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MUSAHÝBZÂDE CELÂL

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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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
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malzeme musallâ taþý olarak kullanýlmýþtýr.
Ayasofya Camii’ndeki musallâ taþý, üzeri
nebâtî motiflerle süslü iri bir Bizans sü-
tun baþlýðýdýr. Dekoratif bezemeler taþýyan
veya sade taþ bloklardan ibaret örnekler
arasýnda Manisa Alaþehir’deki Þeyh Sinan
Camii’nin son cemaat yeri önünde duran
musallâ taþý zikredilebilir. Bizans dönemi-
ne ait iki kýrýk sütun gövdesinin üstüne
oturtulmuþ olan, üzeri son derece güzel
bezemelere sahip bu lahit parçasý yakýn
bir tarihte yerinden sökülerek açýk hava
müzesine taþýnmýþtýr (fotoðrafý için bk.
Aksu – Karakaya, sy. 12 [1993-94], s. 11).
Üsküdar’da Bulgurlu Camii’nin avlusunda
kenarlarý yumurta frizleriyle süslenmiþ ka-
lýn mermer blok halindeki musallâ taþý da
yerinden sökülüp yeni yapýlmýþ bir düz taþ-
la deðiþtirilmiþtir. Ýslâm mimarisinde mu-
sallâ taþý diðer mimari unsurlar gibi son-
radan ortaya çýkmýþ olup ölüye gösterilen
saygýnýn bir ifadesi þeklinde cesedin yük-
sekçe bir yere konulmasý arzusundan doð-
muþ olmalýdýr.

Musallâ taþý Türk edebiyatýna girmiþ
mimari unsurlar arasýnda yer almaktadýr.
Divan þairi Bâkî’nin, “Kadrini seng-i mu-
sallâda bilip ey Bâkî / Durup el baðlayalar
karþýna yâran saf saf” beyti bir vecize de-
ðeri kazanmýþtýr. Cahit Sýtký Tarancý’nýn
“Otuz Beþ Yaþ” adlý þiirindeki, “Bir namaz-
lýk saltanatýn olacak / Taht misâli o musal-
lâ taþýnda” beyti de ayný deðerde bir ör-
nektir.
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Ýslâm edebiyatýnda
bendlerden kurulu nazým þekillerinin

genel adý.
˜ ™

Sözlükte “inci dizilen iplik, gerdanlýk”
anlamýndaki sýmt kökünden türeyen mu-
sammat “inci dizisi” demektir. Ýlk örnek-
leri Hârûnürreþîd’in saray þairlerinden Ebû
Nüvâs’ýn þiirlerinde görülen ve Arap ede-
biyatýnda daha çok müveþþah adýyla ele
alýnan musammat, bünyesinde kafiyedaþ
kelimeler ve söz bölükleri içeren beyitleri
tanýmlamak için de kullanýlmýþtýr.

Ýran edebiyatýnda ilk defa müseddes
þekliyle Menûçihrî tarafýndan kullanýlan
musammat daha sonra Türk edebiyatý-
na da intikal etmiþ ve dört, beþ veya altý
bendli olanlarý divan þairlerinin gazelden
sonra en çok tercih ettikleri nazým þekli
olmuþtur. Bu tercihte musammatlardaki
kafiye örgüsünün þaire saðladýðý imkân-
lar da rol oynamýþtýr. Kaside veya gazelde
olduðu gibi beyit sonlarýnda ayný kafiyeyi
uygulamak yerine musammatta üç, dört,
beþ, altý ... mýsradan sonra ayný kafiyeye
dönülerek vezinde ortak, ama bend içi ka-
fiyede farklý mýsra öbekleri sayesinde an-
latým gücüne yeni ve zengin imkânlar sað-
lanýr. Her bend sonundaki mýsraý ilk bend
ile kafiyelendirilen musammatlara “müz-
devic musammat”, bend sonlarýnda ayný
mýsraýn tekrarlandýðý musammatlara ise
“mütekerrir musammat” denir. Genelde
beþ-yedi bend olarak düzenlenen musam-
matlarýn bendlerindeki mýsra sayýsý birbi-
rine eþit olup üç ile on arasýnda tekrarla-
nan bu mýsralara göre müselles, murab-
ba / terbî, muhammes / tahmîs gibi ad-
lar alýr. Musammatlar bir þair tarafýndan
baþka bir þairin gazeli esas alýnarak bu
gazelin beyitlerine mýsra ilâvesiyle de
meydana getirilebilir. Ýlâve edilen mýsra-
lara “zamîme” denir. Bu tarz musammat-
larda þair, bir baþka þairin gazelini ayný us-
talýkta veya daha üstün derecedeki mýs-
ralarla zenginleþtirmek ve meydana ge-
tirdiði musammat dolayýsýyla kendi de-
ðerini ispatlamak amacýný taþýr. Þairlerin
kendi gazellerini musammata dönüþtür-
düðü örnekler de vardýr. Musammat üç
büyük Ýslâmî edebiyat içinde (Arap, Fars,
Türk) yaygýn olarak Türk edebiyatýnda kul-
lanýlmýþtýr.

