin ölümünün 150. yılını idrak ettiğimiz şu günlerde, 
millî kimlik ve şahsiyetimizin en önemli parçalarından biri olan mûsikî-
mizin ve bu san’atın, bu kültürün, bu medeniyetin kapılarını bize geniş 
ölçüde açan Dede Efendi’nin sevilip anlaşılması, beşerî zevkimizin 
yanısıra, kültür politikamız bakımından oluşturduğu fayda da olayın 
bir başka yönüdür.

Değerli şâir Yahya Kemal Beyatlı, konuyu şöylece özetlemiştir:

Çok insan anlıyamaz eski mûsikîmizden
Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden

Saygılarımla
M. Fatih Salgar



1 “Şişman Hoca” 
lâkabıyla da anı-
lan Mehmed Emin 
Efendi’nin şarkı ve 
ilahiler bestelediği 
söylenmekte ise de 
günümüze gelen eseri 
yoktur. Yalnız Rauf 
Yekta Bey, bir şarkı-
sından bahsetmekte-
dir. Klasik mûsikîmız 
repertuarına hakimi-
yeti ve Dede Efendi’ye 
hocalık yapmış olması 
ile tanınmaktadır.

Hayatı

19. yüzyılın en büyük bestekârı olan Hammâmî-zâde İsmail Dede, 
9.1.1778’de Kurban Bayramı’nın birinci günü Şehzâdebaşı’nda dün-
yaya geldi. Kurban Bayramı’nda doğduğu için kendisine “İsmail” adı 
verildi.

Dede Efendi’nin babası  Süleyman Ağa, bu gün Makedonya sınır-
ları içinde kalan Manastır Eyâleti’nin, Görice Sancağı’na bağlı bir 
kaza merkezi olan Kesriye kasabasında doğmuştur. (Görice bugün 
Arnavutluk’tadır.) Cezzar Ahmed Paşa’nın (1722? - 1804) uzunca bir 
süre mühürdarlığını yapmıştır. Paşa’nın zalim ve acımasız yönetimine 
tahammül edemeyerek İstanbul’a göçmüş ve Şehzâdebaşı’na yerleş-
miştir.

Süleyman Ağa, İstanbul’a geldiği o günlerde Acemoğlu Hamanı’nı 
satın aldı. Yine aynı yıllarda Dede Efendi’nin annesi Rukiyye Hanım’la 
evlendi. Dede Efendi henüz 3-4 yaşlarında iken, babası Süleyman Ağa, 
mevcud hamamı sattı ve Kuru Sebil Mahallesi’nde bir eve yerleşti. 
Aynı semtteki Çavuş Hamamı’nı da satın alarak kazancını bu yoldan 
sağladı.

Dede Efendi 7 yaşlarında Çamaşırcı Mektebi’nde öğrenim görmeye 
başladı. Kısa bir süre sonra yeteneği ve sesinin güzelliği ile dikkatleri 
üzerine toplayarak okulun “ilâhici başı”lığına getirildi.

Başdeftardarlık’ta Anadolu kîsedârlığı görevinde bulunan Uncu-zâ-
de Mehmed Emin Efendi’nin1 oğlu, Dede Efendi’nin sınıf arkadaşı idi. 
Bu vesile ile Uncu-zâde, Dede Efendi’yi  yakından tanıdı. Dede’nin 
yeteneğini hemen anlayarak ona meşke başladı. Bu okuldaki eğitimi 
süresince Dede Efendi’ye yüzlerce eser geçti. Bu dersler sırasında 
Dede’nin üstün yeteneğini belgeleyen şöyle bir olay cereyan etti: 
Uncu-zâde Mehmed Emin Efendi, Sazkâr faslı meşk olunduğu sırada 
Tab’î’nin “Hemişe dilde sühân elde sâzkârımdır” zencir bestesinin meyâ-
nını her nasılsa unutmuş. Hatırlamağa çalışmışsa da muvaffak olama-
mış. Bunun üzerine öğrencilerine hitâben:

- Çocuklar! Ben bu meyanı bulamadım. Başkalarında olmadığın-
dan da eminim. Hepiniz artık kırkar, ellişer fasıllık âdem oldunuz. Bu 
bestenin meyânını cümleniz ayrı ayrı besteleyiniz. Hanginizin eseri 
başarılı olursa, onu kabul ve meşkederiz, der.
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2 Hoş Sadâ, s.134 , Nûri Şeyda 
Bey’den, 16 Ağustos 1898 
tarihli İkdâm gazetesinden 

naklen.

