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TERZİOGLU

Milsiki. Musikiyi riyazl ve eğitici bilimler arasında sayan ibn Sina'nın eş-Şifô.'
ve en-Necô.t adlı eserlerinde yer alan
musikiye dair bilgiler XL yüzyılın musiki
anlayışını aksettirmesi bakımından değerlidir. Bir bakıma Farabi'nin musiki sistemini genişleterek kendi sistematiği içerisinde inceleyen İbn Sina, musiki çalış
malarında zaman zaman tenkidl bir yol
takip etmiştir. ibn Sina'ya göre musiki.
birbirleriyle uyuşup uyuşamama bakımın
dan seslerin ve bu seslerle iç içe olan zaman birimlerinin durumlarından . onların bestelenme niteliklerinden bahseden
riyazl bir ilimdir. Bu tarifte iki önemli
unsur olarak ortaya çıkan nağme (ses) ve
!ka' (ritim) aritmetik, fizik ve geometriyle
doğrudan ilgilidir. "Musikide ilk hoşa giden şey sesin duyulan ve hissedilen nitelikleridir" diyerek sesin önemine işaret
eden İbn Sina'ya göre ses aynı zamanda
hayat mücadelesinde ve çeşitli ihtiyaçların karşılanmasında canlılara bahşedilen

bir haberleşme aracıdır. Sesler çeşitli sebeplerle tiz ve pest olarak oluşur ve kendi aralarında farklılık gösterir. Besteyi
insana hoş gösteren şey duyma kabiliyeti değil onun anlama yeteneğidir. Dolayısıyla sesler arasındaki uyumdan doğan
ahenkli melodiler ve düzenli ritm ruhu
derinden etkiler. ibn Sina, musikinin kaynağının gök cisimleri olduğunu ileri süren müslüman Pisagorcular' ın aksine bu
meselede mistik bir yaklaşımdan çok
natüralist bir görüş ortaya koymaktadır.
Nitekim bu konuda kendisine rehber
edindiği Farabi de gök cisimlerinin müzikal veya antimüzikal herhangi bir ses vermediğini söylemişti.

ibn Sina'nın bazı musiki terimleri haktarifleri dikkat çekicidir. Mesela
günümüzde "nota" kelimesiyle ifade edilen nağmeyi, "değerlendirilebilen bir zaman süresince devam eden ses", günümüz musiki nazariyatında aralık adıyla
anılan "eb'ad" terimini "bir melodi içinde
kındaki

