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MÛSÝKÝ MECMUASI

Mecmuanýn ilk sayýlarýnda Türk ve Ba-
tý müziðiyle ilgili makalelere yer verilirken
zamanla aðýrlýk Türk mûsikisine kaymaya
baþlamýþ ve bir müddet sonra tamamen
Türk mûsikisi makalelerinin yayýmlandýðý
bir mecmua hüviyetini almýþtýr. Derginin
yazý iþleri müdürlüðünü sýrasýyla A. Ýhsan
Tayþýlý, Lâika Karabey, Emin Karabey, Fe-
ridun Darbaz, Etem Ruhi Üngör, Mehmet
Güntekin, Özgür Tarhan yapmýþtýr.

Türk ve Batý mûsikisi tarihi, makamlar,
usuller, formlar, mûsikinin fizik ve edebî
yönleri, ses sistemleri, çalgýlar, biyografi,
bibliyografya, klasik, dinî, askerî mûsikiy-
le halk mûsikisi ve folklor gibi konular et-
rafýnda þekillenen mecmuanýn içeriði ha-
ber-aktüalite, röportaj, anket, tenkit ve
polemiklerle desteklenip zaman zaman
fotoðraflarla da zenginleþtirilmektedir.
Hüseyin Sadeddin Arel’in müzik politika-
sýndan müzik tarihine kadar pek çok ma-
kalesi bu mecmuada yayýmlanmýþtýr. Su-
mer, eski Yunan, Hint, Arap ve Türk mû-
sikisine dair konularý içeren “Mûsiki Ta-
rihi” ve “Armoni Dersleri”, Ebûishakzâde
Esad Efendi’nin Atrabü’l-âsâr’ýnýn bazý
kýsaltmalarla “Türk Bestekârlarýnýn Terce-
meihalleri” baþlýðý altýnda neþri (sy. 9-24)
bunlar arasýnda sayýlabilir. Arel bazý yazý-
larýnda Arý, Asma, Gerigören, Gülümser,
Kimo, Niþancý, Susak Emre ve Tanýk gi-
bi takma adlar kullanmýþtýr. Yine baþta,
Arel’in Temmuz 1948’de kurulan Ýleri Türk
Mûsikisi Konservatuvarý’nda verdiði ders
notlarý olmak üzere bir kýsým eserler Mû-
siki Mecmuasý’nda tefrika edildikten son-
ra kitap halinde neþredilmiþtir. Arel’in 1-
83. sayýlarda aralýklarla tefrika edilen Türk
Musikisi Nazariyatý Dersleri (Ýstanbul
1968; Ankara 1991, 1993) ve Türklük mec-
muasýnýn ardýndan Mûsiki Mecmuasý’-
nýn 16-58. sayýlarýnda yayýmlanan Türk
Musikisi Kimindir? (Ýstanbul 1969; An-
kara 1988) adlý kitaplar yanýnda Rauf Yek-
tâ Bey’in Encyclopédie de la musique
et dictionnaire de conservatoire’da ad-
lý ansiklopedisinde yer alan “La Musique
Turque” baþlýklý maddesi Orhan Nasuhi-
oðlu tarafýndan Türkçe’ye çevrilerek bu
mecmuada tefrika edildikten sonra Türk
Mûsikisi adýyla yayýmlanmýþtýr (Ýstanbul
1986).

Ýlk sayýsýndan itibaren neþrettiði nota-
larla Türk mûsikisi repertuvarýna büyük
katkýda bulunan Mûsiki Mecmuasý’nda
pek çok araþtýrma ve inceleme de yayým-
lanmýþtýr. Bunlardan bazýlarý þöylece sý-
ralanabilir: Halil Can, “Türk Dinî Mûsikisi
Ders Notlarý” (sy. 291-294, 296-297, 300,
308-309, 316), “Türk Mûsikisi Lügatý” (I,

nr. 3-22) ve “Dinî Türk Mûsikisi Lügatý”
(sy. 218-226); Yýlmaz Öztuna, “Türk Mûsi-
kisi Lügatý” (sy. 15-91); Etem Ruhi Üngör,
“Halk Çalgýlarýmýz Üzerine Ýnceleme Gezi
Notlarý” (aralýklarla sy. 247-300); “Türkler’-
de Mûsiki Âletleri” (Hedwig Usbeck’in Ýs-
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatý Bölümü’nde hazýrladýðý
mezuniyet tezi) (sy. 235-243, 245-260); Al-
tan Araslý, “Azerbaycan, Kýrým ve Tatar Mû-
sikisi” (sy. 259-282); Ali Ufkî Bey’in Hâzâ
Mecmûa-i Sâz ü Söz adlý eserindeki güf-
telerin Cafer Ergin (aralýklarla sy. 233-324)
ve Halil Ýbrahim Þener (aralýklarla sy. 373-
407) tarafýndan Latin harflerine çevirisi.

