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ký’nin Deryâ-yý £Iþš adlý mesnevisine na-
zîre olan eser Abdülmecîd Deryabâdî ta-
rafýndan neþredilmiþtir (A‘zamgarh 1927).
Mushafî’nin II. Þah Âlem zamanýna kadar
Bâbürlü hükümdarlarýný anlattýðý bir Þâh-
nâme’si de vardýr (G. de Tassy, II, 285).
Onun bütün eserleri Nisâr Ahmed Fârûký
tarafýndan Külliyyât-ý Mu½¼afî adýyla ya-
yýmlanmýþtýr (I-V, Delhi 1968-1983). Ayrý-
ca nazým ve nesir çalýþmalarýndan ÝntiÅâ-
bât-ý Külliyyât-ý Mu½¼afî (Ýslâmâbâd
2000) ve ÝntiÅâbât-ý Kelâm-ý Mu½¼afî
(Patna 2000) adýyla seçmeler yapýlmýþ-
týr.
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Osmanlý eðitim sisteminde
yüksek tahsile hazýrlayan

ve hareket-i dâhilden sonra gelen
Sahn-ý Semân medrese derecesi

(bk. MEDRESE).
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Osmanlý eðitim sisteminde
yüksek tahsile hazýrlayan

Süleymaniye Medresesi’nin
ilk derecesi

(bk. MEDRESE).
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Sözlükte “ansýzýn bastýran yaðmur” an-
lamýndaki savb kökünden türeyen ve “bir
þeyin hedefine ulaþmasý, birinin payýna
düþmesi” mânasýna gelen isâbet masda-
rýndan isim olan musîbet, “insanýn genel-
likle kendi iradesi dýþýnda ve beklemediði
þekilde karþýlaþtýðý durum” demektir. Da-
ha çok hastalýk, kýtlýk, zarar ziyan, yangýn,
deprem gibi âfetler, sevilen birinin ölümü
vb. aðýr sýkýntý veren þeyler için kullanýlýr
(Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “svb” md.;
Lisânü’l-£Arab, “svb” md.). Cürcânî musi-
beti “insanýn tabiatýna uymayan þey” diye
tanýmlamýþ ve buna ölümü örnek göster-
miþtir (et-Ta£rîfât, “el-Musîbe” md.). Ya‘-
kub b. Ýshak el-Kindî’den itibaren pek çok
Ýslâm âliminin benimsediði anlayýþa göre
ölüm de dahil olmak üzere musibetler ha-
yatýn bir parçasýdýr, tabii ve kaçýnýlmaz ger-
çeklerdir. Ýnsanýn hiçbir musibetle karþý-
laþmamasý için hiç var olmamasý gerekir.
Çünkü musibetler deðiþme ve bozulma ni-
teliði taþýyan þeylerin deðiþmesinden, bo-
zulmasýndan ileri gelmektedir. Eðer dün-
yada bozulma olmasaydý varlýk da olmaz-
dý. Musibetlerin olmamasýný istemek ta-
biattaki oluþma ve bozulma kanununun
ortadan kalkmasýný istemek olur ki bu da
imkânsýzdýr (Ya‘kub b. Ýshak el-Kindî, s.
18-19; Ýbn Miskeveyh, s. 179).

Musibet kelimesi Kur’ân-ý Kerîm’de on
âyette geçmektedir. Ayrýca altmýþ dört
yerde ölüm, fitne, kötülük, belâ, yaþlýlýk,
azap; aþýrý susuzluk, yorgunluk ve açlýk gi-
bi olumsuzluklarýn baþa gelmesini ve iyi-
lik, ilâhî lutuf, rahmet gibi olumlu durum-
larla karþýlaþmayý ifade etmek üzere mu-
sibetle ayný kökten gelen fiiller kullanýlmýþ-
týr (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “svb” md.).
Bakara sûresinde (2/155-157) Allah’ýn in-
sanlarý korku, açlýk, mal, can ve ürün kay-
bý gibi musibetlerle sýnamaya tâbi tuttu-
ðu belirtildikten sonra bu tür musibetler
karþýsýnda, “Doðrusu biz Allah’a aidiz ve
muhakkak O’na döneceðiz” diyerek sabýr
ve metanetlerini kanýtlayanlar Allah’ýn lu-
tuf ve rahmetiyle müjdelenmekte ve bun-
larýn doðru yolu bulmuþ olduklarý bildiril-
mektedir. Hz. Peygamber musibete uðra-
yanlarý yukarýdaki âyetlerin, “Doðrusu biz
Allah’a aidiz ve muhakkak O’na dönece-
ðiz” (Ýnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn) kýsmýný
okuyarak teselli etmelerini müslümanlara
öðütlemiþ, bu sebeple yakýnlarýný kaybe-
denlere tâziyede bulunurken bunun okun-
masý âdet haline gelmiþtir.

