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Mahmûd Ahmed el-Hifnî tarafýndan Lei-
den, Köprülü ve Princeton nüshalarý esas
alýnarak yayýmlanmýþtýr (Kahire 1967).
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Mûsiki (müzik) kelimesinin kaynaðý hak-
kýnda deðiþik görüþler arasýnda en yaygýn
olaný Latince musicaya dayandýðýný ileri
süren görüþtür. Eski Yunanca’daki mou-
sikéden (mousa) geldiði kabul edilen mu-
sicanýn kökü ise müz (muse) kelimesidir.
Yunan mitolojisinde Tanrý Jüpiter’in Tan-
rýça Mnemosyre’den doðan dokuz kýzýnýn
adý olan “müz”lerin her biri ayrý bir ilim ve
güzel sanatýn ilâhesi sayýlmaktaydý. Antik-
çað’larýn sonlarýna doðru “mus” ya da “mu-
siké” dendiðinde sadece bugünkü mûsiki
kavramý anlaþýlmaya baþlamýþtýr. Terim bir-
çok milletin dilinde Latince’sine benzer ke-
limelerle karþýlanmýþ, Arapça’da mûsîka;
Farsça ve Türkçe’de mûsikî þeklinde ses-
lendirilmiþtir. Mûsikinin tarih boyunca bir-
çok tanýmý yapýlmýþtýr. Pisagor’a (Pythago-
ras) göre mûsiki “birbirine benzemeyen
çeþitli seslerden meydana gelen konser”,
Ýbn Sînâ’ya göre “birbiriyle uyumlu olup ol-
madýðý yönünden sesleri ve bu sesler ara-
sýndaki zaman sürelerini araþtýran riyâzî
bir ilim”dir. Abdülkadir-i Merâgý mûsikiyi
“îka‘ devirlerinden biriyle tertip edilip ku-
laða yumuþak gelen naðmelerin bir araya

getirilmesi”, Emmanuel Kant “sesler va-
sýtasýyla birbirini takip eden güzel hisleri
ifade etme sanatý”, Jean-Jacques Rous-
seau “sesleri kulaða hoþ gelecek þekilde
tertip edebilme sanatý” olarak tanýmla-
mýþtýr. Dimitrie Cantemir (Kantemiroðlu)
mûsikiyi, “çýkardýðýmýz seslerin ölçülü bir
zamanda bir usulün düzenine uyarak ha-
reket edip belirli bir yerde karar kýlýp dur-
masý ve iþitme gücümüze zevk vermesi”
diye tarif ettikten sonra felsefeye göre akýl
gücünün konuþabilen canlýlara mahsus bu-
lunduðunu ve mûsiki ilminin de akýl sahi-
bi olmanýn bir delili sayýldýðýný söyleyerek
yüce yaratýcýnýn bu eþsiz hediyesini âde-
moðlundan baþka hiçbir mahlûkata baðýþ-
lamadýðýný ilâve eder.

Eski Mýsýr, Grek, Çin ve Hint gibi belli
baþlý kültür ve medeniyetlere mensup dü-
þünür ve müzisyenlerin müziðe yükledik-
leri anlamlar arasýnda benzerlikler olduðu
söylenebilir. Filozof ve hakîm Hermes’e gö-
re Tanrý en büyük müzisyendir ve kozmik
süreç onun müziðidir. Konfüçyanizm’e ait
metinlerde yer alan düþüncelere göre pen-
tatonik (beþ ton / ses) sistem olarak bili-
nen Çin müzik sisteminde mûsiki ve koz-
mik âhenk konusunda “kung” sesi hüküm-
darý, “sheng” sesi tebaasýný, “cnüeh” sesi
halký, “chýh” sesi iþ ve bürokrasiyi, “yu” se-
si eþyayý gösterir. Bu beþ unsurdaki bozuk-
luk hükümet yönetiminde uygunsuzluðu
iþaret eder. Siyasî âhengin bulunmadýðý bir
ülkede kozmik âhenk de bozulur. Konfüç-
yanizm’e göre müzik gökle toprak arasýn-
da bir âhenktir. Gerek Hermetizm gerekse
Konfüçyanizm’in mûsiki konusundaki yo-
rumlarýna paralel yorumlara müzikle ilgili
ilk çalýþmalarý yapan Pisagor’da da rastla-
nýr. Ona göre nesneler sayýlarýn bir araya
gelmesiyle oluþur. Evrenin temeli aritme-
tiksel orantýlardýr. Pisagor müzik gamýnýn,
halen mükemmel ses uygunluklarý diye ad-
landýrýlan iki ses arasýndaki perde farklýlýk-
larýnýn 1, 2, 3 ve 4 sayýlarýnýn oranlarý ola-
rak aritmetiksel biçimde dile getirilebile-
ceðini düþünmüþtür. Bunlar birbirine ek-
lendiðinde oluþan 10 sayýsý, matematik ve
mistik unsurlardan meydana gelen alýþýl-
madýk karýþýmda mükemmel bir sayý ola-
rak kabul edilir. Müzikteki armoni de sa-
yýya dayanýr. Çünkü tellerin veya borunun
uzunluðuyla çýkan ses arasýnda bir iliþki
vardýr ve kâinat uyumlu sesler veren bir
birlik durumundadýr. Öðretisi daha çok
kozmolojik bir karakter taþýyan Pisagor’un
temel çizgileri ateþ, su, toprak ve hava-
dýr. Bunlar baþlangýçta bir kaos (karmaþa)
halinde iken Tanrý bunlarý düzene koyarak
kosmosu (düzen ve âhenk) meydana ge-

dayalý olduðunu ileri sürerek müzik teori-
sinde tartýþýlan ton sisteminin mûsiki alet-
leri üzerinde nasýl elde edileceðini gösterir.
Ancak bu konuda Kindî’nin aksine bunla-
rý Yunan icracýlarýndan kesin olarak ayýrýr.
el-Mûsîša’l-kebîr’de sadece Grek müel-
liflerin yazdýklarý þerhedilmekle kalmamýþ,
Grekler’den eksik þekilde intikal eden na-
zarî bilgiler düzeltilerek tamamlanmýþtýr.

Eserin ikinci bölümünün ilk kýsmý, ses
sistemi konusunda en rahat uygulamala-
rýn yapýlabildiði bir saz olan ud enstrüma-
nýna ayrýlmýþ, ud üzerindeki perdeler tab-
lolarla gösterilmiþ, ayrýca hemen ud ka-
dar bilinen Horasan ve Baðdat tamburla-
rýnýn perdeleri ve akord sistemleri geniþ
bir þekilde ele alýnmýþtýr. George Dimitri
Sawa’ya göre ud perdeleri Ýslâm dünyasýn-
da yaygýn olan ses sistemini ifade eder-
ken Baðdat tamburu Ýslâm öncesi ses sis-
temine dayanmaktadýr. Horasan tamburu
ise Safiyyüddin el-Urmevî ve sonraki mû-
sikiþinaslarýn ele aldýklarý on yedi perdeli
ses sisteminin eski þeklini yansýtmasý ba-
kýmýndan oldukça önemlidir.

