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MUSAHÝBZÂDE CELÂL

Yavuz Sultan Selim’in yakýn adamý ve Ho-
ca Sâdeddin Efendi’nin babasý Hasan Can
Çelebi’nin de böyle bir hizmet gördüðü bi-
linmektedir.

Bu durum, anlam ve görev itibariyle ne-
dim ve musâhib arasýndaki ince çizginin
henüz tam olarak birbirinden ayýrt edil-
memiþ olduðuna iþaret eder. Ancak XVI.
yüzyýlda aradaki fark giderek belirginleþ-
miþ olmalýdýr (ayrýca bk. NEDÝM). Nitekim
bu yüzyýlýn sonlarýnda Âlî Mustafa Efendi
padiþahlarýn maiyetinde emsali az bulu-
nur, dili fasih ve edip bir musâhibin bulun-
masýnýn gereðine iþaret ederek bu kiþinin
evliya ve enbiya tarihini, hükümdarlar soh-
betini bilen, devlete ve saltanata zarar ve-
ren hususlarý açýk dille ve güzel misallerle
padiþaha anlatan, ilmî sohbetlere önem
veren, hak ve hukuka riayetkâr, kimseye
kini, garazý olmayan, kerem sahibi,  hare-
ketleri ölçülü, makam hýrsýna kapýlmayýp
mazlumlarý koruma, zalimlere haddini bil-
dirme hususunda padiþaha saðlýklý bilgi-
ler veren bir kimse olmasý gerektiðini be-
lirtir (Nushatü’s-selâtin, I, 127). Bu ifade-
ler, musâhibliðin resmî bir nitelik kazan-
dýðýný ortaya koyduðu gibi hangi alanlara
yönelik bir görev haline geldiðini de gös-
terir.

Osmanlý sarayýnda özellikle III. Murad
dönemiyle birlikte padiþahlarýn meþrep,
þahsiyet ve seviyelerine göre deðiþik rüt-
be ve iþlevlerde musâhiblerin çoðaldýðý dik-
kati çeker. Bu dönemden itibaren musâ-
hib kadýnlarýn da ortaya çýktýðý bilinmekte-
dir. XVI. yüzyýlda Râziye ve Canfedâ, XVII.
yüzyýlda Þekerpâre kaynaklarda adlarý ge-
çen musâhib kadýnlardýr (Naîmâ, IV, 276-
278). XVII. yüzyýlda aðalar ve saraylý ka-
dýnlar nüfuzunun arttýðý dönemde musâ-
hiblerin sayýsý ve gücü çoðalmýþtýr.

Musâhiblik özel bir görev olmakla birlik-
te idarî ve ilmî görevlilerden seçilen musâ-
hibler çeþitli sorumluluklar üstlenirdi. Ni-
tekim III. Murad’ýn musâhibi Mehmed Pa-
þa 996’da (1588) sikke ýslahýyla görevlen-
dirilmiþ, fakat daha fiilen iþe baþlamadan
kapýkulu süvarilerinin isyaný yüzünden Def-
terdar Mahmud Paþa ile birlikte öldürül-
müþtür.

Sarayda cüce, dilsiz ve siyah hadým aða-
larýndan seçilmiþ musâhibler de vardý. Bu
tür musâhiblerin sayýsý III. Murad zama-
nýnda olduðu gibi bazan artmýþtýr. Musâ-
hiblerin görüþ ve tavsiyeleri padiþahlar üze-
rinde çok defa etkili olurdu. Zaman zaman
siyasî meselelere karýþýr, idarecileri zor du-
rumda býrakýrlardý. III. Murad dönemin-
de musâhib cücelerin ve kadýn musâhib-
lerin bazý menfaatler karþýlýðýnda özellikle

tayinlerde aracý olmalarý dönemin tarih-
çilerince aðýr þekilde eleþtirilmiþtir.