Mecmuanýn 1-300. sayýlarýnýn yazar ad-
larýna göre fihristiyle (sy. 301-302) 1-364.
sayýlarýnýn konu fihristi (sy. 365-368) yapýl-
mýþ, ayrýca bazý özel sayýlar çýkarýlmýþtýr.
Özel sayýlarýn bir kýsmý þunlardýr: Mevlâ-
nâ (sy. 142), Halil Can (sy. 283-284, 2. bs.,
sy. 290), Karagöz Mûsikisi (sy. 310-311),
Ýbn Sînâ (sy. 369), Rahmi Bey (sy. 376),
Münir Nurettin Selçuk (sy. 379), Þevki Bey
(Uþþak Þarkýlarý, sy. 387-388), Refik Fer-
san (sy. 392), Yektâ Akýncý (sy. 400), Os-
manlý ve Mûsiki Özel Sayýsý (sy. 465).

Bugüne kadar Mûsiki Mecmuasý’nda
en çok makale Etem Ruhi Üngör tarafýn-
dan yazýlmýþ, onu Lâika Karabey takip et-
miþtir. Çeþitli dönemlerde mecmuanýn ya-

zý kadrosunda yer almýþ diðer isimlerden
bazýlarý þunlardýr: Ali Rýza Avni, Ayhan Ze-
ren, Bediî N. Þehsüvaroðlu, Cahit Atasoy,
Cahit Öney, Cahit Öztelli, Cinuçen Tanrýko-
rur, Donald S. Hoffman, Edip Özýþýk, Ercü-
ment Berker, Ekrem H. Karadeniz, Euge-
nia Popescu Judetz, Gültekin Oransay,
Hakký Süha Gezgin, Halil Bediî Yönetken,
Hayri Yenigün, Ýhsan Hisarlý, Ýsmail Baha
Sürelsan, Kemal Emin Bara, Kemal Ýlerici,
Karl Signell, Kurt Reinhard, Mehmet Gün-
tekin, Mesut Cemil, Mustafa Yeþil, Osman
Þevki Uludað, Sadi Yaver Ataman, Saba-
hattin Volkan, Salih Murat Uzdilek, Meh-
met Suphi Ezgi, Süleyman Arýsoy, Süreyya
Agayeva, Tümer Çepni.
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Bugün Çek Cumhuriyeti sýnýrlarý içinde
kalan Bohemya’nýn Rychtarov þehrinde
doðdu. Olomouc Üniversitesi Ýlâhiyat Fa-
kültesi’ni bitirdikten sonra 1891 yýlýnda
papaz olarak göreve baþladý. 1895’te ilâ-
hiyat doktorasý yaptý ve Kudüs’e gidip Do-
miniken Kitâb-ý Mukaddes Okulu’nda ders
verdi. 1896 ve 1897’de Kitâb-ý Mukaddes’-
te bahsi geçen yerleri tesbit etmek ama-
cýyla Mýsýr, Filistin, Ürdün ve Güney Suri-
ye’de masraflarýný Çek Ýlimler ve Sanatlar
Akademisi’nin karþýladýðý arkeolojik arazi
araþtýrmalarý gezisi yaptý, özellikle Petra ve
çevresindeki kalýntýlar üzerinde yoðunlaþ-
tý. 1898 yýlýnda Viyana Akademisi tarafýn-
dan tekrar Petra bölgesine gönderildi. Bu
çalýþmalarý dört yýl sürdü, bu arada Kusay-
ru Amre, Tûbâ, Bâyir ve Muvakkar çöl ka-
sýrlarýný keþfetti. Dolaþtýðý bölgelerde ay-
rýca bedevî Arap kabilelerinin sosyal ha-
yatlarýyla yakýndan ilgilendi ve etnografik,
folklorik araþtýrmalar yaptý. 1908’de yine
Çek Ýlimler ve Sanatlar Akademisi’nin im-
kânlarýyla Kuzey Arabistan’da araþtýrma-
lar yapan Musil ayný yýl Olomouc Üniversi-
tesi Ýlâhiyat Fakültesi’nde doçent, 1909’-
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MUSKA

