


İSLAM KÜLTÜR TARİHİNDE MÜsİKİ BAŞLANGıÇTAN
EMEViLERiN SONUNA KADAR

Dr. Mustafa KILIÇ
A.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi

1- Kur'iin-ı Kerim ve Môsiki

A- .Ayetler üzerinde Musiki ile İlgili Tefsir ve Te'viller:

Kur'an-ı Kerimde musiki ile ilgili sarih bir beyan mevcut değildir.
Bununla beraber daha sahabe devrinden itibaren, islam alimIeri ayet-
lerde musiki ile ilgili işaret ve delaletler bulmaya çalışmışlar ve bazı
lafızları b,u açıdan değerlendirmişlerdir.

Burada sadece sahabe ve tabi'in alimIerinin görüşlerine temas edi-
leceği gibi, tetkik konusu olan ayetlerle ilgili rivayet ve açıklamalar
sad~ce musikı açısından olacak, aynı ayetlerle ilgili başka görüşlerden
bahsedilmeyecektir. .

1- ~ 4i.I\ J~...if J..a.:J ~ ...l;lIJJ. L>~ if u-LLL if J "

"ri lo.;" Ijç. t ~)i IJjA LA~ J F
(İnsaI).lardan kimi de var ki, bilmiyerek Allah yolundan saptırmak

ve o yolu eğlence yerine tutmak için, batıl ve boş lafa müşteri çıkar. İşte
bunlara şiddetli bir azap vardır)!. ayeti bu bakımdan üzerinde duml-
maya değer. Çünkü Kur'an ayetleri karşısında musikı ile ilgili rivayet-
lerin çoğunu bu ayetin tefsirinde huluruz.

Ebu Ümame2nin rivayetine göre: bu ayetin nüzulü ile ilgili olarak
Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Kayneler alıp satmayınız, onlara
hiçbir şey öğretmeyiniz; onlardaki ticarette hayır yoktur, onlardan ka.

I h d ,,~. t i ı .• \:.ll "A . b 'bilzanı an para aram ır; ~~ )tb L>.r-! W .• UN ı:r J ayet!' u gı er
hakkında nazil olmuştur3". Hz. Ayşe (58) de, Hz. Peygamberin "Allah,

1 Lokrnan suresi: 6.
2 el-tsabc, II, 175.
3 Süyuti, cd-Dürrü'l-mcnsur V, 159; Şevkani, Neylu'l-cvtar, VIII, 98; Alusi, Ruhu'I.

ma'aııi, c: 21, s. 60; ct-Tae, V, 260; tbıı Kesir, Tefsir, III, 442; Ebu Ümarne'riin rivayetıni
Tirmizi garib olarak vasıflandırdığı gibi, isnadıııdaki Ali b. Yezid'j de zayıf addeder.;
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kayne edinmeyi, onu satmayı, ondan kazanılan parayı, onu öğretmeyi ve
onu dinlemeyi haram kılıİııştır." dedikten sonra mezkı1r ayeti okuduğunu
rivayet etmiştir4. İbn Abbas'tan da5 nakledilen ve meşhur olan rivayete
göre bu ayet, kayne satın alıp, müslüman olnıak 'iBtiyen kimseleri .ona
götürerek yedirip içirmesini ve şarkı ile eğlendırmesini emreden ve on-
lara, bu, Muhammed (a.s.)'in seni kendisine çağırdığı namaz, oruç gibi
şeyden daha iyi değil mi, diyen Nadr b. Haris (2/624), başka bir rivayet-
te de inananlara kötü söz sarfederek teğanni eden cariyeler besliyen İbn

. Hatal? hakkında ~azil 0lmuştur6. İbn Abbas (68)'ın, Kureyşten bir
adam7 dediği bu olabilir. Tabi'inden Hasan Basri (LLO) de- bu ayetin
musiki ve musiki aletleri hakkında nazil old'\lğunu söyl~miştir8.

Bununla beraber, bu ayetin, peygamberlere aid kıssaları ve eski ri-
vayetleri ihtiva eden kitapları alıp satan, o kıssa ve rivayetlerin daha
üstün olduğunu iddia aderek Kur'an-ı Kerim'e karşı koyan bazı kimse-
ler hakkında nazil olduğunu, musiki dinliyen herkesin Allahın ayetlerini
alaya alınıyacağını, böylece bu ayetin musiki ile ilgisi olmadığını ileri
sürenler de 0lmuştur9 •

. Nüzul sebebi ile ilgili görüşlerden bulabildiğimizi kaydettiğimiz
ayetin 'musiki ile ilgili tefsir ve te'viline gelince, İbn Ömer (73/692)'in
nakline göre, Hz. Peygamber, batıl söz ticareti yapanları, bir dirhem
tasadduk etmeye gönlü razı olınıyan, oyun, eğlence ve batı! şeylerle ka-
zanç elde edenler olarak, tarif etmiştiriD. .

Sahabe alimlerinden İbn Mes'ud (32/653)11, İbn Abbas (68/687)12,
Cabir .b. Abdillahu (78/697), İbn Ömerl4, Tabi'inden ise Sa'id b. Cübeyr
(95/714)15 Mücahid (104/722)16, İkrime (105)17, Katade (ll8/736)18,

4 SÜyUti, ed-Dürrül-mensur, V, 159: Alusi, Ruhu'l-menni, e. 21, s, 60; et. Tae, V, ay,;
Hüveyri, Nihayetü'l.ereb, IV, 134.

5 Süyuti, age., ay.,
6 Alusi, age., ay.; VI, 463.
7 SÜyUti, age., ay.; V, 159; Makdisi, Kitabu's.semn', 28-b. 3
8 1. Kesir, III, 442.
9 İbn Abdirabbill. el-Ikd, C.: 7, s. 9.
10 Makdis!, age., 28-a.

II el-Mısbab, 99-b; İbİı Kesir, Tefsir, III, 441; .Ahıs!, age., ay; ŞevkBni, Neylu'l-evtar,
VIII, 100; Başınil, İskatü'r-, ro'n, 27.