Gerek Ýhvân-ý Safâ Risâleleri gerekse
Kindî’nin mûsiki risâlelerinde görülen, mü-
zikal seslerle sayýlar ve gök cisimleri arasýn-
da güçlü baðlar kuran görüþleri temellen-
diren Pythagoras ve Platon ekollerinin yan-
sýmalarýna el-Mûsîša’l-kebîr’de rastlan-
maz. Fârâbî, sayýlarýn kendine mahsus
kimlikleri olduðunu ve kâinatý oluþturan
unsurlar arasýnda düzenli iliþkiler ve belli
bir uyum bulunduðunu ileri süren Pytha-
goras’ýn deðil daha çok duyuma önem ve-
ren Aristoxenes’in etkisinde kalmýþtýr.

Ayný zamanda iyi bir icracý olan Fârâbî’-
nin bu eseri, Batý’da ve Ýslâm dünyasýnda
müzik teorisi ve özellikle müzik felsefesi
üzerine yazýlmýþ en kapsamlý ve sistema-
tik eser olarak gösterilmiþ, baþta Ýbn Sînâ
olmak üzere daha sonraki asýrlarda yazý-
lan müzik teorisine dair etkilediði ve bu
etkinin Abdülkadir-i Merâgý’ye kadar uzan-
dýðý ifade edilmiþtir.

el-Mûsîša’l-kebîr’in ikisi Türkiye kütüp-
hanelerinde (Köprülü Ktp., nr. 953; Râgýb
Paþa Ktp., nr. 876), dördü yurt dýþýnda
(Madrid Biblioteca Nacional, nr. 241; Mi-
lano Biblioteca Ambrobiana, nr. 289; Lei-
den Universiteits Bibliotheek, Or., nr. 651;
Princeton University Library, Garett, nr.
1984) olmak üzere altý nüshasý tesbit edil-
miþtir. Eser, Rodolphe d’Erlanger tarafýn-
dan kaleme alýnan La musique arabe
adlý eserde Fransýzca tercümesiyle birlikte
neþredilmiþ (Paris 1930, I; Paris 1935, II,
1-101), ayrýca Gattâs Abdülmelik Haþebe ile
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tirmiþtir. Müzik kâinattaki bu düzen ve
âhengin yansýmasý ve ifadesidir.

Pisagor’dan itibaren antik Yunan düþü-
nürlerinin müzik üzerinde çeþitli görüþler
ileri sürdüðü görülmektedir. Müziði eði-
timlerin en üstünü olarak kabul eden Sok-
rat’a göre ritim ve melodi ruhun içine iþ-
leyerek onu en güçlü biçimde kavrar. Ýyi
eðitim gören bir insanýn ritim ve melodi
yönündeki baþarýsý ruhunu da güzelleþti-
rir. Eflâtun’un (Platon) bu konudaki yak-
laþýmý Sokrat’ýn görüþlerine çok yakýndýr.
Aristo ise müzik eðitiminin pek çok bilgi-
ye ulaþmak için araç olmasý yönünden ge-
rekli olduðunu söyler.

IV. yüzyýldan itibaren Avrupa’da Hýristi-
yanlýk çerçevesinde þekillenen kilise müzi-
ði ortaya çýkmýþtýr. Bilhassa Yakýndoðu’-
da Ortodoks kiliselerinde kullanýlan modal
yapý ve kilise modlarýnýn Ortaçað müziðini
oluþturan temel unsurlardan olduðu söy-
lenebilir. VI. yüzyýlda ayný zamanda birer
müzik teorisyeni olan Saint Boethius ve
Cassiodorus Yunan müzik tarzlarýný yaydý-
lar. Saint Boethius, De Musica adlý ese-
rinde Pisagor ve Eflâtun felsefelerinden yo-
la çýkarak müzik ve matematiðin ayrýlmaz-
lýðýna, müziðin insan karakterine etkisine
ve eðitimdeki yerine deðinir. Bu dönem-
de kilisenin koyu taassubu altýnda insan,
sadece ölümden sonrasýna hazýrlýk yap-
masý gereken kutsal bir ortama yönlendi-
rilmiþ, çalgý ve kadýn sesinin kilise tarafýn-
dan yasaklanarak kilisede en kutsal çalgý-
nýn sadece erkek sesi olduðu kabul edil-
miþtir.

Bugün kullanýlan nota isimleri, Toskana’-
daki Arrezo Katedrali rahibi Guido tarafýn-
dan 1030 yýlýnda geliþtirilmiþ, daha sonra
din dýþý müzik de geliþerek kilise müziðini
etkilemiþtir. Din dýþý müziðin geliþmesin-
de özellikle Haçlý seferleri sýrasýnda Ýslâm
coðrafyasýný dolaþarak bu bölgelerden pek
çok müzik ezgisi ve þiirini Avrupa’ya taþý-
yan, Troubadour ve Jongleur gibi isimler-
le bilinen gezgin müzisyenlerin önemli öl-
çüde katkýlarý olmuþtur.

Ýslâm dünyasýnda mûsiki sistemindeki
teorik yapý VIII-XIII. yüzyýllarda geliþerek
Endülüs’ten Çin’e ve Orta Afrika’dan Kaf-
kaslar’a kadar geniþ bir alanda yaygýnlaþ-
mýþtýr. Bu bilgilerin Ortadoðu’ya yayýlma-
sýnda Ýskenderiye, Antakya, Harran ve
Urfa gibi Ýlkçað’ýn önde gelen Grek bilim
merkezlerinin büyük rolü olmuþtur. Ýslâ-
miyet’in bölgede yayýlmasýndan sonra Ýs-
kenderiye’nin yaný sýra Anadolu, Suriye,
Irak ve Ýran’da birçok ilim merkezi müslü-
manlarýn eline geçmiþtir. Ýslâm dünyasýn-

da ilk mûsiki nazariyatý çalýþmalarý Eme-
vîler ve Abbâsîler devrinde baþlamýþtýr.
Zelzel, Yûnus el-Kâtib ve Halîl b. Ahmed
bu dönemin ilk önemli mûsikiþinaslarýdýr.
Ûdî Zelzel, Pisagor dizisi olarak anýlan ska-
laya 355 cent deðerinde bir aralýk ilâve et-
miþtir. Yûnus el-Kâtib ile aruz ilminin ku-
rucusu olarak bilinen Halîl’in mûsiki naza-
riyatýna dair eserleri günümüze ulaþma-
mýþtýr. Daha sonralarý Ýbrâhim el-Mevsýlî,
Ýbrâhim b. Mehdî, Ýshak el-Mevsýlî, Ýbn
Hurdâzbih ve Ýbnü’l-Müneccim onlarý ta-
kip etmiþtir.