Bazý âyetlerde her türlü musibetin bir
kitapta yazýlý olduðu (et-Tevbe 9/50-51; el-
Hadîd 57/22), musibetlerin Allah’ýn izniyle
gerçekleþtiði (et-Tegabün 64/11) bildirilir-
ken bazýsýnda musibetler insanýn kendi fi-
illerinin bir sonucu olarak gösterilmekte-
dir (meselâ bk. Âl-i Ýmrân 3/165; en-Nisâ
4/62; el-Kasas 28/47). “Baþýnýza gelen her
musibet kendi yaptýklarýnýz yüzündendir;
kaldý ki O birçoðunu baðýþlar” meâlindeki
âyet (eþ-Þûrâ 42/30) ikinci tür âyetlerin
özeti mahiyetindedir. Nisâ sûresinin 78.
âyetinde iyilik ve kötülük olarak insanlarýn
baþýna gelenlerin hepsinin Allah’tan oldu-
ðu bildirilirken 79. âyette, “Sana gelen iyi-
lik Allah’tandýr, baþýna gelen kötülük ise
kendindendir” buyurulmuþtur. Müfessirler,
bu farklý ifadeleri kader kavramý çerçeve-
sinde musibetlerin genel yaratma fiili açý-
sýndan Allah’a; irade ve ihtiyar, esbâba te-
vessül, kesb ve hak ediþ gibi beþerî etken-
ler açýsýndan kula ait olduðu þeklinde açýk-
lamýþlardýr (Taberî, IV, 176-177; Zemahþerî,
II, 113-114; Kurtubî, V, 284-285; Elmalýlý,
II, 1397-1399).

Musibet kelimesi ve ayný kökten türe-
yen çeþitli fiil ve isimler hadislerde de sýkça
geçmektedir. Hadis mecmualarýnda mu-
sibetten dolayý üzüntü duymanýn, göz ya-
þý dökmenin günah olmadýðýný; feryat ve
figan etmek, dövünmek, üstünü baþýný
yýrtmak, sürekli halinden þikâyet etmek
gibi taþkýnlýklardan sakýnmak gerektiðini
bildiren ve metanetli olmayý öðütleyen ha-
dislerin yer aldýðý bölümler bulunmaktadýr
(Wensinck, el-Mu£cem, “svb” md.). Resû-
lullah’ýn, oðlu Ýbrâhim’in vefatý sýrasýnda
aðlamasýný yadýrgayan bazý sahâbîlere, “Bu
bir þefkattir; kalp üzülür, göz yaþ döker;
ancak bizim aðzýmýzdan rabbimizin razý ol-
mayacaðý hiçbir söz çýkmaz” demesi (Bu-
hârî, “Cenâ,iz”, 44; Müslim, “Feçâ,il”, 62),
musibetler karþýsýnda üzülüp aðlamanýn
sakýncasýnýn bulunmadýðýna delil olarak
gösterilir. Ayrýca hadislerde en büyük mu-
sibetlerle peygamberlerin karþýlaþtýðý (Bu-
hârî, “Merdâ”, 2, 3; Ýbn Mâce, “Fiten”, 29;
Tirmizî, “Zühd”, 57; ), Allah’ýn sevdiði kul-
larýný zaman zaman musibetlerle imti-
han edeceði (Buhârî, “Merdâ”, 1; Tirmizî,
“Zühd”, 57) belirtilmekte ve musibetlere
sabredip çekilen acýlar karþýsýnda Allah’-
tan ecir beklemenin faziletine iþaret edil-
mektedir (meselâ bk. Müsned, I, 177, 182;
Tirmizî, “Cenâ,iz”, 36; Nesâî, “Cenâ,iz”, 22).
Yorgunluk, hastalýk, tasa ve kederden aya-
ðýna diken batmasýna kadar müslümanýn
baþýna gelen her türlü musibetin günah-
lara kefâret olacaðý müjdesi verilmektedir
(Müsned, VI, 114, 120; Buhârî, “Merdâ”, 1,
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3; Müslim, “Birr”, 49). Hadislerde ayrýca
musibete uðrayanlarýn teselli edilmesi, acý-
larýnýn paylaþýlmasý ve yakýnlarýný kaybe-
denlere tâziyede bulunulmasý tavsiye edil-
mektedir (el-Muva¹¹aß, “Cenâ,iz”, 41; Ýbn
Mâce, “Cenâ,iz”, 55, 56).