da Viyana Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi’n-
de profesör oldu. Bundan sonraki arazi
çalýþmalarýnda arkeoloji yanýnda haritacý-
lýða da aðýrlýk verdi; Danimarkalý seyyah
Carsten Niebuhr ve heyetinin öncülük et-
tiði Ortadoðu topografya çalýþmalarýný en
yüksek noktasýna ulaþtýrdý. Çizdiði harita-
larla ilgilenen Viyana Askerî Coðrafya Ens-
titüsü kendisine çeþitli imkânlar tanýdý;
yeni seyahatler yapmasýna ve çalýþmalarý-
ný yayýmlamasýna yardýmcý oldu. Bu ara-
da enstitü, onun çalýþmalarýna dayanarak
bölgenin deniz seviyesinden olan yüksek-
liklerini ve Lut gölü civarýndaki alçaklýkla-
rýný tesbit etti. Musil Hicaz demiryolu pro-
jesinde de önemli görevler aldý. Ýngiliz De-
niz Kuvvetleri’nin haritalarýna dayanan bil-
gilerin eksik taraflarý onun yardýmlarýyla
tamamlandý. 1920’de Prag Üniversitesi’-
ne tayin edildi. 1920’li yýllarda araþtýrma
gezileri dýþýnda Ýngiltere ve Amerika Bir-
leþik Devletleri’nde bulundu.

Musil, I. Dünya Savaþý’ndan önceki yýl-
lardan itibaren Ortadoðu’nun dünya siya-
setinin odak noktasý olmasýndan dolayý
gezdiði yerlerde halkýn siyasî görüþleriyle
de ilgilenmiþ ve elde ettiði bilgileri yayýn-
larýyla Batý dünyasýna aktarmýþ, bunu ya-
parken de bilim adamý tarafsýzlýðýný koru-
muþtur. Öte yandan çalýþmalarýnýn kapsa-
mýný geniþleterek özellikle 1934-1941 yýlla-
rý arasýndaki yayýnlarýnda bir taraftan Lib-
ya, Fransýz Sudaný (Mali), Sudan ve Eti-
yopya’ya, diðer taraftan Türkiye, Ýran, Af-
ganistan ve Hindistan’a kadar olan top-
raklarý konu edinmiþ, böylece Batý dünya-
sýnýn yalnýz Ortadoðu’ya deðil bütün Ýslâm
dünyasýna açýlan önemli bir penceresi ol-
muþtur. Þarkiyatçýlýðýn en önemli isimlerin-
den biri ve bazý uzmanlýk alanlarýnda ilk
yol göstericisi olan Musil, 12 Nisan 1944’-
te öldüðünde Arap Ýlimler Akademisi (Dý-
maþk) dahil Avrupa ve Amerika’nýn önde
gelen ilim akademilerine üye seçilmiþ, bir-
çok üniversite tarafýndan þeref doktorlu-

ðuyla, birçok kuruluþ tarafýndan da ma-
dalya ve çeþitli ödüllerle taltif edilmiþ bu-
lunuyordu.

Eserleri. Kusejr ‘Amra und andere
Schlösser östlich von Moab (I-II, Vienna
1902, 1907); Sieben samaritanische In-
schriften aus Damaskus (Vienna 1903);
Arabia Petraea (I-IV, Vienna 1907-1908);
Zur Zeitgeschichte Arabiens (Leipzig
1918); The Northern Heðáz: A Topog-
raphical Itinerary (New York 1926); Ara-
bia Deserta: A Topographical Itinerary
(New York 1927); The Middle Euphrates:
A Topographical Itinerary (New York
1927); Palmyrena: A Topographical Iti-
nerary (New York 1928); Northern Neðd:
A Topographical Itinerary (New York
1928); The Manners and Customs of
the Rwala Bedouins (New York 1928);
Poust’ a Oasa. Nová Arabie (Prague
1934); Lev ze Kmene Judova. Nová Ha-
be¶ (Prague 1934); Mezi Eufratem a Tig-
ridem. Novy Irak (Prague 1935); Dar Ni-
tu. Novy Egypt (Prague 1935); Pod Hi-
malajemi. Nová Indie (Prague 1936);
Zeme Arijcu. Novy Iran. Novy Afgha-
nistan (Prague 1936); Zaslíbená zeme.
Nová Palestina (Praha 1937); Od Liba-
nonu k Tigridu. Nová Syrie (Praha 1938);
V Negebu (Praha 1938); Na Hermonu
(Praha 1939); Italie v Africe. Nová Libye
(Praha 1939); Most do Asie, Nové Tu-
recko (Praha 1940); Novy zivot (Praha
1940); S kocovniky pouste (Praha 1941);
Stara Ethiopie. Novy Sudan (Praha 1941);
Krizák (Praha 1943).