Padiþahlar musâhiblerini kendileri se-
çer, istedikleri zaman da bu hizmetten af-
federlerdi. III. Murad’ýn musâhiblerinden
Þemsî Ahmed Paþa ile Beylerbeyi Mehmed
Paþa; IV. Murad’ýn musâhibleri Silâhdar
Mustafa Paþa, Emîrgûne oðlu Yûsuf, De-
li Hüseyin Paþa ve IV. Mehmed’in veziri ve
damadý Musâhib Mustafa Paþa tanýnmýþ
þahsiyetlerdir. Özellikle Musâhib Mustafa
Paþa, IV. Mehmed’in dostluðunu ve gü-
venini kazanarak uzun süre idarî ve siyasî
olaylarda etkili olmuþtur. IV. Mehmed dö-
nemi tarihçisi Abdurrahman Abdi Paþa
onun faaliyetleri hakkýnda ayrýntýlý bilgi
verir. Mustafa Paþa’nýn IV. Mehmed’e iki
mükemmel küheylâný pîþkeþ olarak sun-
duðunu, padiþahýn çeþitli kimselere yap-
týðý hil‘at-i fâhire, samur kürk gibi ihsan-
larý onun vasýtasýyla gönderdiðini, 28 Mu-
harrem 1077’de (31 Temmuz 1666) musâ-
hib iken kendisine vezirlik rütbesinin tev-
cih 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 Vardakos-
ta Ahmed Aða, Hacý Sâdullah Aða, Hacý
Ýzzet Þâkir Aða III. Selim’in, Hamâmîzâde
Ýsmâil Dede Efendi II. Mahmud’un musâ-
hibleri idiler. Bu makam 1834’te laðvedi-
lip musâhiblerden Abdi ve Said beylere ka-
pýcýbaþýlýk verilmiþtir (Lutfî, IV, 161).
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MUSAHÝBZÂDE CELÂL

(1868-1959)

Oyun yazarý.
˜ ™

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-

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 mu-
sâhiblik görevinden dolayý Musahibzâde
olarak anýlmýþtýr. Tophane’deki Fîruz Aða
Sýbyan Mektebi’nde baþladýðý öðrenimini
ayný yerde Feyziye Rüþdiyesi’nde sürdü-
ren Musahibzâde Celâl Süleymaniye’deki
Numûne-i Terakkî Ýdâdîsi’ni bitirdi. 1889’-
da Bâbýâli Tercüme Odasý hulefâlýðý göre-
viyle memuriyete baþladý. Bir süre Hukuk
Mektebi’ne devam ettiyse de bitiremedi.
1908’de II. Meþrutiyet’in ilâný üzerine umu-
mi tensîkat sýrasýnda Tercüme Odasý’n-
daki görevinden ayrýlarak kendini oyun
yazarlýðýna verdi. 1914 yýlýnda Þehzade
Tevfik Efendi’nin sarayýndan Firdevs Nik-
teristan Haným’la evlendi. Aðýr savaþ
þartlarý yüzünden geçim sýkýntýsý çekme-
ye baþlayýnca tekrar memuriyet istemek
zorunda kaldý. 1917’de Üsküdar’da çarþý
etiketleri kontrol memurluðuna, 1920’de
maliye tahsil memurluðuna getirildi. Þu-
bat 1923’te emekli oldu. Altý ay sonra Ev-
kaf Müzesi’nde, tekke ve türbelerden top-
lanan elbise ve sakal-ý þerif bohçalarýyla
Þark kumaþ ve þallarýndan bir koleksiyo-
nun hazýrlanmasý iþinde görev aldý. Oyun-
larýnýn ilgi görmesi üzerine buradan ayrý-
lýp tekrar oyun yazarlýðýna döndü. 1927’-
den sonra bir süre geçimini oyunlarýnýn
geliriyle saðladý. Þehir Tiyatrolarý Kütüpha-
nesi’ndeki görevini de ölümüne kadar
sürdürdü. Yaþý ilerledikçe daha önce ge-
çirdiði bir hastalýktan dolayý görme prob-
lemi arttý, bu yüzden çalýþmalarý zorlaþtý.
20 Temmuz 1959’da öldü, cenazesi Kara-
caahmet Mezarlýðý’na defnedildi.

Küçük yaþtan itibaren orta oyunu, ka-
ragöz gibi geleneksel seyirlik sanatlara ilgi
duyan Musahibzâde, on beþ-on altý yaþ-
larýndayken aralarýnda Ýbnürrefik Ahmed
Nûri (Sekizinci), Rýza Tevfik (Bölükbaþý) ve
Manyasizâde Refik Bey’in de bulunduðu ar-

