MUSAHHAF

rim olarak sened veya metninde yazýlýþý
birbirine benzeyen harfleri yanlýþ okunarak nakledilen hadisi ifade eder. Hadisi bu
þekilde nakletmeye tashîf, hatalý nakleden
râviye de sahafî denir.
Ýlk asýrlardan itibaren Ýbn Hacer el-Askalânî’ye kadar (ö. 852/1448) bütün muhaddisler musahhaf ve muharref terimlerine ayný anlamý vermekle birlikte (bk.
MUHARREF) musahhaf daha yaygýn biçimde kullanýlmýþtýr. Bu iki terime farklý
mânalar yükleyen Ýbn Hacer el-Askalânî
musahhafý yazýlýþlarý birbirine benzeyen
harflerde nokta deðiþikliði, muharrefi de
kelimelerde hareke, harf ve hat deðiþikliði
yapýlarak nakledilen hadis þeklinde tanýmlamýþtýr. Ancak Ýbn Hacer’in de bu
ayýrýma baðlý kalmadýðý ve iki terimi birbirinin yerine kullandýðý görülmekte (Cemâl Üstîrî, s. 35-39), bu da onun eserlerinin birçoðunu kaleme aldýktan sonra böyle bir ayýrým yapma gereðini duyduðunu
göstermektedir. Bu ayýrým daha sonraki
hadis usulcüleri tarafýndan benimsenmiþ
ve bu iki terim ayrý ayrý ele alýnmýþtýr.
Muhaddisler, hadisi semâ ve kýraat yoluyla deðil elde ettikleri sahîfelerden rivayet edenlere sahafî demiþler ve onlarýn rivayetinin makbul olmadýðýný söylemiþlerdir. Nitekim Eyyûb es-Sahtiyânî, Þu‘be b.
Haccâc’a, “Hilâs b. Amr el-Hecerî’den rivayette bulunma, çünkü o sahafîdir” tavsiyesinde bulunmuþ (Ýbn Ebû Hâtim, III,
402), Sevr b. Yezîd, “Sahafî, kimseye fetva veremez” demiþ (Hatîb el-Baðdâdî, elFaš¢h ve’l-mütefašših, II, 97), Saîd b. Abdülazîz de, “Sahafîden hadis almayýnýz”
diye râvileri uyarmýþtýr (Hasan b. Abdullah el-Askerî, I, 7).
Sahafînin yaptýðý ile, muteber hadis nakil metotlarýndan vicâde tarikiyle nakilde
bulunan kimsenin yaptýðý iþ birbirine yakýn olmakla birlikte aralarýnda fark vardýr.
Vicâde yoluyla nakilde bulunan kimse hadislerinin sadece bir kýsmýný sahîfeden nakleder; onun bu türden rivayetleri belli olup
hatasý ya hiç yoktur veya son derece azdýr. Sahafî ise rivayetlerinin büyük bir kýsmýný sahîfeden aldýðý ve sahîfeden rivayet
etmeyi âdet haline getirdiði için rivayette
bulunurken pek çok hata yapar. Bu sebeple vicâde yoluyla hadis alýp nakletmede bir
sakýnca görülmezken sahafînin rivayeti bir
“âfet” sayýlýr, bu yüzden sahafî tabiri de
cerh lafýzlarýndan biri kabul edilir (Ýbn
Ebû Hâtim, II, 31). Musahhaf hadis esasen sahih olsa da makbul deðildir.
Tashîf genellikle yanlýþ duyma veya yanlýþ okumadan kaynaklanýr ve yazýlýþlarý bir230
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birine benzeyen, noktalarý sayesinde ayrýlabilen harflerde daha çok görülür. ����’i
����, �����’ý ����� ve ���’i ��� okumak senedde tashîfin, ����� א��� ���� �� ���� אifadesini ����� א��� ���� �� ���� אþeklinde okumak ise metinde tashîfin örnekleridir.
Meþhur ve güvenilir muhaddisler de zaman zaman tashîf hatasýna düþmüþlerdir.
Ahmed b. Hanbel’e göre tashîften kurtulan olmamýþ (Hatîb el-Baðdâdî, el-Câmi£,
I, 270), Ali b. Medînî’ye göre ise bundan
sadece dört kiþi kurtulabilmiþtir (Ýbn Receb, I, 161).