Musil’in müstakil olarak basýlmýþ hari-
talarýyla (A Map of the Northern Hegáz.
1:500.000 [New York 1926]; A Map of
Northern Arabia. 1:1.000.000 [New York
1926]; A Map of Southern Mesopotamia.
1:1.000.000 [New York 1927]) ilmî der-
gilerde yayýmlanmýþ çeþitli makaleleri ve
müsvedde halinde kalmýþ baþka eserleri
de bulunmaktadýr. Makaleleri içinde özel-
likle Zahranicní politika (yabancý politika)
dergisinde yayýmlanmýþ, içlerinde Türki-
ye üzerine olanlarýn da bulunduðu aþaðý-
dakiler, 1920’li yýllardaki Ýslâm ülkelerinin
durumunu objektif biçimde Batý’ya açýk-
lamasýndan dolayý büyük önem taþýmak-
tadýr: “Veci indické” (Hindistan hakkýnda
III [1924]), “Veci afganské” (IV [1925]), “Ve-
ci arabské” (IV [1925]), “Veci perské” (IV
[1925]), “Veci Turecké” (V [1926]), “Veci
syrské” (VI [1927]), “Veci irácké” (VII [1928]),
“Král Amánullah” (VIII [1929]), “Reformní
dilo Mustafa Kemála” (IX [1930]), “V. Indii
mezi poradani londynskymi” (Hindistan ve
Londra Konferansý hakkýnda X [1931]).
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Ýnsaný
kötü güçlerin etkisinden koruduðuna

veya kýsmet saðladýðýna inanýlan,
farklý biçimlerde ve taþýnabilir nitelikte

nesnelere verilen ad.
˜ ™

Sözlükte “yazýlý þey” anlamýna gelen
Arapça nüsha kelimesinin Türkçeleþmiþ
þeklidir. Çoðunlukla insanlar tarafýndan ta-
þýnan, bazan da belli mekânlara yerleþtiri-
lerek kötü güçlerin etkisinden koruma sað-
ladýðý kabul edilen muska, prehistorik /
çok tanrýlý dinlerden tek tanrýlý dinlere ka-
dar pek çok inançta yaygýnca görülen bü-
yü ile yakýndan alâkalý kült nesnelerinden
biridir. Taþýdýðý mâna bakýmýndan muska-
nýn antik dinlerden günümüze kadar faz-
la deðiþmeden geldiðini söylemek müm-
kündür. Buna göre muska, sahip olduðu-
na inanýlan sihrî güç (mana) aracýlýðýyla ta-
þýyan kiþiyi hem kötülüklerden koruyan
hem kýsmet getiren, çoðunlukla bir nesne-
den, bazan da yazý veya sembol þeklindeki
gizemli karakterlerden oluþan özel obje-
leri ifade eder.

Dinler tarihi çalýþmalarýnda muska ka-
tegorik olarak büyü kavramýyla alâkalan-
dýrýlýr. En basit tanýmýyla büyü, özel birta-
kým metotlar aracýlýðýyla herhangi bir fe-
nomeni veya olayý etkileme, deðiþtirme ya
da dönüþtürme özelliklerini haiz dinsel bir
eylemdir. Büyü, daha çok bu konuda uz-
manlaþmýþ kiþiler tarafýndan tapýnak gibi
kutsal mekânlarda özel ritüeller eþliðinde
icra edilirdi. Muskayý bu uygulamadan fark-
lý kýlan en önemli özellik onun insan tara-
fýndan taþýnabilir olmasýdýr. Ýptidaî insa-
nýn sahip olduðu, “Benzer, benzeri etkiler”
mantýðý büyü kavramýnýn temelini oluþtu-
rur. Buna göre muska hangi varlýða karþý
koruma saðlayacaksa ya o varlýða benzer
bir þekilde yapýlmalý ya da ondan bir unsur
taþýmalýdýr. Böylece muska haline getirilen
nesneye sahip olmak, muskanýn kendisine
benzetildiði meþ’um varlýða da hükmet-
mek anlamýna gelecektir. Muska yapma
faaliyeti muhtemelen böyle bir zihinsel
düzlem çerçevesinde baþlamýþtýr.

Alois Musil