Eski Grekler’e ait ilmî eserlerin tercü-
meler yoluyla Ýslâm dünyasýna girdiði Ab-
bâsîler devrinde mûsiki nazariyecileri, eski
Grekler’de olduðu gibi sesler arasýndaki
aralýk ve oranlarý aritmetikte sayýlar, astro-
nomide yýldýzlar ve geometride þekiller
arasýndaki oranlarla birlikte ele almýþlar,
ayrýca bu teorinin bazý unsurlarýný Arapça
isimler vererek olduðu gibi, bazýlarýný da
uyarlama yoluyla kendi teorilerine katmýþ-
lardýr. Tarentumlu Aristoxenus’un Ele-
menta Harmonica’sý, Aristides Quintili-
anus’un De Musica’sý, Öklid’e mal edilen
Sectio Canonis, Geresalý Nicomachus’un
Enchiridion’u, Batlamyus’un Harmoni-
kon’u gibi kaynak eserler, Ýslâm dünyasýn-
da müzik teorisi alanýnda yazýlan ilk eser-
lerin temel kaynaðýný oluþturur.

Ýslâm dünyasýnda mûsiki çalýþmalarýnýn
teori ve sazlarla ilgili olarak yoðunlaþtýðý
söylenebilir. Ýlk Ýslâm filozofu Ya‘kub b. Ýs-
hak el-Kindî teori üzerinde çalýþan en eski
müelliftir. Mûsikiye dair on risâlesinden
ancak dört tanesi günümüze ulaþan Kin-
dî, Arap mûsikisinde ilmî ekolün kurucusu
kabul edilir. Kindî ebced harflerine dayalý
bir nota sistemi kurmuþ, mûsikiyi man-
týk, felsefe, hesap, hendese ve hey’et ilim-
leriyle birlikte deðerlendirmiþ, riyâzî ilim-
lerden mahrum olanlarýn ömür boyu fel-
sefe okusalar dahi bunu anlayamayacak-
larýný, sadece yazýlanlarý tekrarlamýþ ola-
caklarýný ifade etmiþtir. Kindî, udda her
bir telin dört temel ses üzerinde tesis edil-
diði ve “dörtlü sistem” adýný verdiði bir
ses sistemi kurmuþ, iki oktavlýk bir diziyi
elde edebilmek için nazarî olarak o döne-
me kadar dört telli olan uda “hâdd” (zîr-i
sânî) ismini verdiði beþinci bir tel ilâve et-
miþtir. Kindî ayrýca Ethos doktrini çerçe-
vesinde udun dört teliyle (bam, mesles,
mesnâ, zîr) gök cisimleri, burçlar, ay, rüz-
gâr, mevsimler, günler ve dört unsur ara-
sýnda bað kurduktan sonra bunlarýn insan
vücuduna etkilerini açýklamýþtýr.

Kindî’den sonra mûsiki nazariyesine da-
ir çalýþmalarý günümüze ulaþmýþ diðer bir

Ýslâm filozofu Fârâbî’dir. Ayný zamanda iyi
bir icracý olan Fârâbî’nin mûsiki konusun-
da telif ettiði üç eserinden en kapsamlýsý
el-Mûsîša’l-kebîr, Batý’da ve Ýslâm dün-
yasýnda mûsiki teorisi ve özellikle mûsiki
felsefesi hakkýnda yazýlmýþ en sistemli
eserlerden biri kabul edilmektedir. Mûsiki
sanatýný icra eden ve teoriyi icra ile kuv-
vetlendirmek isteyenler için yazýlan eser
icranýn teoriden önce geldiði esasý üzerine
kurulmuþtur. Mûsiki konusunda Grek ve
Ýslâm dünyasý arasýnda köprü vazifesi gö-
ren Fârâbî bu eserde Grek eserlerini þer-
hetmekle kalmamýþ, onlardan eksik þekil-
de intikal eden bilgileri düzelterek tamam-
lamýþtýr. Kitapta mûsikinin fizyolojik esas-
larýný ele alma þekli bakýmýndan Grekler
aþýlmýþ, ayrýca çalgýlar hakkýnda hiçbir eser
býrakmayan Grekler’in aksine bu alanda ilk
çalýþmalar ortaya konmuþ; ud, þehrûd,
Horasan ve Baðdat tamburlarýnýn perde
baðlarý ve akort sistemleri hakkýnda ge-
niþ bilgi verilmiþtir. Eserin, baþta Ýbn Sînâ
olmak üzere daha sonra yapýlan mûsiki te-
orisine dair çalýþmalarý etkilediði ve bu et-
kinin Abdülkadir-i Merâgý’ye kadar uzan-
dýðý kabul edilmektedir.

Muhammed b. Ahmed el-Hârizmî ile
trigonometri ilminin kurucusu Ebü’l-Vefâ
el-Bûzcânî, Fârâbî’den sonra mûsiki teorisi
üzerine eser yazmýþ müelliflerin en önem-
lileridir. Hârizmî Mefâtî¼u’l-£ulûm adlý
ansiklopedik eserinin mûsikiye ait bölüm-
lerinde aralýklar, perdeler ve tellerin tak-
simatý gibi ses sistemiyle ilgili konularla
mûsiki aletleri hakkýndaki bilgilere yer ver-
miþtir. Bûzcânî’nin îkaa dair eseri kaybol-
muþtur. Ortaçað Ýslâm dünyasý mûsiki kay-
naklarýnda adýndan sýkça söz edilen bir di-
ðer önemli eser Resâßilü ÝÅvâni’½-Øafâß-
dýr. X. yüzyýlda Basra’da dinî, felsefî, siya-
sî ve ilmî amaçlarla ortaya çýkmýþ bir top-
luluk olan Ýhvân-ý Safâ’nýn bu konulardaki
düþüncelerini içeren külliyatýn matemati-
ðe ayrýlan beþinci risâlesinde mûsikiyle il-
gili görüþ ve bilgilere yer verilmiþtir. Mû-
sikinin ruha tesiri, sesin özellikleri, aralýk-
lar, mûsiki -kosmos münasebeti, seslerin
uyumu, mizaç-ses iliþkisi, çalgýlar ve îka‘
konularýnýn ele alýndýðý risâle Hermes, Pi-
sagor ve Konfüçyüs’ün ilâhî derinliðe sa-
hip müzik yorumlarýnýn Ýslâm dünyasýna
aktarýlmasýnda büyük ölçüde etkili olmuþ-
tur. Ýhvân-ý Safâ bu risâlenin amacýnýn bü-
tün dünyanýn aritmetik, geometrik ve mü-
ziksel iliþkilerle uyum içinde bulunduðu-
nu göstermek suretiyle evrensel âhengin
gerçekleþtiðini açýklamak olduðunu ifade
eder. Mûsikinin ilk sebebi olarak göklerin
armonisi görüþünü savunan Ýhvân-ý Safâ’-
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nýn müzik dinlerken yaþanýlan vecd halini
anlatan sözleri hemen hemen tasavvufî-
dir. Ýhvân-ý Safâ, kâinatta varlýklar arasýn-
daki uyumdan ve oranlardan söz ettikten
sonra ayný uyumun gezegenler arasýnda
da mevcut olduðunu ve gezegenlerin ha-
reketleri esnasýnda uyumlu naðmeler çý-
kardýðýný ifade ederken Pisagor düþünce-
sine oldukça yaklaþýr.