12 el.Mısbıih, ay.; İbn Kesir, age., ay.; Süyut!, age., ay.; Şevkani, age., ay.; Makdisi, age.,
27-b, 28-a.; Başınil, age., ay.

13 İbn Kesir, age., III, 441.
14 Başınil, age., ay. .
15 el-Mısbıih, ay.; İbn Kesir, III, 442.
16 el-Mısbab, ay.; SÜyııtl, age., ay.; İbn Kesir, age., ay.; Başmil, age., ay.
17 aynı kaynaklar.
18 el-Mısbah, ay.
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İbrahim en-Neha'i (96/715)19, Dahhak (105/723)20, Ebil Ümilme21,
Mekhill (Il2/730)22, Hasan Basri23, Caferi Sadık (148/765)24, Amcr b.
Şurayb (Il8/736)25, Ata (Il4/732)26 gibi birçoklan ayetteki "lehv c1ha-
dis" ifadesini milsiki ve onu dinlemek vb. manasında tefsir etmişlerdir.

Aynca İbn Abbas lehv el-hadis alış-verişini, şarkıcı cariye satışı
olarak anlamış27; İbn Mes'ild'la tabi'inden Mücahid ise, bu alış-verişi
yapan kimseyi, gece veya gündüz şarkı söyliyen cariye satın alan şahıs
olarak düşünmüşlerdir28. Yine Mücahid, lehv el-hadis ibaresini, şarkıcı
erkek kadın, onlan ve her çeşit batılı dinlemek manasında tc'vil ettiği
gibi29, Hasan Basri de, musiki ve musiki aletleri manasında-'O; Mekhill
ise çalgıcı cariyeler31 olarak düşünmüşlerdir.

(Bu Kur'ana mı şaşıyorsunuz; bir de gülüyorsunuz da ağlamıyor-

sunuz. Siz kafa tutan garillersiniz).32 ayetindeki" 6J .ML•.." ıarzı kibir-

lenmek, hayrete düşmek, dili tutulmak ... gibi manalara gelmekle beraber
teganni manasını da ihtiva eder. Nitekim İbn Abbas, YemenIilerin dilin-
dc33 veya Himyer halkının dilinde34 bu kelimenin musiki manasına
geldiğini söylemiş ve ayeti,' Kur'an'ı dinledikleri zaman, müşrikıcrin,
kendilerini onun tesirine kaptırmamak için, şarkı söyleyip oynadıkları,
şeklinde manalandırmıştır35. İbn Mes'ild da musiki manasında tefsir
etmiştir36. Tabi'inden İkrime (105/723) Himyer dilinde37 ve Mücahid

19 Süyut!, cd-Dürrü.Mcnsur, 5. 159; el.MısMh, ay.
20 cl, Mısbah, ay.
21 cl-Mısb8h, ay.
22 cl-Mısbah, ay.; İbn Kcsir, age., ay.,
23 el-Mısb8h ay.
24 cl.Mısbah, 99-h.
25 İbn Kesir, Tefsir, II I, 442.
26 Süyftti, age., ay.; el.Mısbah, ay.
27 Süyfttl, age., ay.
28 Süyftti, age., V, 160; Alus!, Ruhu'l.ma'ani, e. 21, s.: 59.
29 Süyutl, age., ay.; Aıus!, age., VI, 443.
30 Süyftti, age., ay.; Şevkani. Fethu'l.kadir, IV, 226.
31 Süyftti, age., V, 159; AlUsi, c.: s. 59.
32 Neem sures; 59-61.
33 Süyftti, age., VI, 132; İbn Kesir, age., IV, 360; Alus!, c.: 27, s.: 72.
34 Nüveyri, Nihayctü'l.ereb, IV, 134; el-Mı~bah, 100-a.
35 Süyuti, age., ay.
36 Nüveyri, age., ay.
37 Süyuti, age., ay.; Alils!, age., ay.; İ~n Kesiro'age., ay.; el-Mı~bah, ay.



402 MUSTAFA KILIÇ

4- i. Lm !J ('. \ 1\ı.r 'Y./ J ~

(104/722) Yemen dilinde38 aynı kelimenin musiki manasına geldiğini
nazar-ı itibara alarak, ayeti anlamaya çalışmışlardır. Bunun dışında İbn
Abbas'ın aynı kelimeyi lehv ve batll manasında alarak ayeti, oyalanıp
Kur'andan yüz çeviriyorlar39, Katadenin de "gaflet ediyorlar"40 şeklinde
tefsir ettikleri naklediImiştir.

3- Allah'ın, İbli!,'e ((~ ya~~ ~ıth: .••1:rj j..i:....\ J " (İnsanlardan

gücün yettiği kimseleri sesinle kaydır)41 hitabındaki (( ~ .J...a.~ " lafzını
da Mücahid, musiki Ye musiki aletleri, eğlence ve batıl manalarında
. değerlendirmiştir42•

1.J~jl T~J' ö}~ iJiJ i~'J"

((ö}~1 :rJ .J+'Jlif ./:.> .ıiı\x"l.•
(Bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona fırladılar da seni

ayakta bıraktılar; de ki, Allah katında olan sevap eğlenceden de ti-
earetten de hayırlıdır.)43 ayetinin nüzul sebepleri arasında Dıh-
yetü'l-Kelbi (45/665)nin, müslüman olmadan önce, bir cuma vakti
ticaret kervanı ilc Medine'ye gelmesi sebebiyle yakınlarının davul çala-
rak ve. şenlik yaparak karşılamaları üzerine, hutbe dinliyen müslü-
manların Hz. Peygamberi yalnız bırakıp eğlenceye koştukları için, AI-
lah'ın, bu ayeti müslümanlara ıtab olarak inzal buyurduğu nakledilir.

Cabir b. Abdillah (78/697)'den rivayet edilen bir habere göre de
bu ayet, bir nikah şenliğinin mescidin önünden geçtiğini işiten mü'min-
lerin hutbe dinlemeyi bırakıp eğlence ve ticarete ~oşarak Hz. Peygam-
beri ayakta bırakmaları üzerine Allah'ın bu ayetıc mü'minleri.ıtab ettiği
rivayet edilir44.