Gazzâlî, Ý¼yâßü £ulûmi’d-dîn’in ana bö-
lümünden biri olan “Sabýr ve Þükür Kita-
bý”nda (IV, 72-73) insanýn üstesinden gele-
meyeceði musibetlere sabretmesini sab-
rýn en yüksek derecelerinden biri olarak
zikreder. Ýnsanýn musibetlerden korun-
maya çalýþmasý ve uðradýðý bir musibet-
ten kurtulmak istemesi, kurtulamamasý
halinde üzüntü ve acý duymasý, göz yaþý
dökmesi tabii bir durumdur. Ondan iste-
nen önlenebilir musibetlere katlanmak de-
ðil musibetten korunma yönünde önlem
almak, baþa gelen bir felâketten kurtul-
mak için her türlü çabayý göstermek, kur-
tulma imkâný bulunamamasý halinde du-
rumu sabýr ve metanetle karþýlamaktýr.
Mâverdî de Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn ad-
lý eserinin “Sabýr ve Tahammülsüzlük” baþ-
lýklý bölümünde (s. 405-421) musibetleri
kolaylýkla atlatmanýn ve acýlarýný hafiflet-
menin yollarýný göstermiþ, tahammülsüz-
lüðün musibetlerden doðan acýlarý daha da
arttýracaðýný belirtmiþtir. Ona göre musi-
betler karþýsýnda sabýrlý ve metanetli dav-
rananlar onlardan daha çabuk kurtulabi-
lir. Musibet hakkýndaki âyet ve hadislerle
Ýslâm âlimlerinin görüþleri deðerlendiril-
diðinde bunlarda musibetlerin insanlarý
eðiten, olgunlaþtýran, onlara hayatýn aðýr
sýkýntýlarý karþýsýnda dahi tahammül gücü
ve iradesi kazandýran rolüne dikkat çekil-
diði görülmektedir. Özellikle tasavvuf dü-
þüncesinde belâ ve musibetlerin bu olum-
lu yönüne önem verilmiþtir (ayrýca bk. BE-
LÂ; SABIR).
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Fârâbî’nin
(ö. 339/950)

mûsiki nazariyatýna dair eseri.
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Pek çok kaynakta Kitâbü’l-Mûsîša’l-
kebîr adýyla kaydedilir. Ýki bölümden mey-
dana gelen eserin ilk bölümünün bazý kü-
tüphanelerde müstakil bir nüsha halinde
yer almasý, baþta Henry George Farmer ol-
mak üzere birçok araþtýrmacýnýn Farâbî’-
nin bu adla ayrý bir eseri bulunduðunu ileri
sürmesine sebep olmuþtur. Özellikle Tür-
kiye’de Fârâbî ile ilgili yayýnlarda bu hata-
ya sýkça rastlanmaktadýr.