Hamza el-Ýsfahânî’nin Kitâbü’t-Tenbîh
£alâ ¼udû¦i’t-ta½¼îf’i (nþr. Muhammed
Hasan Âl-i Yâsîn, Baðdat 1387/1967-68;
nþr. Muhammed Es‘ad Tales, Dýmaþk 1388/
1968), Hasan b. Abdullah el-Askerî’nin Ta½¼îfâtü’l-mu¼addi¦în’i (nþr. Mahmûd Ahmed Mîre, I-III, Kahire 1402/1982; nþr. Ahmed Abdüþþâfî, Beyrut 1408/1988) ve Þer¼u mâ yeša£u fîhi’t-ta½¼îf ve’t-ta¼rîf’i
(nþr. Abdülazîz Ahmed, Kahire 1383/1963;
nþr. Muhammed Yûsuf, Dýmaþk 1401/
1981), Dârekutnî’nin Ta½¼îfü’l-mu¼addi¦în’i (Ýbn Hayr, s. 204), Hatîb el-Baðdâdî’nin TelÅî½ü’l-müteþâbih fi’r-resm ve ¼imâyetü mâ eþkele minhü £an bevâdiri’t-ta½¼îf ve’l-vehm’i (nþr. Sükeyne eþÞihâbî, I-II, Dýmaþk 1405/1985), Belatî’nin
et-Ta½¼îf ve’t-ta¼rîf’i (Keþfü’¾-¾unûn, I,
411), Safedî’nin Ta½¼î¼u’t-ta½¼îf ve ta¼rîrü’t-ta¼rîf’i (nþr. Seyyid eþ-Þerkavî, Kahire 1407/1987) ve Süyûtî’nin et-Ta½rîf (etTa¹rîf) fi’t-ta½¼îf’i (et-Ta½¼îf fi’l-¼adî¦i’þ-þerîf) (nþr. Ali Hüseyin el-Bevvâb, Riyad 1409/
1988) musahhaf ve muharref rivayetlerin
birlikte ele alýndýðý baþlýca eserlerdir. Cemâl Üstîrî et-Ta½¼îf ve e¦eruhû fi’l-¼adî¦ ve’l-fýšh ve cühûdü’l-mu¼addi¦în
fî mükâfe¼atih adlý yüksek lisans çalýþmasýnda (Riyad 1418/1997) konuyu ayrýntýlý biçimde incelemiþtir.
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Osmanlý sarayýnda
padiþahýn yanýnda bulunan
ve bir nevi danýþmanlýk yapan
görevli.
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Sohbet kökünün “mufâale” kalýbýndan
türeyen musâhib kelimesi “sohbet ehli
kimse, arkadaþ, dost” anlamýna gelir. Osmanlý saray teþkilâtýnda saraydaki görevliler içinde vezir ve beylerbeyilerinden padiþaha danýþmanlýk yapan, kiþiliði ve bilgisiyle temayüz ederek ona arkadaþlýkta bulunanlar için kullanýlmýþtýr. Daha çok eðlence arkadaþý, þiir ve þarký söyleyerek padiþahýn hoþ vakit geçirmesini saðlayan nedimden farký resmî bir özellik taþýmasý,
devlet iþlerinde, iç ve dýþ meselelerde görüþlerine baþvurulan bir görevli olmasýdýr.
Bununla birlikte her iki kelimeye ayný mânayý yükleyen ifadelere de bazý kaynaklarda rastlanýr. Burada temel olgu her ikisinin de padiþahý özel olarak eðlendiren ve
bilgilendiren kimseler olmasýdýr. XVI. yüzyýl sonlarýnda Osmanlý tarihçisi Selânikî resmî görevli unvaný ile Celâl Bey’den musâhib þeklinde söz ederken III. Murad’ý eðlendiren, türlü maskaralýklar yapan cüce
Nasuh’u nedim olarak anar (Târih, s. 42,
353). Koçi Bey de devlet iþlerine karýþan
nedimlerden bahseder (Risâle, s. 31).
XV. yüzyýla ait ilk Osmanlý kroniklerinde
ve Fâtih Kanunnâmesi’nde musâhib kelimesine rastlanmaz, ancak XVI. yüzyýl kaynaklarýnda bu tabir geçer. Lutfi Paþa’nýn,
“Mülûk nedimsiz ve musâhibsiz olmaz, ammâ ... mesâlih-i halka karýþmamak gerektir” ifadesi bu duruma açýklýk kazandýrýr
(Âsafnâme, s. 7). Burada onlarýn devlet iþlerine karýþmamasý gerektiði belirtilir. Buna göre resmî bir görevli olarak deðil padiþahýn yakýnýnda hoþsohbet, þahsî iþlerinde ona yardýmcý bir þahsýn mevcut olduðu
söylenebilir. Daha önce Yýldýrým Bayezid’in
kaynaklarda “mashara” adýyla zikredilen
bir kulunun nedim veya musâhibe benzer
bir konumda bulunduðu ve padiþah üzerinde etkili olduðu anlaþýlýr (Neþrî, I, 337).