5- (( JJjI 0J..\~ IJ..ll\ J " (Onlar ki yalana şahitlik ederler ...)45

ayetindeki ((JJji " lafzını Tabi'ınden Müciihid, musikı olarak tevil
etmiştir46. .

38 Nüveyri, Nihayetü'l-ereb, LV, 134.
39 Süytiti, ed-Dürrü'l-menstir, Vi, 131, 132.
40 Süytiti, age., VI, 132.
41 tsra süresi: 64.
42 Süytiti, (ed Dürrül Menstir) IV, 192; .el-Mısbalı, 100-a, Nüveyri, age., ay.
43 Cürn'a stiresi: 1ı.
44 Süytiti, age., VI, 221.
45 Furkan .tiresi: 72.
46 Nüve)'ri, age., IV, 136.
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6- cc •.~L. ~l:tlJ ..\;..i." (Allah yarattığı şeylerde dilediğini ziyade

eder)47 ayetindeki cc t~l .•" ifadesini ses güzelliği -veya güzel ses- olarak

tefsİr edenler olmuşturl8. İbn Abbas49, tabi'inden Zühri (124./742)50)
ve İbn Cüreye51... gibi.

7- cc L.JJ~ ;..;J) J ~" (İşte onlar bir bahçede nimetle~ir ve neşe-

lenirler52. ayetinin tefsirinde, Yahya b. Ebikesir, cc l.JJ.J'f:" kelimesini,

Hz. Peygambere habr nedir, diye sorulduğu zaman "lczzet ve semadır"
cevabını verdiğini naklederek53 ennette musiki dinlemek manasında açık-
lamıştır54. Ebu Hüreyre (59/679) nin rivayet ettiği bir hadiste de "Cen-
nete girenlerin orada, kökü altın, meyveleri de inci ve zebereed olan bir
ağaçtan rüzgarın, dallannı hareket ettirmesiyle meydana gelen ve daha
gü,zelini duymadıkları bir ses işiteeekleıi"55 rivayet edilmiştir.

B- Kur'iin Ayetlerinin Güzel Sesle Okunması

Kur'an'ın güzel ses ve teğanni ile okunmasına gelince, Kur'an'ı
Kerimin ifade ve usıab güzelliği ieaz derecesinde olduğu gerçeğine bina-
en güzel ses ve teğanninin ona yeni bir değer kazandıracağı düşünülemez.
Ancak, dinleyenler üzerindeki tesiri bakımından güzel ses ve teğanni
üzerinde durulabilir. Bu manada Hz. Peygamber, "Kur'anı seslerinizle
güzelleştiriniz:'56. "çü!1kü güzel ses Kur'fmın güzelliğini artırır"57.
huyurmuştur. Hz. Peygamberin "Kur'anda teğanni etmeyen bizden
değildir" buyurduğu da rivayet edilmiş58 ise de Süfyan h. Üyeyne
(198/814) gibi hazı bilgiler bunu istiğna manasında anlamaya çalış-. ,
'mışlardır.59.

47 Fatır suresi ı.
48 Nabliıs!, İziıhudclfılat, 46; İbn Abdirabbih, el-Ikd, LV, 159,
49 Süyiıti, ed-Dürrü'l-rnensiır, V, 244,
50 Süyi\ti, age" ay.; İbn Kesir, Tefsir, III, 546; Farmer, A History of Arabian Musie,

22: Beyzaviden naklen, •
SI İbn Kesir, age" ay,
52 RiIm suresi LS,
53 Süyuti, age" V, 153.
54 İbn Kesir, age., III, 428.
55 A. Teyrnur Paşa, cI-Musiki ve'l'ğınfı Inde'I-Aralı, 13: Sarebinin tefsirinden naklen.
56 Niılılusi, age., "y.; İbn Teyrniyye, Meemuatü'r.Resail, 288.
57 Niıblusi, 'age., ay.
58 İbn Teyrniyye, age., ay., Okiç, T., K.K. Usliıb ve Kıraatı 17 el-Mufadadl, K. el-rneiiihi
59 el-Mufaddal, age., 5, 6.
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Enes b. Malik (93/712)'in rivayet ettiği bir hadiste ise Hz. Peygam-
ber" "Her şeyin bir zineti vardır, Kur'an'ın zineti de güzel sesrir. Güzel
ses, Allahın, sahibine, diğer insanlardan fazla olarak ihsanıdır." buyu-
rur60. Ebu Hüreyrenin rivayet ettiği bir başka hadiste ise Hz. Peygamber
"Allah, peygamberin güzel sada ile teğannı ederek Kur'an okumasına
izin verdiği kadar hiçbir şeye izin vermedi." buyurmuştur61. Buna yakın
bir mana yine Hz. Peygamberin dilinden şöyle ifade edilmiştir: "Allah,
güzel sesli bir adama, Kur'an okuması için, kayne sahibinin izin verme-
sinden daha kuvvetli izin verir"62.

Bütün bu ve benzeri rivayetlere rağmen, Kur'an ayetlerinin, ilk
defa ne zaman teğanni ile okunduğu kesin olarak belli değildir. Süyfiti
(911 h.), Kur'an kıraatı:p.da musiki nağmeleri icad edenler hakkında Hz.
Peygamberin şöyle buyurduğunu nakleder: "Onların da onların yaptı.