Musahibzâde

Celâl

ta Ahmed Ağa, Hacı Sâdullah Ağa III. Se-
lim’in, Hacı İzzet Şâkir Ağa, Hamâmîzâde
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kadaþ grubuyla bir araya gelerek konak-
larda orta oyunu oynamýþ, zenne rollerin-
deki baþarýsý dolayýsýyla bir ara arkadaþlarý
arasýnda “Kocakarý Celâl” diye anýlmýþtýr.
Daha önceki tiyatro edebiyatýndan ve Ma-
nakyan Tiyatrosu’nda gördüðü oyunlardan
faydalanmýþ, onlara benzeterek yazdýðý
oyun denemelerini ise kimseye gösterme-
den yýrtýp atmýþtýr. 1908’den sonrasý or-
tamýnda önce Türk Kýzý adlý eserini yaz-
mýþtýr. O sýralarda seyrettiði bazý tarihî
oyunlardan etkilenip kaleme aldýðý Köprü-
lüler Manakyan Efendi Kumpanyasý ta-
rafýndan oynanmýþ ve adýnýn duyulmasýný
saðlayan ilk eseri olmuþtur. Tarihî dram
türünden tarih içindeki halk hayatýný can-
landýran toplumsal hiciv komedisine yöne-
liþinin ilk eseri Ýstanbul Efendisi’dir. I.
Dünya Savaþý ve Millî Mücadele yýllarýnda
ayný anlayýþýn ürünü olan komediler yaz-
maya devam etmiþ, 1919 yýlýnda Kap-
tanzâde Ali Rýzâ Bey gibi arkadaþlarýyla
Ýstanbul Operet Heyeti’ni kurmuþ, bura-
da rejisörlük de yapmýþtýr. Oyun yazarlýðý
ve eserlerinin sahnelenmesi açýsýndan
1927-1936 arasý en verimli dönemi ol-
muþ, Þehir Tiyatrolarý’nda ardarda oyna-
nan eserleri giþe rekorlarý kýrmýþtýr. Oyun-
larý ancak 1936’da topluca basýlabilmiþtir.
Bunlardan Aynaroz Kadýsý 1938’de, Bir
Kavuk Devrildi 1939’da Muhsin Ertuð-
rul tarafýndan filme alýnmýþtýr. 13 Þubat
1952’de sanat hayatýnýn kýrkýncý yýlý jübi-
lesi yapýlmýþ ve Ýstanbul Þehir Tiyatrosu’n-
da bir eseri temsil edilmiþtir. Daha sonra
Þehir Tiyatrolarý’nýn Üsküdar sahnesine adý
verilmiþtir.

Musahibzâde Celâl’in oyunlarý, Þinâsi’-
nin Þair Evlenmesi ile Türk edebiyatýn-
da ilk modern örneðini veren töre kome-
disi çizgisi üzerinde durmaktadýr. Eserle-
rini Meþrutiyet ve Cumhuriyet gibi iki kök-
lü dönüþüm devresinde veren yazar, esas
itibariyle geride býrakýlmakta olan toplum-
sal yapýyý karikatürize edilmiþ hayat sahne-
leriyle hicvetmiþtir. Doðrudan ideolojik bir
tutumu bulunmasa da söz konusu özelli-
ðiyle Ýtaat Ýlâmý, 1936’da Dahiliye Vekâ-
leti’nce gerçekleþtirilen baskýsýnda “ulusal
tezler”i yýðýnlara anlatacak bir eser olarak
sunulmuþtur. Musahibzâde’nin eserlerin-
de yer alan toplumsal yapýyla ilgili eleþti-
rileri haksýz ve aþýrý bulan araþtýrmacýlar,
onun bu tür oyunlarýnda yanlýþ veya mün-
ferit olaylara dayandýðýný ifade etmiþler-
dir. Bazý araþtýrmacýlar ise hadiselerin Os-
manlý hayatý içine oturtulmuþ olsa da ko-
nu edindiði din istismarcýlýðý, ahlâk zaaf-
larý, rüþvet, yolsuzluk gibi toplumsal bo-
zukluklarýn belli bir zamanla kayýtlý olma-
yan bir yönünün de bulunduðuna iþaret

etmiþlerdir. Ayrýca Osmanlý dönemi sos-
yal hayatýnýn araþtýrýlmasýný bir çeþit tut-
ku haline getiren yazarýn sadece eleþtiri
yapmadýðý, oyunlarýnýn arka planýnda lon-
ca esnafýna duyduðu hayranlýk gibi olumlu
taraflarýn da bulunduðuna dikkat çekil-
miþtir.

Oyunlarýnda karagöz ve orta oyunu gi-
bi geleneksel sanatlarýn unsurlarýyla Türk
tiyatrosunun modern dönem birikimle-
rinden edindiði tecrübeyi birleþtirmiþtir.
Hayal ve yaratma gücü bakýmýndan kuv-
vetli bulunmayan eserlerinde yer yer halk
masallarýndan gelen âþýk tipleri, toplumun
çeþitli tabakalarýndan alýnmýþ yardýmcý tip-
ler, orta oyunu taklitlerinden yansýyan yan
tipler seçilebilmektedir. Dil ve üslûp açý-
sýndan yeterli titizlik ve dikkate sahip gö-
rünmeyen yazarýn teknik yönden de bazý
acemilikleri söz konusu edilmiþtir. Bunun-
la beraber ortaya koyduðu tiplerin kos-
tümlerindeki tarihî ayrýntýlar konusunda
titiz davrandýðý bilinmektedir.

