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~ MAHMUT KAYA 

O MÜSİKİ. Felsefe dünyasında "Mu
allim- i Sanı· la kabı ile tanınan Farabi 
müsiki alanında da birçok tarihçi ve mü
siki nazariyatçısı tarafından "Muallim-i 
Ewel" olarak kabul edilmiştir. Farabi 
müsiki nazariyatını Aristo, Themistius ve 
Euclides gibi ünlü alimierin Arapça'ya 
tercüme edilen eserlerinden tanımıştır. 

Ayrıca Ya'küb b. İshak ei-Kindi'nin bu 
alandaki çalışmalarından da haberdardı. 
Daha sonra yazdığı eserlerde ve özellikle 
el-Musf~a'l-kebir'de Yunanlılar'ın na
zariyatını şerhetmekle kalmamış, iyi bir 
fizikçi ve matematikçi olduğu için Yunan
lılar'dan eksik şekilde intikal eden na
zariyat bilgilerini tamamlamış, hatta bir
çok noktada onların hatalarını düzelt
miştir. Bundan başka çalgılarla ilgili ay
rıntılı incelemeler yapmış olması ve ses 
fiziğiyle ilgili çalışmalarında Yunanlılar'ı 
aşması ona müsiki tarihinde müstesna 
bir yer kazandırmıştır. 

Müsiki ilmini nazari ve arneli olarak iki 
bölümde ele alan Farabfnin el-Musi~a·ı
kebir'i incelendiğinde onun sadece bü
yük bir nazariyatçı değil aynı zamanda 
müsiki sanatını fiilen icra eden bir sanat
kar olduğu açıkça görülür. Müsiki naza
riyatına olan vukufu sonucunda konuları 
büyük bir açıklıkla ifade edebilmesi, an
cak onun bu sanattaki yüksek icracılığı 
ile açıklanabilir. Birçok kaynakta sözü 
edilen, Farabfnin bir mecliste saz çala
rak orada hazır bulunanları önce güldü
rüp sonra ağiattığı ve sonunda herkesi 
uyutarak meclisten çıkıp gittiği şeklin
deki rivayetin tamamıyla hayal mahsulü 
olmadığı düşünüise bile burada büyük 
bir abartmanın bulunduğu muhakkaktır. 
Ayrıca bazı eserlerde ud ve kanunun Fa-

Farabi'nin KiUibü iJ:ışa' i'l·f~ii 'at adlı ri salesinin ilk iki sayfası (Manısa lı Halk Ktp., Mecmua, n<. ı705 , v<. 59' ·60 '1 



rabY tarafından icat edildiğine dair ifa
delere rastlanmaktaysa da bu sazların 
Farabfden önce de kullanıldığı bilindiği
ne göre onun belki bu sazların düzenin
de bazı hamleler yapmış olabileceğini ka
bul etmek gerekir. 

Farabfnin mOsikiye dair eserleri şun
lardır: 1. el-Musil,ca'l-kebir•. Asıl adı Ki
tabü Şınacati cilmi'l-mı1si~a olan bu 
eser İbn Ebu Usaybia'nın ifadesiyle el
Mı1si~a ·ı - k e bir adıyla şöhret bulmuştur 
(daha önce Kindi'nin eseri de bu adla anı l 

maktayd ı ). İki bölümden meydana gelen 
el-Mı1si~a'l-kebir'in "ei-Medhal ila sı

naati'l-müslka" başlıklı ilk bölümünün 
bazı kütüphanelerde müstakil bir nüsha 
halinde yer alması, başta Henry George 
Farmer olmak üzere birçok araştırmacı