/ ğından hoşlananlann da kapleri bükülmüştür (meftuletün kulubühüm")63
Bu rivayet, daha Hz. Peygamber hayatta iken Kur'an ayetlerinin te-,
.gannı ile okunduğunu gösterir. Hz. Peygamberin Mekke fethi esnasında
Fetih suresini gına ile okuduğu64, ashabdan birinin Nisa suresini okurken

dinleyip ((T.l:~ J.':JjA.Jç~~ J ~A 4.-1JS"'d ~i~i ~"(HerÜm-

met ten peygamberlerini birer şahid getirdiğimiz ve seni de onların üze.
rine bir şahid yaptığımız zaman bakalım kafirlerin hali ne olacak)?65 aye-
tine gelince "yeter!" diyerek gözlerinden yaşlar akmaya haşladığı66 riva-

yetlerinin yanında Süyuti, ilk teğanni ileokunan ayetin '(~tS::i y..JI l.i
~i J cJ.J~ wr L-.:t " (ama gemi denizde çalışan yoksullara aitti. )67

ayeti olduğunu söyler68. Hz. Peygamberin azatlısı Ubeydullah b. Ebi
Bekre (79/698) nin Kur'an ayetlerini ilk defa melodi ile okuyan kimse
olduğu69 da bu nevi rivayetler arasındadır.

c) Kur'an'ın Makamla Okunması Hakkında Selefin Görüşü:

Hz. Ömer (23/644), Ebu Musa'el.Eş'arı (44/665)'nin Kur'an ayet-
lerini teğanni ile okuyuşu gibi okuyabilenlerin öyle yapmalan gerek-

60 Nablus!, 1ziüıu'd.deıaıat, 46.
61 ıslam Mecmuası, I, 8.
62 Makdisl, Kita'bü's.sema, 8-a; GazaIi. ıhya. 14L.
63 Süyt1tf. eı.ıtkıin. I. 103.
64 ısla Mec.• I. 8.
65 Nisa Suresi. 4L.
66 ıbn Teymiyye. Mecınua. 282.
67 Kehf Suresi. 79.
68 Süyt1tl. a.g.e.,
69 Farmer, A History of... , 60.
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tiğini söylemiş ve Ukhe b. Amir (58/678)'in kıraatı esnasında da ağla-
mıştır70.

Daha sonra Ata b. Ebi Rebah (114/732) bunda bir beis görmemiş71

Said b. Müseyyeb (94/713), Said b. Cübeyr (95/714), Kasım b. Muham-
med (107/725) ve İbrahim en-Neha'i (96/715) ise bunu hoş karşıla-
mamışlardır72. Hasan Basri (110/728) de Hz. Peygamberin, Kur'an oku-
nurken, cenazede v~ savaş esnasında yüksek sesi kerih gördüğünü, söy-
!iyerck73 bu fikri destelder görünür.

ll- Sünnetle Musiki

A) Güzel Ses Karşısında Hz. Muhammed

a- Peygamberlerin Güzel Sesli Oluşu ve Hz. Dilvud

Hz. Peygamberin bir hadisine göre, Allah, sesi güzelolmıyan bir
peygamber göndermcmiştir74. Davud Peygamber ise sesinin güzelliği
ile bilhassa şöhret bulmuştur. Rivayet edildiğine göre Hz. Davud, haf-
tada bir gün Beytü'l-mukaddes sahrasın~ çıkar ve gür sesle zebur okur-
du. Bu esnadainsanlar etrafına toplandığı gibi, kurtlar ve kuşlar da onun
Zebur okuyuşunu dinlemek için ıoplamrdı75. Abdullah b. Umeyr el.Leysi
ise Hz. Davudun bir mi'zefesi olduğunu, Zebur okurken onu da çaldığı-
m, hem ağlayıp hem ağlattığım rivayet eder76.

Bir hadiste de, Kıyamet günü, Allahın, Hz. Davud'u, Arşınayağı
yanında durdurup, "ey Davud, bu güb o gür sesinle beni temcid et!"
huyuracağı rivayet edilmiştir77.

İsrafil'in sesi ise, teğanniye başladığı zaman, gök ehline, niyaz ve
tesbilılerini bıraktıracak kadar ve Allah 'ın, ,daha güzelini yaratmadığı ,
bir sestir78.

b- Hz. Peygamberin, Güzel Sesini Övdüğü Sahabiler.

Hz. Peygamber, Ebu Musa'el-Eşari (44/665)'nin, bir gece, güzel sesle
Kur'an okuduğunu işitince"Gerçekten buna Hz. Davudun nıizn:ı.arların-

70 tslimı Mecmuası, I, 8.
n eI.Mufaddal, Kitabu'l.melahi, 6.
72 tslimı Mecmuası, I, 8.
73 Şerh i SiyetiKehir Tercemesi, I, 50.
74 Gazaır, thya, Kita'hü's.üs.sema, 141.
75 A. Teymur, el.M(\sikt ve'l'gına, 14.

• 76 eI.Mufaddal, age. 6.
77 'A. Teymur, age., ay.: Sa'lehinin tefsicinden naklen.
78 A. Teymur, age.,.12.
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dan biri verilmiştir."79 buyurmuş, bir başka rivayette de '\:"~}J\ ..w
.:lJb JT .p."Ij4 rf i)..j4" = Gerçekten bana (sana) al-i Davud'un miz-

marlarından biri verilmiştir.) diyerek, mezkur sahabiyi taltif etmiştirSO.

Ebu Musa'el-Eş'ari'niiı sesinin güzelliği hakkında ashabdan Ebu Os-
man en-Nehdi (67/686) de, onun kıraat esnasındaki sesinden daha gü-
zel bir scsi, ne bir zil (veya telli saz) ne bir ud ne de bir veterden dinle-
dimSı, eğer sabah namazı kıldınrken bulsak, scsinin güzelliğinden, el-
Bakara suresini okumasını temenni ederdikR2, der.