Ortaçað týbbýnýn önde gelen temsilcisi
olan ve mûsikiyi riyâzî ve eðitici ilimler ara-
sýnda sayan Ýbn Sînâ mûsiki konusunda
müstakil eser yazmamýþ, ancak eþ-Þifâß,
en-Necât ve Dâniþnâme-i £Alâßî adlý ki-
taplarýnda konuyla ilgili bölümlere yer ver-
miþtir. Mantýk, tabîiyyât, riyâziyyât ve ilâ-
hiyyât bölümlerinden meydana gelen eþ-
Þifâßýn riyâziyyât bölümünün on ikinci kýs-
mý “Cevâmiu ilmi’l-mûsîka” adýný taþýmak-
tadýr. eþ-Þifâß gibi dört bölümden meyda-
na gelen en-Necât’ýn riyâziyyât bölümü
dýþýndaki üç bölümü eþ-Þifâßýn önemli öl-
çüde özeti mahiyetindedir. Mûsikiye ait
bilgiler en-Necât’ýn riyâziyyât bölümün-
de “Muptaþar fî .ilmi’l-mûsîka” baþlýðý al-
týnda verilmiþtir. Bu bilgiler, Ýbn Sînâ’nýn
talebesi Abdülvâhid el-Cûzcânî tarafýndan
hocasýnýn eserlerinden derlenmiþtir. Dâniþ-
nâme’deki mûsiki bölümünde ise en-Ne-
cât’taki bilgiler hemen hemen aynen tek-
rarlanmýþtýr. Batý kaynaklarýnda Grek eser-
lerini þerhedenler ekolünden sayýlan Ýbn
Sînâ, Fârâbî’nin müzik üzerindeki düþün-
celerini daha da geniþleterek kendi siste-
matiði içerisinde incelemiþtir. Ýbn Sînâ’-
nýn yaptýðý mûsiki tarifinden ortaya çýkan
ses ve îka‘ unsuru fizik, aritmetik ve geo-
metriyle doðrudan ilgilidir. Ona göre ses,
ayný zamanda hayat mücadelesinde ve çe-
þitli ihtiyaçlarýn karþýlanmasýnda canlýlara
bahþedilen bir haberleþme aracýdýr. Ýbn Sî-
nâ, gök cisimlerinin hareketleri esnasýnda
uyumlu sesler çýkardýðýný ileri süren müs-
lüman Pisagorcular’ýn bu görüþüne katýl-
maz. Sesler arasýndaki orantýlarý matema-
tiksel olarak açýklarken uyumlu iki sesin
daima sayýsal bir oran içinde bulunduðu-
nu ifade eder. Ses, aralýklar, cinsler, diziler,
îka‘, þiir-müzik münasebeti, bestecilik ve
sazlar konularýný iþlediði eserlerinde Ýbn
Sînâ döneminin müzik anlayýþýný ortaya
koymuþtur.

Ýbn Sînâ’nýn talebesi Ýbn Zeyle, el-Kâfî
fi’l-mûsîšå adlý eserinde hocasýnýn eþ-Þi-
fâßdaki tertibini ve metodunu takip etmiþ,
îka‘ konusunda ise Kindî ve Fârâbî’den fay-
dalanmýþtýr. Kitap, diðer eserlerde bulun-
mayan pek çok teorik konuya yer verme-
si bakýmýndan ayrýca önemlidir. Öklid’in
(Euclides) Sectio Canonis ve Introduc-

tio Harmonica’sýna yazdýðý þerhlerle ta-
nýnan Ýbnü’l-Heysem, Risâle fi’l-mûsîšå
müellifi Ebü’s-Salt ed-Dânî, Ýbn Men‘a,
Ebü’l-Hakem el-Endelüsî ve oðlu Ebü’l-
Mecd Muhammed, Mühezzebüddin Ýb-
nü’n-Nakkaþ, Fahreddin er-Râzî, Alemüd-
din Kayser ile Risâle fî £ilmi’l-mûsîšå adlý
eserin müellifi Nasîrüddîn-i Tûsî bu alan-
daki diðer önemli isimlerdir. Batý Ýslâm
dünyasýnda da bazý ilim adamlarýnýn teo-
rik mûsiki çalýþmalarýna katýldýðý görül-
mektedir. Ýbn Bâcce’nin Kitâbü’l-Mûsî-
šå ile Aristo’nun De Anima’sýna yazdýðý
Þer¼u Kitâb fi’n-nefs adlý eserleri, Ýbn
Rüþd’ün yine Aristo’nun De Anima’sý için
kaleme aldýðý Þer¼u fi’n-Nefs li-Aris¹o-
¹âlîs’i bu dönemin baþlýca eserlerinden-
dir. Ayrýca X. yüzyýlda yazýlan bazý tarih ve
coðrafya kitaplarýnda mûsikiþinaslarýn ha-
yatlarýna, eserlerine ve mûsiki tarihine da-
ir geniþ bilgilere yer verildiði görülmekte-
dir. Ali b. Hüseyin el-Mes‘ûdî’nin AÅbâ-
rü’z-zamân ve Kitâbü’z-Zülef’inin yaný
sýra bilhassa Mürûcü’×-×eheb’i bunlar ara-
sýnda anýlabilir. Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî’nin
Emevîler döneminde ve Abbâsîler’in ilk de-
virlerinde yaþayan mûsikiþinaslarýn hayatý,
eserleri ve besteleri hakkýnda bilgiler ve-
ren el-E³ånî’si bu dönemde yapýlmýþ en
önemli çalýþmalardan biridir.