nın Farabi'nin bu adla ayrı bir eseri da
ha bulunduğunu ileri sürmesine sebep 
olmuştur. Özellikle Türkiye'de Farabi ile 
ilgili yayınlarda bu hataya sık sık rastlan
maktadır. Dünyanın çeşitli kütüphanele
rinde yazma nüshaları bulunan (Shiloah, 
s. ı 06- 1 07) eser aattas Abdülmelik Ha
şebe tarafından neşredilmiştir (Kahire 
1967). 2. Kitabü İ!J.şa'i'l-i~iicat. MOsiki 
usullerine dair olan bu eserin tek nüs
hası 1958 yılında Ahmet Ateş tarafından 
Manisa il Halk Kütüphanesi'nde tesbit 
edilmiştir (nr. 1705, vr. 59b· 92b)_ Eserde 
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Ykaın terkipleri, temel usullerin taksima
tı ve tasnifi gibi konuları inceleyerek Ykaın 
arneli yönünü ele alan Farabi, ayrıca is
hak ei-Mevsıli'nin Te'lifü'n-nagam adlı 
eserindeki bazı görüşleriyle, Arap usulle
rini bırakıp Yunanlılar'ın usulleriyle meş

gul olmasından dolayı Kindi'yi de tenkit 
etmiştir. 3. Kitab ti'l-i~ii cat. Farabi'nin 
usullere dair ikinci eseri olup burada 
Ykaın prensipleri üzerinde durulmuştur. 
Eserin tek nüshası Topkapı Sarayı Mü
zesi Kütüphanesi'ndedir (l ll. Ahmed, nr. 
1878, vr. 160b- J67"). 

Farabi mOsikiyle ilgili bu eserlerinin 
dışında İJ:ışc'i, ü '1- c ulı1m adlı risalesin
de de mOsiki konusuna yer vermiştir. 

Eserde melodilerin çeşitleri, nasıl terkip 
edildikleri, daha tesirli olmaları için ne 
gibi özelliklere sahip bulunmaları ge
rektiğini bilmeye yarayan bir ilim şek

linde tarif edilen mOsiki müşahede ve 
uygulama yolu ile öğrenilen, yani mate
matiğin kapsamında bulunan bir ilim 
olarak incelenmiştir. 

Farabi'nin Avrupa'nın muhtelif kütüp
hanelerinde bulunan mOsikiye dair çe
şitli yazıları , Henry George Farmer tara
fından kısaltılmış İngilizce tercümele
riyle birlikte al-Fiirabi's Arabic-Latin 
Writings on Muşic adıyla neşredilmiş
tir (Giasgow 1934). 

lshak 
b. ibrahim 
ei-Farabi'nin 
DTvanü 'L· 

edeb adlı 

eserinin 
ilk iki sayfası 
(Süleymaniye Ktp., 

Ayasofya, 

nr. 4678) 
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FARABI, İshak b. İbrahim 

( u-!G wı ~Ir.! ,y, ı.9b:...l ı 
Ebu İbrahim İshak b. İbrahim el-Farabi 

(ö. 350/961 [?]) 

Arap dili alimi, lugatçı. 
_j 

282'de (895) doğan dil alimi ve edip 
Ebu Mansar ei-Ezheri'nin akranı olma
sına bakarak lll. (IX.) yüzyılın sonlarında 
veya IV. (X.) yüzyılın başlarında doğdu

ğu söylenebilir. Türkistan'daki Farab şeh
rine nisbetle anılır. Katib Çelebi, nisbe
sini yanlışlıkla Faryabi şeklinde kaydet
miştir (Keşfü'?·?unan, ı . 774). Meşhur lu
gatçı İsmail ei-Cevheri'nin dayısı ve ho
cası olan Farabi'yi büyük Türk filozofu 
Ebu Nasr ei-Farabi ile karıştıranlar ol
muştur. Yemen'e gittiğine ve Divanü'l
edeb adlı eserini orada yazdığına dair 
bilgiler doğru değildir. Divanü'l-edeb'in 
bir nüshasını' Ebü'I-Aia ei-Maarrl'den ik
mal eden Yemenli bir şahsın Farabi ile 
karıştırılması sebebiyle onun Yemen'e 
gittiği zannedilmiştir. Muhtemelen ilk 
öğrenimini Farab'da yapan Farabi'nin 
daha sonraki tahsili ve hayatı hakkında 
kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Ve
fat tarihi de kesin olarak belli değildir. 
Ancak SüyQti 350' de (961) öldüğünü zik
retmektedir. 

Eserleri. 1. Divanü '1- ed eb. Arapça lu
gatların en önemlilerinden biridir. Bu 
eserde fiilierin türüne ve isiınierin ka
lıplarına göre bab ve fasıl sistemiyle bi-
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