Üseyd b. Hudayr (20/641)ın Kehf suresini okuduğu zaman melek-
lerin. onu dinlemek için akın akın yer yüzüne idikleri de sahih rivayet-
ler arasındadırs3•

c- Hz. Peygamberin Kınadığı Sesler

İbn.i Ömerin rivayetine göre, Hz. Peygamber şarkı söylemekten ve
onu dinlemekten nehyetmiştirS4. Bunun gibi, ölülerin ardından feryad
ederek ağlamayı da "savt-ı fikir" diye tavsif etmiştir. Bir gün, Rasu-
lullah, Abdurrahman b. Avf (32/652)'la beraber nahle'ye gider. Görür
ki oğlu İbrahim derin derin nefes almaktadır. Kucağına alır. Bu esnada
gözlerinden yaş boşanır. Abdurrahman b. Avf, ya Rasulullah: "ağlıyor
musun yoksa, hani insanları ağlamaktan nehyediyordunuz"? deyince,
Rasulullah, "Ben ağlamaktan men'etmedim; ancak kötü ve fitneye se-
bep iki sesten insanları nehyettim; birisi, çalgı aletleri, oyun ve eğlence
or ğmeleri sırasında çıkarılan ses, diğeri musibet anındaki yüz gö,z
parçalayarak çıkarılan ah ü figandır." buyurdularSs. Ancak Makdisi
bu hadisin isnadında za'f dolu ve münkeru'l-hadis ravilerin bulunduğunu
kayd~der.

Bir başka yerde, iki sesten birinin, müzik sesi olduğu (savtu'l-ğına)
sarahaten zikredilirs6• Nihayet mesele biraz daha değişik ifade ile şöyle
aydınlatılır: "Dünya ve ahirette iki mel'un ses: 1- Müzik dinlerken çı-

79 İbn Tesir. Tefsir. III. 256; Gazali. ihya. Kita'bü's.Sema'. 141; eJ.Mısb£iı.. 108-b;.
İbn Teymiyye. Mee mıiatü'r.Re.ail 298; İslam Mee.• I. 8. .

80 İbn Abbdırabbih. cI-İkdu'l-ferid. C.: 7. s.: 4; A. Teymur. cI-Mıi.iki ve'l.Gma 143.
~1 İbn Kesir. age.• 111.526; IV. 434; İbn Abdilberr. el.İsti'ab. IV. 148.
82 İbn AbdiIberr. age.• IV. 148.
83 İbn Teymiyye. Mes.cletü••.•ema•• 43'a.
sı lIfulıammed el.Hamid. I1ükmu'I.İslam fi'l-ğına. 10.
85 BaşmiI. İskatü'r.ru'a. 31; Süyıiti. ed.Dürrül.men.ıir. V. 160; Hz. Ha.an aynı fikri

savunur.; ayrıca bk.: .Makdisi. Kita'bü's:sema. 37.b; el.Mı.balı. 101'a Nüveyri. Ni-
hayetü'l-ereb. IV. 135.

S6 Şcrhu Siyeri Kebir Tercemesi. I. 53.
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karılan ses, 2- Musıbet anındaki çağırıp bağırma (ağıt)87. ma kdisıde
ravilerden birinin uydurmacı olduğu kayıtlıdır. Hayvanlara -bilhassa
cihad zamanı- çan takılmasını da Hz. Peygamber hoş karşılamamış ve
çan takılmış bir deveyi görünce, "İşte şeytan biniti." buyurmuş88, başka
bir hadiste de "İçinde çan takılmış develer bulunan kervana melekler
yoldaşlık etmez." demiştir89.

d- Cennet Musikısi

Ebu Hüreyre der ~i, bir adam ya Rasulallah! ben güzel scsten hoş-
lanan bir kimseyim, Cennette güzel ses var mı? diye sormuştu. Hz.
Peygamber," Evet, nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki,
Allah, Cennetteki bir ağaea ,"Dünyada bana ibadet ve beni zikretmek
suretiyle, barbat ve mezamır çalmaktan kendini alıkoyan kullarıma din-
let" diye vahyedecek; bunun üzerine, o ağaç, Allahı tesbih ve onu
takdis eden bir ses yükseltecek ki, yaratılmışlar benzerini işitmemiş-
lerdir, buyurdu90.

Bir başka haberde de, Cennette bir takım agaçlar var ki, üzerlerin-
de gümüşten çanlar takılıdır. Cennetlikler dinlemek istedikleri zaman
Allah, Arş'ın altından bir rüzgar gönderir, mezkur ağaçlara isabet edin-
ce, üzerlerindeki çanlar öyle bir sesle hareket ederler ki, eğer dünya in-
sanları onu işitseydi, neş'cden çıldırırlardı9I.

Ebu Muse'l-Eş'arinin rivayet ettiği bir hadiste de, Hz. Peygamber
gına sesini can kulağıyla dinleyenlerin, Cennette, eennetliklt"rin karilerin-
den müteşekkil ruhaniler grubunu dinlemeIerine müsaade edilmiyecek.
tir, buyurmuşturn.

Cabirden rivayet edilen şu hadiste ise; Allah, Cennette güzel ses
dinletmeye melekleri memur etmiştir. "Kıyamet günü, Allah. -dünyada
iken- kulaklarını ve gözlerini Şeytan mizmarlarından sakınanlar nere-
dedirler? Onları ayırınız, buyuraea~; sonra onlar, misk ve anber koku-
ları içinde ayrılacaklar, bunun üzerine, Allah, meleklere, "bt"uim tesbi-
himden, tahmıdimden ve tehlüimden bunlara dinletiniz." tterdemez,
onlar öylegüzel seslerle Allahı teshib edecekler ki, dinliyenler daha önee

87 Makdisi, Kitilbü's.Sema, 34-b; Muhammed el.Hamid, Hukmü'ı.tsliim fi'I.Gına 12.
88 Şerhu Siyeri Kebir Tercemesi, I, 49.
89 age., I, 50.
90 Süyfıti, ed.Dürrü'l.mensUr, V, 153; A. Teymur, el.Mfısiki ve'l-ğına, 12.
91 A. Teymur, age., ay.
92 SÜ)'UIİ, age., ay.; Muhammed el-Hiimid, Hukmü'ı-lsıam, 14: ruhanilerin kim olduğunu

bildiren kısım yoktur.
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benzerini asla işitmemiş olacak93, Ayın fikri Mücahid, Hz. Peygambere
isnad etmeksizin, beyan ederse94de sem'iyyatta, ancak nakille ııöz söy-
lenebileceği bir kaidedir.