XIII. yüzyýlda fizik âlimi Safiyyüddin el-
Urmevî’nin ortaya koyduðu ses sistemi
çok geniþ bir coðrafyada benimsenmiþ ve
üzerinde çeþitli çalýþmalar yapýlmýþtýr. Son
Abbâsî halifesi Müsta‘sým-Billâh’ýn yakýn
çevresinde bulunan ve daha sonra Ýlhanlý
Cüveynî ailesinden destek gören Safiyyüd-
din’in Nasîrüddîn-i Tûsî’nin tavsiyesiyle
genç yaþlarýnda yazdýðý Kitâbü’l-Edvâr fî
ma£rifeti’n-na³am ve’l-evtâr’ý genel an-
lamda mûsiki nazariyatýna dair temel ça-
lýþmalarýndan biridir. Öte yandan eser Türk
mûsikisi ses ve dizileriyle ilgili yazýlý kay-
naklarýn ilk sýralarýnda yer alýr. Safiyyüd-
din’in er-Risâletü’þ-þerefiyye fi’n-nise-
bi’t-teßlîfiyye’si öncekinden daha mükem-
mel bir nitelik taþýr. Mûsiki nazariyatý ala-
nýnda yeni bir dönem baþlatan Safiyyüd-
din, eski Yunan nota sistemini aynen alýp
Arap harfleriyle bu notalara karþýlýk bulan
önceki nazariyecilerden farklý olarak yaþa-
yan mûsikiyi de inceleyip bir oktavý 17 ara-
lýða bölmüþ ve perdeleri ebced sistemine
göre harflerle göstermiþtir. Onun Pisagor,
eski Ýran ve Zelzel sistemlerini de içine
alan bu sistemini Ýngiliz müzikolog ve bes-
tecisi Sir Charles Hubert Parry “tahayyül
edilmesi bile güç olan mükemmel bir ses
dizisi” olarak nitelemiþtir. Urmevî, Avrupa’-
da XIV. yüzyýldan sonra halledilmeye baþ-

lanan notadaki zaman problemini notaya
aldýðý bestelerinde çözüp pratik þekilde
uygulamýþ, ayrýca müzisyenlerin kendi üs-
lûplarýnda icra etme geleneðini aþýp akort
ve üslûp birliði temin ederek müzisyenle-
rin bir arada uyum içerisinde icra yapma-
larý âdetini yerleþtirmiþtir. Avrupalý müzi-
kologlar, Safiyyüddin’in sistemini esas alan
daha sonraki nazariyecilere “sistematist-
ler” adýný vermiþlerdir. XIII-XVI. yüzyýl mû-
siki yapýsýnýn kurulmasýnda baþta Safiy-
yüddin el-Urmevî olmak üzere pek çok mû-
sikiþinasýn araþtýrmasý ve incelemesi etkili
olmuþtur. XIV. yüzyýldan XVI. yüzyýlýn orta-
larýna kadar Türk dünyasýnda ve ona kom-
þu milletlerin nazarî mûsiki çalýþmalarýn-
da Safiyyüddin’in sistemi esas alýnmýþtýr.

Azerbaycan ve çevresi XIV. yüzyýlda bu
konudaki çalýþmalarýn merkezi olmuþ, onun
doðu komþusu Hûzistan ve Fars bölgele-
rinde de ayný sistem benimsenmiþtir. Ar-
tuklu bölgesinde yaþadýðý anlaþýlan mûsi-
kiþinas ve edebiyatçý Ýbnü’l-Hatîb el-Erbi-
lî, Urcûzetü’l-en³åm ve bunun þerhi Ce-
vâhirü’n-ni¾âm fî ma£rifeti’l-en³åm’ýn-
da, Tebrizli hattat Abdullah-ý Sayrafî’nin
Safiyyüddin’in Kitâbü’l-Edvâr’ýný açýkla-
dýðý ƒulâ½atü’l-efkâr fî ma£rifeti’l-ed-
vâr adlý eserinde, matematikçi Cemâled-
din el-Mardînî’nin Mušaddime fî šavâ-
nîni’l-en³åm ile onu açýkladýðý Urcûze
fî þer¼i’n-na³amât’ýnda hep bu mûsiki
sistemi iþlenmiþtir. Astronomi, matema-
tik ve týp âlimi Kutbüddîn-i Þîrâzî, Dürre-
tü’t-tâc li-³urreti’d-dîbâc adlý ilimler an-
siklopedisinde, Fars bölgesi merkezli Mu-
zafferîler Devleti’nde Þemseddin el-Âmü-
lî, Nefâßisü’l-fünûn fî ârâßisi’l-£uyûn adlý
ansiklopedik eserinde ve Hasan Kâþânî’-
nin Farsça Kenzü’t-tu¼af adlý ansiklope-
dik çalýþmasýnda Safiyyüddin’in sistemi ele
alýnmýþtýr. Ayný yüzyýlda, Batý Türkistan’-
daki çalýþmalar arasýnda Safiyyüddin’in
eserini þerheden tabip Fahreddin Muham-
med Hucendî ile Lutfullah Semerkandî’-
nin Þer¼-i Kitâb-ý Edvâr adlý eserleri de
zikredilmelidir.