ardarda gelen biri daha pest. diğeri daha tiz iki notanın arasındaki fark" şeklin
de tanımlamıştır. Uyumlu ve uyumsuz diye ikiye ayrılan bu aralıkların ilkinde iki
notanın sayısal bir oran içinde olduğu görülür. Aralarında sayısal bir oran bulunmayan iki notanın aralığı ise uyumsuzdur. Ona göre cins bazı notaların kümelenmesidir. Kavl, rasim (kromatik) ve mülewen (anarmonik) olarak üçe ayrılan cinslerin çeşitli bileşimlerle sayıları kırk sekize kadar ulaşır. Cem' , notaların birden
fazla cinsi içine alacak şekilde gruplanmasıdır. İbn Sina cem'i, gerçekte var
olan notaların tamamını değil üzerinde
işlem yap ılan ve enstrümanlarla çalına
bilen notaların bütünü olarak açıklar. Ona
göre metodinin gelişimi tiz tarafa doğru
olursa kahramanlık ve cömertlik, peste
doğru olursa ciddiyet, ağır başlılık tesiri
verir.
ibn Sina, "terkib" ve "tad'lf" adı altın
da islam dünyasında Kindl'den sonra armoniden ciddi bir şekilde bahseden ve
onu ilmi bir kalıba sokarak ifade eden kişidir. Batı'da armoniyi nazariyata sokan
Arizi de İbn Sina ile çağdaştır. eş-Şifô.'
da "Mehasinü'l-lahn" başlığıyla incelediği terkibi "herhangi bir notayı kendi dörtlü ve beşlileriyle aynı zamanda çalmak" ,
tad'ifi ise "aynı durumu oktavda gerçekleştirmek" şeklinde tarif etmiştir. ibn SIna melodi konusundaki görüşlerini de
şöyle açıklar: Melodi, gelişen bir düzen
içerisinde ve ahenkli ritimlere göre makamı oluşturan grubun notalarını serbest olarak kullanmaktır. Beste yapmak
isteyen bir kimse, önce belli bir makamda bir grubu seçtikten sonra bu grubun
içinde mümkün olduğu kadar birkaç çeşit, cins tertip etmelidir. Melodi basit ve
bestelenmiş olarak ikiye ayrılır. Tek bir türün bitişik ritmini içine aldığı zaman basit olan melodi farklı ritimleri içine aldığı
zaman beste (kompozisyon) olur.
ibn Sina musikide ritmi vazgeçilmez
bir unsur olarak ele almış, eserlerinde bu
konuya özel bölümler ayırmıştır. Yaşadı
ğı dönemde Arap musikisinde kullanılan
hezec, hafif-i hezec, sakil-i ewel, hafif-i
sakil-i ewel, remel, hafif-i remel, sakil-i
sani, mahuriden (hafif-i sakil-i sani) ibaret
sekiz ana ritmi k modelin her biri hakkın
da açıklamalar yapmıştır. Musikinin ve
şiirin ahengini "ritim" başlığı altında tek
bir çerçevede toplayan ibn Sina musikideki ritim kalıplarıyla aruz vezinlerini birleştirmiştiL Ona göre ritim. nakre (darb=
vuruş) zamanları için takdir edilmiş herhangi bir ölçüdür. Bu nakreler seslendi-
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ve uyum içinde ise ritim lah ni (melodik), nazma dayalı harflerden ibaretse şiirsel olur. İbn Sina, müsiki ve şiir sanatlarının benzer noktalarını şu şekilde
özetler: Her iki sanat, insanın tabii sevgisinden kaynaklanan uyumlu terkip ve
melodilerdir. Şiirin de mOsikinin de kendilerine has ritmi, ahengi ve nağmesi vardır. Her iki sanatın da temeli taklittir.
Eserlerinde devrinde kullanılan müzik
aletlerinden de bahseden İbn Sina bu
aletleri genel olarak üflemeli, telli ve ritim çalgıları olarak üçe, bunları da kendi
aralarında bölümlere ayırmış, birtakım
teorik açıklamalar yaptığı ud üzerinde
geniş olarak durmuştur.
İbn Sina'nın mOsikideki ilmi seviyesi,
gerek kendi zamanında gerekse daha
sonraki devirlerde birçok ilim adamının
ilgi odağı olmuş ve bu eserlerindeki metotla ileri sürdüğü fikirler asırlar boyu
müsiki nazariyatçılarına rehberlik etmiş
tir.
İbn Sina müsiki hakkındaki görüşlerini
en geniş şekilde eş-Şiid' adlı eserinde
işlemiştir. Eserin üçüncü kısmı olan riyaziyyatın, Farabi'nin Kitô.bü'l-Mus~a'l
kebir'i ile Safiyyüddin ei-Urmevl'nin Kitfıbü'l-Edvfır ve Kitdbü'ş-Şerefiyye adlı eserleri arasında ortaya çıkan teorik
analizierin ayrıntılı bir şekilde sunulduğu
on ikinci bölümü "Cevam{u "ilmi'l-mGsi15a" başlığı altında bu ilme ayrılmıştır. Bu
bölüm Zekeriyya Yusuf tarafından tahkik
edilerek basılmıştır (Kahire 1956). en-Necdt'ın "ei-Mubtaşar fi"ilmi'l-mGsil5a" baş
lığını taşıyan bölümü Mahmud Ahmed
ei-Hifni ve Robert Lachmann tarafından
Ibn Sina's Musiklehre adı altında Almanca tercümesiyle birlikte yayımlan
mıştır (Berlin 1931). Dfınişndme-i ~ld'i
adlı eserde yer alan mOsikiye dair bölüm
en-Necdt'taki bölümün hemen hemen
aynıdır. İbn Sina'nın mGsiki konusuna temas ettiği diğer eserleri de şunlardır: Risdle fi'l-l).uruf (Kah i re 1933), Risfıle fi'nnefs, Fi Beyan-ı a~sami'l- 'ulı1mi'l-l).i
kemiyye ve'l-'a~liyye, el-Kanun fi'ttıb, Kitfıbü'l-Leval).ı~, el-Med]Jal ila şı
na'ati'l-musi~a (bu son eserin adına sadece ibn Ebu Usaybia ' nın kitabında rastlanmaktadır).
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Eserleri. İslam filozofları içerisinde en
çok eser vermiş müelliflerden biri olan
İbn Sina'nın mantık. tabliyyat. riyaziyyat
ve metafizik gibi disiplinlerle ilgili eserleri oldukça geniş hacimli. Kindi ve Razi
gibi kendisinden önceki filozoflar tarafın
dan kaleme alınan çalışmalardan daha
şümullüdür. ÜsiGbu ve kendisinden önce
yüzeysel olarak ele alınan meseleleri dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde ortaya koy-
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