3 Rauf Yekta Bey, Esâtiz-i 
Elhân, s. 127

4 İkrâr vermek, Mevlevîlikte 
dervişliğe söz verme ve 

hizmete girme. İkrâr ancak 
irşâda yetkili bir zâta verilir.

5 R. Yekta a.e., s. 128

Ertesi meşkde bütün öğrenciler yapmış oldukları meyânı okurlar. 
Sıra “İsmail”e gelip de meyâna başlar başlamaz, meyânın asıl bestesi 
hocanın hatırına gelir. Böylece hatıra gelen şekli ile eseri meşk ederler. 
Dede’nin göstermiş olduğu bu başarıdan sonra, Mehmed Emin Efendi 
hemen o gün mûsikîden kendisine icâzet verir.2

Mehmed Emin Efendi, 1792’lerde himâyesine almış olduğu Dede 
Efendi’yi, Başdefterdârlık’ta, Başmuhasebe Dâiresi Kalemi’ne kâtip 
yardımcısı olarak yerleştirdi. Dede Efendi bu yıllarda Yenikapı Mev-
levîhânesi’ne pazartesi ve perşembe günleri devama başladı. Mev-
levîhânedeki şeyhi Ali Nutki Dede, genç İsmail’deki dehâ pırıltılarını 
kısa zamanda anladı ve onunla daha yakından ilgilendi. Ali Nutkî 
Dede, yaptığı bir ders sonrasında öğrencisine karşı olan takdir duygu-
larını şöyle dile getirdi:

- Oğlum!.. Mûsıkî fenni sana bir Allah vergisi. Öyle görüyorum ki 
istikbâlin en büyük üstâdı olacaksın. Cenâb-ı Hak feyzini artırsın.3

Mevlevîliği ve mûsikîyi daha geniş mânâda öğrenmek üzere geldi-
ği Dergâh, Dede Efendi’yi günden güne daha çok bağlamağa başladı. 
Gönlünü dolduran ilâhî aşkın ve mûsikînin esiri olduğunu gün geçtik-
çe daha yoğun bir şekilde hissediyordu. Bu duygular içinde olduğu bir 
gün şeyhi Ali Nutkî Dede’nin huzuruna çıktı ve:

- Efendim!.. Fakîriniz artık kalemi filan terkedip kabul buyurursanız 
bu günden itibâren tarîk-i âliye büsbütün dehâlet arzusundayım, ikrâr 
vereceğim.4

Şeyhi Ali Nutkî Dede cevaben:
- “Oğlum!.. Pekâlâ amma burası tekkedir. Çilekeşlik kolay değildir, 

sonra yapamazsın.  Bu işe girme. Çünkü burada insana sırasına göre 
odun yarıcılık da yaptırırlar”5 şeklinde sözler söyledi ise de, bu yola baş 
koyan Dede Efendi hizmette kusur etmemeye gayret göstereceğini ve 
çilekeşliğe kabulünü tekrar tekrar istedi.

Ali Nutkî Dede, Dede Efendi’nin bu arzusunun yerine gelebilmesi 
için o ana kadar bu konuda isteksiz olduklarını bildiği anne ve baba-
sının rızasının da şart olduğunu ifâde edince, Dede, aynı ısrarı anne 
ve babasına da göstererek onları ikna etti. Böylece 3 Haziran 1798 de 
çileye başladı.

Ali Nutkî Dede’nin, el yazısı ile yazmış olduğu “Defter-i Der-
vîşân” adlı mecmuada “Bu fakîrin şeyhlik zamanında dergâha gelen 
hücre-nişîn canların tarihleridir” başlıklı yazısında İsmail Dede’nin bu 
tarihte “Matbah-ı Mevlânâ” ya dahil olduğu belirtilmiştir.

Dede Efendi, 29 Temmuz 1798’de semâ meşkini bitirdi. 27 Mart 
1799 tarihinde de çilesini doldurarak “Dede” ünvanını aldı.

Mevlevî çilesi 1001 günde doldurulmasına rağmen, Dede Efendi çile 
süresinin yaklaşık on ay kadar olduğunu görmekteyiz. Çile döneminin 
güçlüklerine dayanamayan dervişlerin “çile kırmak” suretiyle dergâha 
sâdece muhîb olarak devam ettiği bilinmektedir. Fakat bazan da şeyhin 
isteği üzerine bu sürenin kısaltılması da mümkündür. Dede Efendi’ye 
de böyle bir uygulumanın olduğu kesindir. Bunun en büyük sebebi 
ise Dede Efendi’nin mûsikîde adını duyurması ve III. Selîm’in (salta-