Mûsiki nazariyatý çalýþmalarýnýn XV. yüz-
yýlda da devam ettiði, Azerbaycan, Batý
Türkistan ve Osmanlý kesimlerinde pek
çok araþtýrmacýnýn Safiyyüddin’in sistemi
üzerinde çalýþýp eserler verdiði görülmek-
tedir. Bu döneme kadar daha çok Türkis-
tan ve Azerbaycan bölgelerinde yoðunla-
þan mûsiki nazariyatý çalýþmalarý bu yüz-
yýldan itibaren Osmanlý ülkesine kaymaya
baþlamýþtýr. Kýrþehirli Nizâmeddin b. Yû-
suf’un Farsça kaleme aldýðý Risâle-i Mû-
sîš¢’si, saray mûsikiþinaslarýndan Hýzýr b.
Abdullah’ýn 1441’de II. Murad’a takdim
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ettiði Türkçe Kitâbü’l-Edvâr’ý, Bedr-i Dil-
þâd’ýn yine II. Murad’a ithaf ettiði Murad-
nâme adlý manzum nasihatnâmesinin bir
bölümü, Abdülkadir-i Merâgý’nin oðlu Ab-
dülaziz’in Fâtih Sultan Mehmed’e ithaf et-
tiði Nešåvetü’l-edvâr’ý, Behcetü’t-tevâ-
rîÅ yazarý Þükrullah’ýn bazý ilâvelerle Türk-
çe’ye çevirdiði Terceme-i Kitâb-ý Edvâr’ý,
matematik, astronomi ve coðrafya âlimi
Fethullah eþ-Þirvânî’nin Fâtih Sultan Meh-
med için kaleme aldýðý Risâle fî £ilmi’l-
mûsîš¢ ’si (Mecelle fi’l-mûsîš¢), Batý Tür-
kistanlý olduðu sanýlan Ali Þah b. Hacý Bü-
ke’nin Timurlu Hükümdarý Hüseyin Bay-
kara’nýn veziri Ali Þîr Nevâî’ye takdim et-
tiði Mukaddimetü’l-usûl’ü, Abdurrah-
man-ý Câmî’nin Risâle-i Mûsîš¢’si, Lâdik-
li Mehmed Çelebi’nin II. Bayezid’e ithaf
ettiði Zeynü’l-elhân fî ilmi’t-te’lîf ve’l-
evzân ve er-Risâletü’l-fethiyye adlý eser-
leri, Kadýzâde Tirevî’nin Risâle fi’l-mûsi-
k¢’si, Ahîzâde Ali Çelebi’nin Risâletü’l-mû-
sik¢ fi’l-edvâr’ý XV. yüzyýlda yapýlan çalýþ-
malarýn en önemlilerindendir. Bu çalýþma-
lara Abdülkadir-i Merâgý’nin katkýlarý bü-
yüktür. Merâgý Câmi£u’l-el¼ân, Mašå½ý-
dü’l-el¼ân, Kenzü’l-el¼ân, Risâle-i Fe-
vâd-i £Aþere, Þer¼-i Kitâbü’l-Edvâr ve
Zübdetü’l-edvâr adlý eserlerinde Safiy-
yüddin el-Urmevî’nin sistemini iþlemiþtir.
Fârâbî, Ýbn Sînâ, Safiyyüddin ve Kutbüd-
din eþ-Þîrâzî’nin bazý görüþlerini eleþtire-
rek tartýþmýþ, ayrýca dönemin mûsiki form-
larý, çalgýlarý ve icra sanatýna dair bilgile-
re yer vermiþtir. Ses sistemiyle ilgili konu-
lar üzerinde en çok duran müelliflerden
biri olan Merâgý bilhassa tel taksimatý me-
selesini ayrýntýlý biçimde ele almýþ, kendi-
ne ait taksim metotlarý ortaya koyarak
bunlarý açýklamýþtýr. Timurlu ülkesinde
mûsikiþinas Zeynelâbidîn el-Hüseynî, Ali
Þîr Nevâî’ye ithaf ettiði Æånûnu £ilmî ve
£ameliyyi’l-mûsîš¢, Necmeddin Kevkebî,
Buhârî Özbek Hükümdarý Ubeydullah Han
adýna yazdýðý Risâle-i Mûsîš¢, Merâgý’-
nin torunu Ûdî Mahmud Çelebi Mašå½ý-
dü’l-edvâr adlý eseriyle Safiyyüddin’in sis-
temini iþleyen son nazariyecilerdir. Bu isim-
lere II. Bayezid zamanýnda yaþadýðý anla-
þýlan Seydî’nin Ma¹la£ý da eklenmelidir.

XVI. yüzyýlýn sonlarýndan itibaren mûsi-
ki nazariyatýna dair eserlere raðbet azalýr-
ken beste ve icraya yönelik çalýþmalar hýz
kazanmýþtýr. Ýstanbul’un bir kültür ve sa-
nat merkezi haline gelmesinin ardýndan
mûsiki nazariyatý sahasýndaki çalýþmala-
rýn çoðunlukla Ýstanbul ve çevresinde de-
vam ettiði görülmektedir. Bunlar arasýn-
da Kantemiroðlu ile Galata Mevlevîhâne-
si þeyhlerinden Kutbünnâyî Osman De-

de’nin nazariyata dair çalýþmalarý önemli-
dir. Kantemiroðlu, II. Ahmed’e ithaf etti-
ði Kitâbü Ýlmi’l-mûsik¢ alâ vechi’l-hu-
rûfât adlý Türkçe eserinde nazarî mûsiki
bilgilerinin yaný sýra alfabetik olarak sýra-
lanmýþ 350’yi aþkýn enstrümantal beste-
nin notasýný kendi icat ettiði sistemi kul-
lanarak vermiþtir. Daha önceki yüzyýllar-
da kullanýlan ve “ebced notasý” denen sis-
temi Kantemiroðlu tambur perdeleri için
kullanmýþ, dizinin en alt perdesi ve ana se-
si olan yegâhtan tiz hüseynîye kadar sa-
hayý (iki sekizli) otuz üç harf ile göster-
miþtir. Osman Dede, Kantemiroðlu nota-
sýna benzeyen kendi nota sisteminde de
yegâhtan tiz hüseynîye kadarki perdeler
için otuz üç harfe yer vermiþ, klasik ebced
notasýndan farklý olarak Arap alfabesinde-
ki noktalý harfleri de kullanmýþtýr. Osman
Dede ayrýca mûsiki bilgilerini içeren Rab¹-ý
Ta£bîrât-ý Mûsîš¢ adlý manzum bir eser
yazmýþtýr. Bu konuda yeni bir adým, Yeni-
kapý Mevlevîhânesi þeyhlerinden Abdül-
bâký Nâsýr Dede tarafýndan atýlmýþtýr. III.
Selim’in verdiði görev üzerine yeni bir no-
ta sistemi düzenleyerek bunu telif ettiði
Tahrîriyye adlý eserinde açýklayan Nâsýr
Dede, bu harf nota sisteminde yegâhtan
tiz hüseynîye kadarki dizide yer alan perde
sayýsýný yegâh ile aþiran arasýna iki, rast
ile zirgüle arasýna bir, tiz nevâ ile tiz hisar
arasýna bir perde ekleyerek otuz yediye
çýkarmýþtýr. Bu sistemin bir diðer yeniliði
“es”ler için nokta ile virgül iþaretlerinin
kullanýlmasýdýr. Yine III. Selim’in teþvikiyle
kaleme aldýðý Tedkîk u Tahkîk adlý ese-
rinde çok sayýda makamýn dizileriyle ilgili
bilgileri geniþleten Nâsýr Dede’nin nota sis-
temi beklenen raðbeti görmemiþtir. Onun
ardýndan Ermeni kilisesi mugannîlerinden
Hamparsum Limonciyan, Ortaçað Erme-
ni “neuma” notasýna dayanarak yeni bir
sistem geliþtirmiþtir. Ermeni alfabesinde-
ki bazý harflerin stilize edilmesiyle oluþan
bu sistem Batý notasý gibi soldan saða ya-
zýlýr. Bir sekizlide on dört perde yer alýr. Ana
sesleri gösteren iþaretlerin baþýna (~) ko-
nularak ara sesler, altýna kýsa bir çizgi çe-
kilerek bir oktav tiz sesler ifade edilir. Por-
teye ihtiyaç duyulmayan bu nota yazýmýn-
da seslerin deðerleri notalarý gösteren iþa-
retlerin üstüne konulan nokta, küçük çiz-
gi ve dairelerle, “es”ler de yine ayný nok-
ta, küçük çizgi ve dairelerin tek baþýna
kullanýlmasýyla gösterilmiþtir. Bu sistem
geniþ ölçüde benimsenmiþ ve Batý notasý
yerleþinceye kadar XIX. yüzyýl boyunca no-
ta yazýmýnda kullanýlmýþtýr.