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Yavuz Sultan Selim’in yakýn adamý ve Hoca Sâdeddin Efendi’nin babasý Hasan Can
Çelebi’nin de böyle bir hizmet gördüðü bilinmektedir.
Bu durum, anlam ve görev itibariyle nedim ve musâhib arasýndaki ince çizginin
henüz tam olarak birbirinden ayýrt edilmemiþ olduðuna iþaret eder. Ancak XVI.
yüzyýlda aradaki fark giderek belirginleþmiþ olmalýdýr (ayrýca bk. NEDÝM). Nitekim
bu yüzyýlýn sonlarýnda Âlî Mustafa Efendi
padiþahlarýn maiyetinde emsali az bulunur, dili fasih ve edip bir musâhibin bulunmasýnýn gereðine iþaret ederek bu kiþinin
evliya ve enbiya tarihini, hükümdarlar sohbetini bilen, devlete ve saltanata zarar veren hususlarý açýk dille ve güzel misallerle
padiþaha anlatan, ilmî sohbetlere önem
veren, hak ve hukuka riayetkâr, kimseye
kini, garazý olmayan, kerem sahibi, hareketleri ölçülü, makam hýrsýna kapýlmayýp
mazlumlarý koruma, zalimlere haddini bildirme hususunda padiþaha saðlýklý bilgiler veren bir kimse olmasý gerektiðini belirtir (Nushatü’s-selâtin, I, 127). Bu ifadeler, musâhibliðin resmî bir nitelik kazandýðýný ortaya koyduðu gibi hangi alanlara
yönelik bir görev haline geldiðini de gösterir.
Osmanlý sarayýnda özellikle III. Murad
dönemiyle birlikte padiþahlarýn meþrep,
þahsiyet ve seviyelerine göre deðiþik rütbe ve iþlevlerde musâhiblerin çoðaldýðý dikkati çeker. Bu dönemden itibaren musâhib kadýnlarýn da ortaya çýktýðý bilinmektedir. XVI. yüzyýlda Râziye ve Canfedâ, XVII.
yüzyýlda Þekerpâre kaynaklarda adlarý geçen musâhib kadýnlardýr (Naîmâ, IV, 276278). XVII. yüzyýlda aðalar ve saraylý kadýnlar nüfuzunun arttýðý dönemde musâhiblerin sayýsý ve gücü çoðalmýþtýr.
Musâhiblik özel bir görev olmakla birlikte idarî ve ilmî görevlilerden seçilen musâhibler çeþitli sorumluluklar üstlenirdi. Nitekim III. Murad’ýn musâhibi Mehmed Paþa 996’da (1588) sikke ýslahýyla görevlendirilmiþ, fakat daha fiilen iþe baþlamadan
kapýkulu süvarilerinin isyaný yüzünden Defterdar Mahmud Paþa ile birlikte öldürülmüþtür.
Sarayda cüce, dilsiz ve siyah hadým aðalarýndan seçilmiþ musâhibler de vardý. Bu
tür musâhiblerin sayýsý III. Murad zamanýnda olduðu gibi bazan artmýþtýr. Musâhiblerin görüþ ve tavsiyeleri padiþahlar üzerinde çok defa etkili olurdu. Zaman zaman
siyasî meselelere karýþýr, idarecileri zor durumda býrakýrlardý. III. Murad döneminde musâhib cücelerin ve kadýn musâhiblerin bazý menfaatler karþýlýðýnda özellikle

tayinlerde aracý olmalarý dönemin tarihçilerince aðýr þekilde eleþtirilmiþtir.
Padiþahlar musâhiblerini kendileri seçer, istedikleri zaman da bu hizmetten affederlerdi. III. Murad’ýn musâhiblerinden
Þemsî Ahmed Paþa ile Beylerbeyi Mehmed
Paþa; IV. Murad’ýn musâhibleri Silâhdar
Mustafa Paþa, Emîrgûne oðlu Yûsuf, Deli Hüseyin Paþa ve IV. Mehmed’in veziri ve
damadý Musâhib Mustafa Paþa tanýnmýþ
þahsiyetlerdir. Özellikle Musâhib Mustafa
Paþa, IV. Mehmed’in dostluðunu ve güvenini kazanarak uzun süre idarî ve siyasî
olaylarda etkili olmuþtur. IV. Mehmed dönemi tarihçisi Abdurrahman Abdi Paþa
onun faaliyetleri hakkýnda ayrýntýlý bilgi
verir. Mustafa Paþa’nýn IV. Mehmed’e iki
mükemmel küheylâný pîþkeþ olarak sunduðunu, padiþahýn çeþitli kimselere yaptýðý hil‘at-i fâhire, samur kürk gibi ihsanlarý onun vasýtasýyla gönderdiðini, 28 Muharrem 1077’de (31 Temmuz 1666) musâhib iken kendisine vezirlik rütbesinin tevcih edildiðini yazar (Abdurrahman Abdi
Paþa Vekåyi‘nâmesi, s. 168, 170, 185, 212).