Bir gün bir bedevi, "Ya Resulallah! Cennette hiç sema var"mı? diye
sorar. Hz. Peygamber de şöyle cevap verir: "Evet, ey bedevi, gerçekten
Cennette bir nehir var ki, iki kıyısında, İnce belli; çekik kannh, bembeyaz
cariyeler, yaratılmışların; benzerini asla işitmedikleri nağmeler (asvih)
terennüm ederler, İşte Cennet ehlinin en güzel nimeti budur."95

B- Ast-ı Satldette Eğlence Musikisi

a- Musİki ve Musiki Aletleri Dinlemenin Sünnette Yeri

Hz. Peygamberin, musiki hakkında, "Gına kalbde nifak bitirir96,
suyun ekin97-veya sebze9L bitirdiği 'gibi." buyurduğu rivayet edilir. Ebu-
Hüreyre (59/679), Enes b. Malik (93/712), İbn Mes'ud (32/653) ... dan
. rivayet edilen bu hadisi, büyük hadisotoritelerinden Deyıemi, zaif ad-
dettiği gibi, İbnü'I.Kettfm, sahih olmadığını, Iraki de isnad zincirinde'
ismi bilinmiyen bir ravi bulunması sebebiyle merfu addedilemiyeceğini
söyler99. .

Ayın mahiyette, Ebu Ümamenin rivayet ettiği bir başka hadiste,
Rasıllullah şöyle demiştir: "Nefsim kudret elinde olan Allaha yemin
olsun, sesini şarkı ile yükselten hiç bir kişi yoktur ki, susuncaya kadar
onun iki omuzuna iki şeytan oturmuş olmasıniOo". Ayın hadisİn değişik
bir ifadesi de şöyledir: "Sesİni şarkı ile yükselten hiçbir kimse yoktur ki,
Allah ona iki şeytan göndenniş olmasın. O iki şeytan iki omuzuna otu-
rur ve 8usuncaya kadar ökçcleriyle onun göğsünüdöverlerlOI, veya ayak-
lariyIe .."

93 Süyud, ed.Oürrül.mensur. V. 153;
94 SÜyUtt, age .• ay.
95 A. Teymur. el.Musiki ve.l.ğına ...• 12.
96 Alusi. RUhu'l.maani, c.: 21. s.: 60; Şevkiini, Neylü'l-evtiir, VIII. 100; Makdisi. Kitabu-

's.semô 35-b, 39.b; Tôc. V. 260; Başmil, tskôtür'-ru'ô. 32.
97 Tôc. V. 260.
98 Gazlill, thyô, kitabu's.Semô, 165; el-Mısbôh. lOl-b; Osman Zeki. Tarikat-i Muham.

mediyye tercemesi. 337; Muhammed el-Hamid. Hükmu'ı.tsliim fHI.Gına, 12.
99 Alusi, age.• ay. ayrıca bk. Makdist, age.• 39-b.
100 Makdisi. age.• 39-a vd.: Müellif bu hadisin isnadındaki Seleme hakkında ve Kasım b.

Abdurrahman hakkında hadis otoritelerinin tenkidierini .. ;, .• Başınil. age.• ay.
101 Süyuti. age.• V. 159; Gazlill. age. ay.; Nôhlust, 30; Alusı, 12.60; Nüveyrt. IV. 134; el-

Misbôh; 100-b; Muh. el.Haınid, a.ge. 12.
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Bir başka hadiste zikredildiğine göre, Hz. Peygamber, bir ses işitir
ve o sesin sahiplerinin kim olduklarını sorar. Muaviye b. et.Tabııt ve
Rifa'a b. Amr ct.Tabııt olduklannı öğrenince, o halin kötülüğünü belirt.
mek için"Allah, onları fitnede eski hallerine çevirdi ve gazabla ateşe
yuvarladı"102. Buradaki eski halden maksat, İslamdan evvel ki Cahiliyyc
hali olabilir. Diğer bir ibarede ise" Allahım, onlan fitnedeki eski hallerine
çevir."103 şeklindedir. Burada ise dua ifadesi ile söylendiği için, bulunduk-
ları halden evvelki İslami yaşantıIanmn olması düşünülebilir. Zira Ra-
sıılullah'ın genel irşad metodu, bilhassa ashabı kiram için, beddua ye.
rine ıslah temennisi şeklindedir.

Bu rivayetler ve benzerlerinde tcganni mutlak olarak işlenmişse-
de kaydedeceğimiz diğer. hadis ve haberlerden, bu rivayetlerin, ge-
nel ahlak ve adaba aykıi,. ve süfli temayüllere imkan veren te-
gannilcr hakkında söylenmiş olduklan kolayca anlaşılır. Üstelik dip.
notlarda arasıra kaydedildiği gibi, mezkıır hadislerin sıhhat' dereceleri
de münakaşalıdır. Delil olmak bakımından fiili sünnet de, takrir.i ne-
bevi de hadisler kadar kuvvetlidir. Bu noktadan hareket ederek, Hz.
Peygamberin tasvili ve teşvik ettiği örneklere geçebiliriz.

, .
Saib b. Yezid (91 /710)'denl04 nakledildiğine göre, bir kadın RasUlu}.

laha gelmişti. Rasıılullah Hz. Ayşe (58/678)'ye, onu tanıyıp tanımadığını
sordu. Hz. "Ayşenin", bilmiyorum, demesi üzerine, "Bu falanlann kayne-
sidir" dedi ve "Herhalde sana şarkı söylemesini arzu edersin?" diye ila-
ve ettilOS.Sonra kadına bir tabak verdil06. Kadın onu çalmaya başlayın-
ca güzel okuyuşu karşısında- "Şeytan bumuna üflemiştir." buyurdulO?

Bir başka gün de Hz. Peygamber, şarkı söyliyen bir cariyeye rast-

lamıştı. Kadın teğanni esnasında: "~.J> if ::.ı."Jı ı)\ - p:J ;;J~'jA "
(söyleyin Allah aşkına, cğlenirsem günah mıdır?) mısralarını söyleyince
Hz. Peygamber, "Günah olmaz inşallah" buyurarak espri yapmıştırl08.
Bu hadise her halde Hassan b. Sabit (54 /674)'in evinde cereyan eder. Hz.
Peygamber, yanında ashabd~n bir grupla Hassanı ziyarete gelmişti.