Nâsýr Dede’den sonra mûsiki nazariya-
týna dair çalýþma yapýlmamýþ, XX. yüzyýlýn

baþlarýnda bu eksikliði hisseden Yenikapý
Mevlevîhânesi þeyhi Mehmed Celâleddin
Dede, Galata Mevlevîhânesi þeyhi Mehmed
Atâullah Dede ve Bahâriye Mevlevîhânesi
þeyhi Hüseyin Fahreddin Dede Türk mû-
sikisinin tarihi, bu mûsiki sisteminde yer
alan perdeler, aralýklar, makamlar ve usul-
ler üzerinde çalýþmalar yapmýþtýr. Ancak bu
çalýþmalar yazýlý bir metin haline getirile-
memiþ, eldeki bilgiler Rauf Yektâ Bey ve
M. Suphi Ezgi’ye intikal etmiþtir. Daha son-
ra aralarýna Hüseyin Sadeddin Arel’i de
alan Rauf Yektâ ve Suphi Ezgi, nazariyat
konusunda çalýþmalarýný geniþleterek ma-
kaleler ve müstakil eser halinde yayýmla-
mýþlardýr; bunlar günümüzdeki Türk mû-
sikisi ses sisteminin ilk adýmlarýný oluþtur-
muþtur. Salih Murat Uzdilek’in de bu ça-
lýþmalara katýlmasýyla bugün “Arel-Ezgi-
Uzdilek sistemi” veya “Arel-Ezgi sistemi”
olarak adlandýrýlan sistem ortaya çýkmýþ-
týr.

Günümüzde kullanýlan Batý notasýnýn
Türk mûsikisine uygulanmýþ þekli olan no-
ta yazýsýna temel alýnan, bir 8’li içerisinde
24 eþit olmayan aralýðýn yer aldýðý 25 per-
deli bu sistemin ilk teorik açýklamasýný Ra-
uf Yektâ Bey yapmýþtýr. Arel-Ezgi sistemi-
nin bir diðer özelliði de çârgâh makamýnýn
ana dizi olarak kabul edilmesidir. Ayrýca bu
sistemde Batý müziði sisteminde bulun-
mayan seslere ait bazý yeni iþaretler (de-
ðiþtirme iþaretleri) bulunmaktadýr. XX.
yüzyýlda ses sistemiyle ilgili çalýþmalarýyla
tanýnan diðer iki önemli isim Abdülkadir
Töre ve M. Ekrem Karadeniz’dir. Ana esas-
larý Abdülkadir Töre tarafýndan belirlenen
ve 41 aralýklý bir dizi temeline dayanan bu
sistemi Ekrem Karadeniz, Türk Mûsikî-
sinin Nazariye ve Esaslarý (Ankara 1983)
adlý eserinde açýklamýþtýr (Osmanlý döne-
mi mûsiki çalýþmalarý ve faaliyetleri için bk.
OSMANLILAR [Mûsiki]; Cumhuriyet sonrasý
Türk mûsikisi çalýþmalarý, ses sistemi ve
çeþitli faaliyetler için bk. TÜRK [Mûsiki]).
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™ FIKIH. Klasik fýkýh literatüründe mû-
sikiyi tam olarak karþýlayacak Arapça bir
kelime bulunmamakla birlikte güzel sesle
yapýlan hemen bütün icralar sözlükte “se-
si yükseltmek; bir sözü mýrýldanmak; þar-
ký, türkü, gazel, kaside vb.ni heyecan veri-
ci bir tarzda söylemek, okumak” anlamý-
na gelen gýnâ ve bu icralarýn dinlenilmesi
semâ‘ ile ifade edilir; gýnâ ve tegannî ke-
limelerinin çalgý aletlerini kapsayacak bi-
çimde kullanýmlarýna da rastlanýr. Ýhvân-ý
Safâ’nýn mûsiki ve gýnâ kelimelerini birbi-
rinin yerine kullanmasý ve Gazzâlî’nin gýnâ-
nýn en genel vasfýnýn “hoþ ses” olduðunu
söylemesi de gýnânýn bugün müzik adý ve-
rilen icralarý büyük ölçüde ilgilendirdiðini
göstermektedir. IV. (X.) yüzyýldan sonra
lahnýn çoðulu olan elhân kelimesinin mû-
siki anlamýnda kullanýmý yaygýnlaþmýþtýr.
Klasik fýkýh literatüründe yer alan mûsi-