el-Mûsîša’l-kebîr, Abbâsî Halifesi Râzî-
Billâh’ýn veziri Ebû Ca‘fer Muhammed b.
Kasým el-Kerhî’nin isteði üzerine muhte-
melen 318 (930) yýlýnda kaleme alýnmýþ-

týr. Eserin baþlarýnda Fârâbî, bu sahada
yazýlan eserleri inceledikten sonra onlarýn
eksikliklerini tamamlamak için bu kitabý
yazdýðýný ifade etmiþtir. Ona göre bir sa-
natta ileri bir seviyeye ulaþýlabilmesi için
önce o sanatýn ilkelerinin iyi bilinmesi, ar-
dýndan bu ilkelerden o sanatýn verilerine
ait gerekli bilgileri ortaya koyabilme gücü
ile doðruyu yanlýþtan ayýrabilmek için ha-
talarý düzeltip çözüme ulaþtýrma yetene-
ðinin bulunmasý gerekir. Giriþ bölümünde
yer alan “eski müellifler” ifadesinden Grek
yazarlarý, “yeni müellifler” ifadesinden de
Halîl b. Ahmed, Ýshak el-Mevsýlî ve Ya‘kub
b. Ýshak el-Kindî kastedilmiþ olmalýdýr.

Mûsiki konusunda Grek ve Ýslâm dün-
yasý arasýnda köprü vazifesi gören Fârâbî
el-Mûsîša’l-kebîr’i iki kitap halinde yaz-
mýþ, ancak ikinci kitap henüz ele geçme-
miþtir. Bugün mevcut olan birinci kitap iki
bölümden meydana gelmektedir. “el-Med-
pal ilâ þýnâ.ati’l-mûsîka” adlý birinci bölüm
iki kýsýmdýr. Müzik felsefesiyle ilgili olan,
makamlar konusunun aðýrlýkla iþlendiði
birinci kýsýmda mûsikinin teorik ve pratik
yönü, makamlarýn tarifi, sýnýflandýrýlmasý,
türleri ve enstrümanlarýn ortaya çýkýþý gi-
bi konular ele alýnýr. Ýkinci kýsýmda akusti-
ðe giriþ, sesin tizlik ve pestliði, uddaki tabii
sesler, aralýklar ve çeþitleri anlatýlýr. Ese-
rin “eþ-Sýnâ.a nefsühâ” adýný taþýyan ikinci
bölümü ise üç kýsýmdan oluþur. Birinci kýs-
mýn ilk makalesinde sesin oluþumu, tizlik
ve pestliði, aralýklar, oktav, dörtlü, beþli,
tanini, cinslerin dereceleri ve türleri gibi
konular ele alýnýr. Ýkinci makalede skala-
lar ve çeþitleri, dizi kurallarý, îka‘ ve türleri
üzerinde durulur. Ýkinci kýsmýn ilk makale-
sinde akordlarý ve skalasýyla ud ele alýn-
mýþ, ikinci makalede ise perdeleri ve akord-
larýyla Baðdat tamburu, Horasan tambu-
ru, ayrýca mizmâr, sûrnây, rebab ve mi‘zef
hakkýnda geniþ bilgi verilmiþtir. Üçüncü
kýsmýn ilk makalesinde müzikal kompozis-
yon, seyir ve geçiþ kaideleriyle îka‘ ve tür-
leri konu edilmiþ, ikinci makalede sesle-
rin nitelikleri, güfte ve nitelikleri, müzikal
kompozisyonun seslendirilmesi üzerinde
durulmuþtur.

el-Mûsîša’l-kebîr’in deðeri, daha önce
yazýlmýþ eserlerin aksine bilfiil mûsiki icra-
sýný yansýtan teorileri sistematik bir þekle
getirmesinden kaynaklanýr. Kitap, Fârâbî’-
nin ifade ettiði gibi mûsiki sanatýný icra
eden ve teoriyi icra ile kuvvetlendirmek is-
teyenler için, mûsiki icrasýnýn teoriden ön-
ce geldiði esasý üzerine kurulmuþtur. Bu
sebeple Fârâbî, îka‘larýn ve onlarýn icracý-
sýnýn bu sahanýn ustalarýnýn genel icrasýna 
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