102 Makdisj, Kitôbu"s-es-semii, 37-b vd.
103 Makdisi, age., ay.: hadislerin münker olduğunu kaydeder.
104 Kettiim, et-Tedti bu 'I-İdiiriyye, II, 135.
105 Kettam, age., ay.; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 449.
106 Ahmed b. Hanbel, age., ay.
107 Ahmed b. Hanbel, age., ay.; Kettiim, age., ay.: müellif, Nese'j'den tnmam1adığı bu

~mı, kendisinin istifade ettiği kaynağm için kaydetmemiş olduğuna dikkati çeker.
. 108 İbn Ahdirrnbbih, el-Ikd:, c.: 7, s.: 8.
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Hassan'ın Şirinl09 adında bir cariyesi onlara ı1dçalıyordıı. Hz. Peygamber
içeri girince, ne izin vermiş, ne yasak etmişti. Hz. Peygamber, Şirine
doğru ilerlerken o, bu mısraları okuyormuş. Hz. Peygamber, tebessüm
ederek mezkı1r cevabı vermiştir iLO •

Bunun gibi yine Hz. Peygamberin huzurunda bir genç:

"_ ..~I\)~L,.;l?c;:- .)

~J J ı.ljAlIJ

"(/~ if ~ ~\

(Bana doğru gelince, iki yanağı akik taşı gibi parladı, dönü.p gider-
ken ona, kalbim alevler içinde, dedim. Söyleyin Allah aşkına, aşık olduy-
sam günah mi?) mısralarını okurken Hz. Peygamber, yine, "hayır"
diyerek latife yapmıştırlll.

Ümmü Nebit1l2 der ki, Neeearoğullarından bir cariyemizi evlendir-
irkı'n o kabilenin kadınları arasında def çalarak şu mısr~ları okuyordum:

Size geldik size geldik - Kutlayın ki kutlayalım

Kırmızı altın olmazsa - Yurdunuza girmeyeyim.

Hz. Peygamber işitince:

Esmer buğdaylar olmazsa - Şişmanlamaz yanaklarınız, diye ilave
etmemi buyurdul13.

Bir başka gün de Hz. Peygamber def sesi işitmişti. Bu nedir, diye
sordu. Falan evleniyor dediler. Bunun üzerine, -tasvib makamında-
"Bu nikalıtır sifalı (zina) değildir." buyurdu 114.

109 Môriyenin kızkardeşi olduğu ... Farrner, A History ~f Arabian Music, 37.
110 Mufaddal, Kitabu'l-rnelahi, 8; Farrner, age., 26: Üsd.I-Cabcdcn; Kettam, II, 134 vd.
il i Nablfısi, İzahu'd-delale, 46.
112"Askalani, el-İsabc, IV, 478.
113 Askaliini, age., IV, 478; Kettani, ct'Teratibu'l-idariyye, II, 137.
114 Makdisi, Kitabü's-sema, 3-a: hadisin zayıf olduğu.
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b- Şarkıcılar ve Bazı Çalgı Aletlerinin Sünnette Yeri

Lokman suresi 6. ayetinin ll5 nüzul sebebinde de geçtiği gibi, Ebu
Omamel16'nin rivayet ettiği bir hadiste Hz. Peygamber: "muğanniyeler
alıp satmak da onlardaki ticarette helal olmaz; onlardan kazanılan para
da, onları dinlemek de haramdır." buyurmuştur i17. Bir başka hadiste ise,
şarkıcı kadının şarkısı ve parası gibi, ona bakmanın da haraı.n olduğu
beyan edilirllS "Kayne meclislerine katılıp da onları dinliyenlerin kulak-
larına, kıyamet günü eritilmiş kurşun dökülecektir."119 Ayrıca Hz. Pey-
gamber ,köpekten kazanılan parayı ve zimara (bir nevi neyzenlik) ka-
zancını yasak ettiği libjl20, "ölüp de geriye şarkıcı cariycler bırakanların
cenazelerini kılmayıİıız." buyurduğu da rivayet edilmiştirl21.

"Ümmetin işlediği zaman kızıl rüzgara çarpılmak, yere batmak vey~
çirkin suratlara döndürülmek122 gibi belaların duçar olmalarına sebep
olan onbeş hasIct arasında" mescidlerde seslerin yükselmesini, kayne-
ler ve mi'zafcler -edinilmesini" de saymıştırl23.

Ölülerin ardından ağıt söyliyenlere, onları dinliyenlerel24; şarkıcı-
lara ve kendisi için teganni edilenlere Allahtan lanet dilemiştirl25. Çün-
kü "ilk ağıt söyliyen ve ilk teganni eden İblistirl26.

İlgili bahislerinde tetkik edileceği gibi düğün,. bayram ve benzeri
sürur şenliklerinde def, davul gibi bazı çalgıları, kadınlardan dahi bazı
tegannHeri dinleyen, hoşlandığını espriler yaparak ihsas eden ve güzel
sesi "Allahın hususi bir lutfu"127 bilen Hz. Peygamberin buradaki has sa-

LLS bk.: sayfa: 399.
ll6 Askalôm, eı.tsabe, II, 175.
ll7 Makdisi, Kitaba's-sema 31.b; tsnadındaki üç şahsın ayrı ayrı, sika bir raviden nak-

lettiklcrİ. hadi.le ihticac edilemiyeceği.; Başmil, t.kiitü 'r-ru'a, 32.
1I8 Makdisi, age., 36-b: tsnadındaki Yezid b. Abdilmelik hakkında, Nese i, münkeru I-ha-

dis; tbn Ma'in, "O Yezid b. Abdilmelik bu değildir" demişle~.
LL9 Makdisi, age., 36-a; İsnadındaki Ebıi Nuaym el-Halebinin zayıf olduğu, tbn