kiyle ilgili diðer belli baþlý kavramlar þun-
lardýr: Melâhî, lehv, meâzif, hudâ (hýdâ),
nasb, hezec, sinâd, taðbîr (taðyîr), taðrîd,
neþîd, inþâd, nihâye, savt, terennüm, ed-
vâr, þiir, tilâve (mûsikiyle ilgili kelimelerin
Ýslâm kültür tarihi eserlerindeki izahlarý
için bk. ÝA, IV, 773-779; VIII, 678-687; ayrý-
ca bk. Abdürrezzâk es-San‘ânî, XI, 4-6).
Kaynaklardaki bilgiler, Ýslâm’dan önce sa-
natkârane þarkýnýn mevcut olduðunu ve
teganniyi meslek edinen kadýn okuyucu-
lar vasýtasýyla geliþtiðini göstermektedir.
Ancak meslekten muganniyeler hakkýnda
“câriye” demek olan kayne (çoðulu kýyân)
kelimesi kullanýlýr, ayrýca bunlardan dâcine,
mudcine, karîne diye de söz edilirdi. Mu-
gannî kelimesi, heyecan verici bir þekilde
çekip kýrarak ve uygunsuz iþleri kapalý ve-
ya açýk biçimde teþvik suretiyle inþad eden
kimseler için kullanýlýrdý (Herevî, s. 196; ÝA,
IV, 773). Çalgý aletlerinin isimleri de gýnâ
ile irtibatlý kavramlardan olup genellikle
bu aletlerin “melâhî” kelimesiyle ifade edil-
diði, her tür içinde farklý isimlerle anýlan
aletler bulunmakla birlikte telli çalgýlarýn
veter (çoðulu evtâr), vurmalý çalgýlarýn kûb,
üflemeli çalgýlarýn mizmâr diye adlandý-
rýldýðý görülür. Hadislerde yer alan mûsi-
kiyle ilgili temel kavramlar “gýnâ, meâzif”
ve “mezâmîr”dir. Mi’zefin çoðulu olan me-
âzifin zaman içinde farklý türden çalgý
aletleri, mizmârýn çoðulu olan mezâmîrin
ise daha çok üflemeli aletler için kullanýl-
dýðý bilinmektedir. Fakat bazý hadislerde
mezâmîrin sesli icrayý (Müslim, “Salâtü’l-
müsâfirîn”, 235-236; Nesâî, “Ýftitâhu’s-sa-
lât”, 83) ve genel olarak çalgý aletlerini (Bu-
hârî, “.Îdeyn”, 2; Müslim, “Salâtü’l-.îdeyn”,
16) ifade ettiði görülür. Ayrýca hadislerde
telli çalgýlardan barbat, kîr, gubeyrâ ve
kýnînin, üflemeli çalgýlardan zemmâre ve
sancýn, vurmalý aletlerden def, tabl, gýr-
bâl, ceres, halhal ve celâcilin adlarý geç-
mektedir (hadisler ve sýhhat durumlarý
hakkýnda bk. Düzenli, Ýslâm Kültür Tari-
hinde Mûsikî, s. 5, 119; bu aletlerin nite-
likleri hakkýnda ayrýca bk. s. 110-111).

Ýslâm âlimlerince etraflý biçimde tartý-
þýlan gýnânýn ve çalgý aletlerinin hükmü
konusunda müstakil çalýþmalar yapýlmýþ ve
geniþ bir literatür oluþmuþtur. Nüveyrî’-
nin Nihâyetü’l-ereb’inde gýnâ meselesi-
nin hemen bütün yönleriyle incelendiði
bir bölüm bulunmaktadýr (IV, 133-341; V,
1-126). Gazzâlî de evliyadan Ebü’l-Hasan
el-Askalânî el-Esved’in gýnâya karþý çýkan-
lara reddiye olmak üzere kaleme aldýðý bir
eserden söz eder (Ý¼yâß, II, 268; bu konu-
da yazýlan baþlýca eserlerin bir listesi için
bk. Abdülhay el-Kettânî, II, 199-202).

Bazý müellifler, az sayýdaki istisnalar dý-
þýnda Ýslâm âlimlerinin gýnâyý kerih (haram
veya mekruh) görme hususunda fikir birli-
ði içinde olduðunu ifade ederken bazýlarý,
içlerinde sahâbe ve tâbiîn âlimleriyle mez-
hep imamlarýnýn da bulunduðu birçok ki-
þinin semâý mubah saydýðýný belirtir ve on-
lardan gýnâ dinleyenlerin isimlerini verir.
Ekollerden ve ayný ekole mensup âlimler-
den farklý görüþlerin ve çeliþkili rivayetle-
rin aktarýlmýþ olmasý, lehte ve aleyhteki
görüþlerin âyet ve hadislerle ve Selef uy-
gulamasýyla desteklenmesi, ayrýca gýnânýn
çalgý eþliðinde olup olmamasýna ve kulla-
nýlan çalgýnýn türüne göre farklý deðerlen-
dirmelerin yapýlmasý (Þehâbeddin es-
Sühreverdî, V, 108; Nüveyrî, IV, 190-200;
Þevkânî, VIII, 100) bu konuda kesin bir so-
nuca ulaþmayý zorlaþtýrmaktadýr. Gýnâ ve
semâýn meþruiyetiyle ilgili tavýrlarda, dinî
mûsikiyle din dýþý mûsikinin ve bunlarýn
kendi içindeki türlerinin birbirinden ayýrt
edilmesi özel bir önem taþýmakla birlikte
birçok tartýþmanýn bu ayýrýmlarý netleþ-
tirmeden yapýlmýþ olmasý da konuya iliþ-
kin kanaatlerin saðlýklý biçimde tesbiti
açýsýndan ciddi bir engel teþkil etmekte-
dir. Dinî mûsiki kapsamýnda ele alýnan
baþlýca meseleler Kur’ân-ý Kerîm, ezan, na-
maz sonrasý tesbih ve tehliller, mevlid-i
nebî vb.nin naðmeli ve makamlý olarak
okunmasýyla tasavvuf çevrelerinde görü-
len semâ ve raks gibi uygulamalardýr. Din
dýþý mûsikinin türlerinde kanaatleri etkile-
yen temel âmil ise müziðin amacý, biçimi
ve ortaya çýkardýðý sonuçlardýr.

Fýkýh kitaplarý yanýnda konuyu özel ola-
rak ele alan eserlerde dört mezhep ima-
mýnýn genellikle gýnâyý ve bunu dinleme-
yi tasvip etmediði yönünde nakiller yapýl-
makta, mezhep âlimlerinin de bunu gü-
nah (mâsiyet, fýsk), haram, harama yakýn
mekruh veya mekruh diye nitelediði be-
lirtilmektedir. Bununla birlikte Ýmâm Þâ-
fiî’nin gýnâyý mubah, hatta bir kýsým Þâfiî-
ler’in bazý durumlarda mendup saydýðý,
yine bir kýsým Hanefî meþâyihinin ve Han-
belî fakihinin gýnâyý mutlak olarak mubah
gördüðü, ayrýca Medineli âlimlerin gýnâ
konusunda nisbeten ýlýmlý görüþlere sa-
hip olduðu kaydedilmektedir. Düðünde ve
savaþta def ve davul çalýnmasý dýþýnda çal-
gý aletleri hakkýnda genellikle olumsuz bir
tavýr söz konusudur (meselâ bk. Sahnûn,
IV, 421; Gazzâlî, II, 267; Kâsânî, V, 128-129;
Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî, s. 222-231; Ýbn
Kudâme, XIV, 162; Nüveyrî, IV, 165; Ýbn
Kayyim el-Cevziyye, I, 254-260; Osman b.
Ali ez-Zeylaî, IV, 221-222; Düzenli, Ýslâm
Kültür Tarihinde Mûsikî, s. 131-166). Zâ-