Eserleri. Musahibzâde Celâl’in oyunlarý
defalarca sahnelenmesine raðmen 1936’-
daki toplu basýma kadar pek azý yayýmlan-
mýþtýr. Ýlk basýlan eserlerinden biri olan
Feryat (Ýstanbul 1328), Tevfik Fikret’in
“Sis” þiirine nazîre olarak “Eski Sis Kafiye-
siyle Vezinsiz Dehre” üst baþlýðýný taþýyan
kýrk dört beyitlik bir manzumedir. Oyun-
larý þunlardýr: Türk Kýzý (Ýstanbul 1325,
1913’te Yeni Turan dergisinin ilâvesi ola-
rak tekrar basýlmýþ, bazý deðiþiklerle Gül-
süm adýyla da yayýmlanmýþtýr [Ýstanbul
1936]), Köprülüler, Ýstanbul Efendisi,
Lâle Devri, Macun Hokkasý (1919), Ye-
dekçi (1336), Kaþýkçýlar (1336), Atlý Ases,
Demirbaþ Þarl, Ýtaat Ýlâmý, Fermanlý
Deli Hazretleri, Aynaroz Kadýsý, Kafes
Arkasýnda, Bir Kavuk Devrildi, Mum
Söndü, Pazartesi-Perþembe, Gönül, Ba-
laban Aða, Selma, Genç Osman (Ýstan-
bul 1970, Mehmet Þükrü Erden ile birlik-
te). Musahibzâde’nin oynandýðý halde ba-
sýlmamýþ olan Moda Çýlgýnlýklarý adlý
bir oyunu daha vardýr. Yazarýn Ýnci dergi-
sinde tefrikasý yarým kalmýþ Sinan Çele-
bi isimli bir romaný ile (1919) Osmanlý örf
ve âdetlerinin repertuvarý sayýlabilecek
Eski Ýstanbul Yaþayýþý (Ýstanbul 1946,
1992) adlý bir eseri daha bulunmaktadýr.
Kendi gözlemleri yanýnda eskilerden edin-
diði bilgiler ve araþtýrmalarýyla meydana
getirdiði bu kitap çok sayýda özgün çizim-
le de zenginleþtirilmiþtir.
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(bk. SULH).
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MUSALLÂ

(bk. NAMAZGÂH).
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MUSALLÂ TAÞI

Cami avlularýnda bulunan
cenaze namazý kýlýnýrken

tabutun üzerine konulduðu taþ.
˜ ™

Sözlükte “namaz kýlýnan yer” mânasýna
gelen musallâ kelimesi, cemaatle kýlýnma-
sý gereken cuma ve bayram namazlarýnýn
edâsý için ayrýlmýþ üstü açýk geniþ mekân-
larý ifade eder. Musallâ taþý, teçhiz ve tek-
fini yapýlmýþ cenazelerin namazlarýnýn ký-
lýnmasý için getirildikleri camilerde bazan
kýble istikametindeki avlularda, bazan yan
avlularda ya da son cemaat yeri önünde
yer alýr. Kýbleye paralel yerleþtirilmiþ bu
taþlar yaklaþýk 1 m. yüksekliðinde (bel hi-
zasýnda) ve 2 m. boyunda dikdörtgen þek-
linde yekpâre, genellikle de mermer vb.
sert taþ malzemeden yapýlmýþtýr. Çoðun-
lukla masa gibi þekillendirilmiþ, üzeri düz
veya baþ tarafý ayak ucuna göre biraz yük-
sek, meyilli bir sekiyi andýran musallâlar
tuðla yahut ahþap yanýnda son yýllarda
beton, demir ve alüminyumdan da imal
edilmekte, hatta portatif olabilmektedir.
Osmanlý Türkçesi’nde “seng-i musallâ” di-
ye adlandýrýlan bu taþ yükselti, camilerin
özelliklerine göre çok defa sade veya ha-
fif bir tezyinatla süslenmiþ olarak deðiþik
þekillerde yapýlabilmektedir. Yaz kýþ açýk
havada bulunacaðýndan saðlamlýk ve da-
yanýklýlýðý dýþýnda belirgin bir mimari özel-
liði bulunmayan musallâ taþlarýnýn mezar-
lýk giriþlerine konulduðu da görülmektedir.

Bazý örneklerde çok eski dönemlere ait
yapýlardan toplanmýþ sütun ayak ve baþ-
lýklarý, eski lahit bloklarý gibi devþirme taþ


