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EZGi, Muhlis Sabahattin 

(1889- 1947) 

Türk musikisi bestekarı . 
_j 

Adana'da doğdu. Babası Sultan Abdü
laziz'in başmabeyncisi Hurşit Bey, an
nesi Sinesaf Hanım ' dır. Babasının 1897'
de Drama'da vefatı üzerine annesi ira
de-i seniyye ile Selanik'te ikamete tabi 
tutuldu. Muhlis Sabahattin burada Sela
nik Terakki Mektebi'ne devam etti. Da
ha sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a git
ti ve 1904'te Galatasaray Sultanisi'ne 
girdi. IL Meşrutiyet ' in ilanından sonra 
1908 ·de siyasetle uğraşmaya başladı. 

Osmanlı Demokrat Fırkası Cemiyeti adlı 
partide ve bu partinin 191 O yılında bir
biri ardınca kapatılan Türkiye, Selii 
met-i Umumiyye, Hôkimiyyet-i M il
li yye, Yeni Ses ve M uôhede adlı gaze
telerinde çalıştı. Aynı yılın aralık ayında 
Bezmi Nusret (Kaygusuz) ve Suphi Nuri 
(ileri ) ile birlikte Genç Türk gazetesini 
çıkardı. Devrin iktidarına devamlı mu
halefeti sebebiyle İstanbul'dan sürülme
si kararlaştırıldığından Avrupa 'ya kaç
mak zorunda kaldı. 

L Dünya Savaşı ' nın başlayacağı sıralar

da siyasetle uğraşmamak şartıyla ve özel 
bir afla İstanbul'a dönmesine izin verildL 
Hayatının bundan sonraki yıllarında sa
dece müsiki ile meşgul oldu ve bu arada 
birçok talebe yetiştirdi. 1920-1922'de 
Beşiktaş Çerkez Kız Mektebi'nde müsiki 
dersleri verdi. 12 Şubat 1947 tarihinde 
Heybeliada Sanatoryumu'nda öldü ve Zin
cirlikuyu Mezarlığı 'na defnedildi. Beste
kar Neveser Kökdeş' in ağabeyidiL 

Son devir müsikişinasları arasında 

önemli bir yeri olan Muhlis Sabahattin 

asıl şöhretini bestelediği operetlerle yap
mıştır. İlk müsiki zevkini, aynı zamanda 
evinde müsiki toplantıları tertip etmek
le tanınan babasından aldı. Ud. keman. 
nısfiye ve on iki telli saz gibi aletleri ça
lan babasının ölümünden sonra anne
sinden piyano dersleri almaya başladı. 

Galatasaray Sultanisi 'ndeki ta lebeliği es
nasında mektebin müsiki muallimi olan 
bir İtalyan hanımdan aldığı piyano ders
leriyle bu çalışmalarını iler lettL Avrupa 
dönüşü çalışmalarını sadece müsiki üze
rinde yoğunlaştırdığı için zamanla bu 
sahada meşhur oldu. Müsikiye olan ka
biliyetinin yanında kuwetli bir hafızaya 
da sahipti. Bu meziyetlerini azmiyle bir
leştirerek kendisini yetiştirdi. Daha ge
niş bir müsiki öğrenimi yapabilseydi ulaş
tığı seviyenin çok üzerinde bir bestekar 
olacağına muhakkak nazarı ile bakılan 
Muhlis Sabahattin yirmi beş yıl içerisin
de yirmi yedi adet operet, revü ve or
kestra eseri bestelemişti r. İlk iki sahne 
eseri olan üç perdelik Çaresaz operetiy
le Hilal-i Ahmer Çiçeği adlı revüsü 1917'
de aynanmış ve büyük ilgi görmüştür. 
Bizzat yönettiği operet toplulukları ku
rarak İstanbul'da ve Anadolu'nun çeşit
li yerlerinde verdiği müsikili temsiller
le müzikli oyun türünün temsilcisi ol
muştur. 

Muhlis Sabahattin Ezgi sahne eserleri
ni 1917-1920, 1921 -1935 ve 1936-1942 
yılları arasında olmak üzere üç devreye 
ayırmıştır. Bunlar arasında ilk dönem 
eserlerinden Çaresaz ile ikinci dönemde 
bestelediği Gül Fatma ve bilhassa Ayşe 
operetleri çok tutulmuştur. Güftelerinin 
birçoğunu kendisinin yazdığı, bir kısmı 
hayatta iken plağa alınan eserlerinde 
daha çok Türk müsikisi makam ve usul-
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lerini kullanan Muhlis Sabahattin ayrıca 
otuz beş civarında şarkı ve bir de marş 

bestelemiştir. Şarkılarının pek azında 

görülen bazı prozodi bozuklukl a rı melo
dik yapıdaki ahenkli ses örgüsüyle örtüi
düğünden eserin güzelliğine zarar ver
memektedir. 
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Kahire'de, İslam dünyasının 
halen yaşamakta olan en eski 

dini eğitim kurumu durumundaki 
cami ve etrafındaki külliye. 

1. Mimari. a) Fatımi Dönemi. Zamanla 
Mısır' ın Fatımfler'den itibaren bütün dö
nemlerine ait farklı mimari üslüpla rını 

bir arada sergiler hale gelen ilk bina. 
Halife Mu iz- Lidinillah ' ın em riyle. Fustat'ı 
fethederek yakınına Kahire'yi kuran ve
ziri ve kumandanı Cevher es-Sıkıllf_(es 

Saklabi) tarafından şehrin cuma camii 
olarak yaptırılmıştır . İnşaatın Cemaziye
lewel 359'da (Mart 970) başlayıp Rama
zan 361 'de (Haziran 972) bittiği ve ayın 
ilk cuma namazıyla (7 Ramazan 1 22 Ha
ziran) ibadete açıldığı bilinmektedir. Mak
rizi'nin de metnini verdiği mihrap üstü 
kubbesinin kasnağında bulunan kitabe-
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