Ayrýca Müneccimbaþý Ahmed Dede’nin
uzun süre IV. Mehmed’in musâhibliðini
yaptýðý bilinmektedir. Bestekâr Vardakosta Ahmed
Ahmed Ağa,
Aða,Hacı
HacýSâdullah
SâdullahAğa
Aða,
ta
III.Hacý
Se
Ýzzet Þâkir
Selim’in,
Hamâmîzâde
lim’in,
HacıAða
İzzetIII.Şâkir
Ağa, Hamâmîzâde
Ýsmâil Dede Efendi II. Mahmud’un musâhibleri idiler. Bu makam 1834’te laðvedilip musâhiblerden Abdi ve Said beylere kapýcýbaþýlýk verilmiþtir (Lutfî, IV, 161).
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tar Osman Aða’ya kadar ulaþýr. Dedesi, III.
Selim ve II. Mahmud dönemlerinin ünlü
bestekârý musâhib Hacý Ýzzet Þâkir Aða,
babasý Gazhâne baþkâtibi Musahibzâde
Mehmed Ali Bey’dir. Aile Þâkir Aða’nýn musâhiblik görevinden dolayý Musahibzâde
olarak anýlmýþtýr. Tophane’deki Fîruz Aða
Sýbyan Mektebi’nde baþladýðý öðrenimini
ayný yerde Feyziye Rüþdiyesi’nde sürdüren Musahibzâde Celâl Süleymaniye’deki
Numûne-i Terakkî Ýdâdîsi’ni bitirdi. 1889’da Bâbýâli Tercüme Odasý hulefâlýðý göreviyle memuriyete baþladý. Bir süre Hukuk
Mektebi’ne devam ettiyse de bitiremedi.
1908’de II. Meþrutiyet’in ilâný üzerine umumi tensîkat sýrasýnda Tercüme Odasý’ndaki görevinden ayrýlarak kendini oyun
yazarlýðýna verdi. 1914 yýlýnda Þehzade
Tevfik Efendi’nin sarayýndan Firdevs Nikteristan Haným’la evlendi. Aðýr savaþ
þartlarý yüzünden geçim sýkýntýsý çekmeye baþlayýnca tekrar memuriyet istemek
zorunda kaldý. 1917’de Üsküdar’da çarþý
etiketleri kontrol memurluðuna, 1920’de
maliye tahsil memurluðuna getirildi. Þubat 1923’te emekli oldu. Altý ay sonra Evkaf Müzesi’nde, tekke ve türbelerden toplanan elbise ve sakal-ý þerif bohçalarýyla
Þark kumaþ ve þallarýndan bir koleksiyonun hazýrlanmasý iþinde görev aldý. Oyunlarýnýn ilgi görmesi üzerine buradan ayrýlýp tekrar oyun yazarlýðýna döndü. 1927’den sonra bir süre geçimini oyunlarýnýn
geliriyle saðladý. Þehir Tiyatrolarý Kütüphanesi’ndeki görevini de ölümüne kadar
sürdürdü. Yaþý ilerledikçe daha önce geçirdiði bir hastalýktan dolayý görme problemi arttý, bu yüzden çalýþmalarý zorlaþtý.
20 Temmuz 1959’da öldü, cenazesi Karacaahmet Mezarlýðý’na defnedildi.
Küçük yaþtan itibaren orta oyunu, karagöz gibi geleneksel seyirlik sanatlara ilgi
duyan Musahibzâde, on beþ - on altý yaþlarýndayken aralarýnda Ýbnürrefik Ahmed
Nûri (Sekizinci), Rýza Tevfik (Bölükbaþý) ve
Manyasizâde Refik Bey’in de bulunduðu ar-
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Oyun yazarý.
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19 Aðustos 1868’de Ýstanbul Cihangir’de doðdu. Asýl adý Mahmud Celâleddin’dir. Ailesi, baba tarafýndan XVII. yüzyýlýn
baþýnda Kýrým’dan Ýstanbul’a göç etmiþ Ta-

Musahibzâde
Celâl
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