Hemen bütün kaynaklarýn musammat
baþlýðý altýnda tanýmladýklarý nazým þekil-
leri þunlardýr: 1. Müselles. Her bendi üçer
mýsradan oluþur. Türk þairleri musamma-
týn bu çeþidine itibar etmemiþtir. 2. Dört
mýsralý bendlerden oluþan musammatlar.
a) Murabba. Bend sayýsý genelde beþ-yedi
arasýnda deðiþirse de en az üç, en çok yir-
mi yedi bendden müteþekkil murabbalar
da mevcuttur. Arap ve Ýran edebiyatlarýn-
da murabba tarzýnda yazýlan þiirler Türk
edebiyatýndakilerden sayýca çok azdýr. Aþk,
ayrýlýk, bahar, bayram, savaþ, ölüm man-
zum mektuplar gibi deðiþik konularý içe-
ren murabbalarýn pek çok örneði mevcut-
tur. Bilindiði kadarýyla Türk edebiyatýnda
ilk murabba Nesîmî (ö. 821/1418) tarafýn-
dan yazýlmýþ, XVI. yüzyýlda Türk þairleri
arasýnda murabba yazma moda haline
gelmiþ, hatta nazîre murabbalar yazan

þairler görülmüþtür. Mesîhî’nin murabba
þeklinde nazmettiði bahâriyyesi türünün
güzel örneklerinden olup Batý dillerine de
çevrilmiþtir. Edirneli Nazmî çoðu müte-
kerrir 519 murabba ile bu alanda ilk sýrayý
alýr. Onu Enderunlu Vâsýf 194, Ýlhâmî (III.
Selim) doksan yedi, Üsküdarlý Aþkî elli do-
kuz, Nâfiz elli bir, Nedim ve Þeref Haným
otuz beþer, Muhibbî (I. Süleyman) otuz bir,
Hayretî yirmi altý ve Taþlýcalý Yahyâ yirmi
beþ murabba ile takip eder. Murabbalar-
da daha ziyade “fâilâtün fâilâtün fâilâtün
fâilün” veya “feilâtün feilâtün feilâtün fei-
lün” gibi hece vezninin 4 + 4 + 4 + 3 = 15’li
kalýbýna veya bunlarýn bir tef‘ile eksiðiyle
4 + 4 + 3 = 11’li kalýbýna (feilâtün feilâtün
feilün) uyan iþlek kalýplar tercih edilmiþ-
tir. Bunun en önemli sebeplerinden biri,
murabbaýn eski Türk þiirindeki koþukla
bunun halk þiirindeki uzantýsý olan türkü
veya koþmaya çok benzemesidir. Nitekim
halk þairleri aruzla þiir söyleyecekleri za-
man mütekerrir murabba tarzýný kullan-
mýþlardýr. Murabba ayný zamanda Türk
mûsikisinde bir beste formunun adýdýr.
Þarký nazým þekliyle benzerlik gösterme-
si, bestelenmeye uygun oluþu ve sýrf bes-
telenmek üzere kaleme alýnan murabba-
larýn bulunmasý kelimeye “beste” anlamý-
ný kazandýrmýþ, “murabba baðlamak” da
“þarký bestelemek” mânasýnda kullanýl-
mýþtýr. Ýran edebiyatýnda murabba özellik-
le meþrutiyetten sonra geliþmiþtir. Eþre-
feddîn-i Gîlânî, Edîbü’l-Memâlik Ferâhânî,
Meliküþþuarâ Bahâr, millet ve vatan sev-
gisini anlattýklarý þiirlerinde murabba na-
zým þeklini kullanmýþlardýr. b) Terbî‘. Bir
þairin yazdýðý gazele ait beyitlerin önüne
ayný vezin ve kafiyede iki mýsra ilâvesiyle
meydana getirilir. Terbîin mütekerrir tü-
rüne rastlanmaz. Terbî‘de ilâve mýsralar
beyitlerin arasýna konursa “taþtîr” veya
“mutarraf terbî‘” adýný alýr. Son bendde
hem gazel þairinin hem de onu musam-
mata dönüþtüren þairin mahlasýnýn yer al-
dýðý terbî‘lerde bazan gazel beyitlerinden
birkaçýnýn atlandýðý da olur. Mehmed Aydî
Baba’nýn (ö. 1865) tanýnmýþ þairlerin ga-
zellerine yaptýðý terbî‘ler meþhurdur. c)
Þarký. Türk halk þiirindeki türkünün kar-
þýlýðý olup yalnýz Türk edebiyatýnda görü-
lür. Genelde dört mýsralý bendler halinde
ve bestelenmek için yazýlan þarkýlarda da-
ha çok aþk ve ayrýlýk konularý iþlenir. Mû-
siki literatüründe bu bendlerin ilk mýsraý-
na “zemin”, üçüncü mýsraýna “miyan” (mi-
yanhâne), sonda tekrarlanan mýsraýna “na-
karat” denir. Bestelenmek maksadýyla ya-
zýldýðý için þarkýlarýn dili oldukça sadedir.
Bend sayýsý çoðunlukla iki -beþ arasýnda

ba / terbî‘, muhammes / tahmîs gibi ad-

ilk murabba Nesîmî (ö. 820/1417[?]) tarafın-