MünhUrekten rivayet etmediği, bu hadisi Malikten rivayetinin cidden münker olduğu; Başmil,
age., ay.; Muhammed el-Hamid, Hükmülislam:

120 Makdisi, age., 40-a.
121 Makdisi; age., 38-b: İsnadında meçhul birriıvi; Beşmil, age., ay.
122 Tae, V, 336; Başmil, age., 31; Muhammed el-Hamid, age., lL. •
123 Makdisi, age., 37-a, Fezh b. Fudiılenin zaif ve sahtekôr olduğu; Tae, 'ay.; Şevkani,

l'ieylu'I-Evtar, VIII, 98; Başrnil, age., 31; Muh. Hamid, age., lL.
124 Makdisi, age. 36-b.
125 Makdisi, age., ay.; Alıisi, RUhu'l-maam, VI, 463:
126 Gazali, thya 165. Nablusi, A. Gani, İzaha'Id-dilale, 29. Nüveyri, Nihayetu'l-ereb 4.

134., EI-Misbah l00-b.
127 l'IabIıisi, lzôhu'd-delaıe, 46.
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siyetinin sebebini şu hadiste buluruz: "Ümmetimden bir kısım insanlar,
başlarında çeşitli. çalgılar ve şarkıcı kadınlar dolaştığı halde çeşitli isim-
ler altında içki alemleri yaparlar. İşte Allah onları yerin dibine geçirecek12S
ve onlardan bir kısmı maymun ve domuz suratına döndü~ülecektir."129
İçki, kadın ve çalgı. Çeşitli sosyal buhranlara, aile facialarına, intihar-
lara, cinayetlere yol açacak kadar zararlı olabilen üç l,ınsur. Hemen he-
men bütün ilahi dinlerin, felsefi doktrinlerin, ahlaki nizamlarm hassasi-
yetle üzerinde durduğıı bu üç unsurdan şarkıcı kadınlar ve çalgı, mev-
zumuzun hudutları içine girmektedir. İlgili rivayetler arasında içki
hakkında da söz geçmektedir. Musikinin estetik zevkin tatminindeki
rolünü Hz. Peygamber dahi kabul etmiştir. Ancak fazilet haddini aşarsa
zıddına döner, HidesiİIce, musİkinin, fazilet ölçüleri dahilinde değerlen-
.. dirilmesi gerekir. Bu ölçü sınırlarını aşarak işaret ve adi zevklere alet
. edilen musikiyi Hz. Peygamber tasvib etmez ve şöyle buyurur: "Miz-.
marları kırmak için gönderildim."130 "Allah benialemlere rahmet olarak
gönderdi ve maazif ve mezamiri131 ve cahiliyet devrinde tapılan132 putları
ve salibi mahvetmeye memur kıldı133". "Ümmetimden şahin kuşu gibi
yırtıcı kuşları, ipek, içki ve çalgı aletlerinil34 helaı addedenler olacak135,
birçokları saba:hlara kadar işret, oyun ve eğlence ile geceliyecekler, sonra
da suratları maymun ve domuz suratına döndürülecektir. Ümmetimden
birçokları da şarkıcı cariyeler (kayne) edinmeleri, çeşitli içkilere. düş-
künlükleri, def çalmaları ve ipek giymeleri sebebiyle helak olacaklar-
dır"136.

Yine Hz. Peygamber, şarkıcı kadınlarınl3?, çalgı aletlerinin13S, içki
ibtilasının139, ipek giymenin140 tavla oynamanın141 ortaya çıkmasiyle,

128 ŞevHni, Neylu'l-evtnr,VIII, 97; Başmil, tskiitü'r-ru'ii, 32.
129 Şevkiini,age., ay.
130 Şevkiini,.age.,VIII, 100.
131 ŞevHni, age., VIII, 99.
132 Şevkiini,age., ay.; Muhammedel.Hiimid,Hükmü,ı-tsliim,10.
133 Şevkani,age., ay.; Başmil,age.,33;Muhammedel-Hiimid,age., 10.Şevkiini'deme'azif

yerine cc .:.ı1)~1 " (mi'zefelerve barbatlar) tabiri, Hükmül İsliim'da da el-humur(içkiler).
iliivesivar.
134Ma'azif.
135 Şevkiini,age.,VIII, 97; Başmil,age." 33,36; Muhammedel Hiimid, 12:1. Teymiye,

Mes'eletü's.Sema,2.
136Makdis),Kitiibüs.sema,33.a vd.: isnadındametriıku'l_hadisbir ravi.
137 Şevkiini,age., ay.; Makdis), age., 35-a. b.
138 Şevkiini,age., ay.; Makdis),age., 35-a.
139 Şevkani, age., ay; Makdis),age., ay., 38.b.
140Makdis),age., ay.
141Makdis),age., 35-a.
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insanların birbirine düşeceklerini, suratların çirkinleşeceğini ve heIak
olacaklarını söylemiştirl42. Bu hadisleri dinleyen ashabdan, ya Ras~-
allah, onlar, Allahtan başka tanrı olmadığına143 ve Senin, Allah'ın rasulü
oldugunu şehadetederler mi? demeleri üzerine, "evet, hatta, l1amaz kı-
larlar, oruç tutarlar, haeeederler, ama çalgı aletleri ve şarkıcı cariyeler
ve defeiler edindikleri, şu-çeşitli- içkileri içip de eğlence ve içkili halde
domuz suratında sabahlarlarl44." "Nasıl ki, sizden öncekilerin, içkiyi
helal addetmeleri, çeşitli çalgıları (düfM) çalmaları ve kayneler edinme-
leri sebebiyle helak olmuşlardır; öy;lece, bu ümmetten de aym şeyleri
yapanlar maymun ve domuz suratında sabahlarlar ve geri kalanları da
bir fırtına silip süpürürI4S." Kısaca "Ümmetim şu beş şeyi helal addettiği
zaman onlar için helak muhakkaktır. Birbirleriyle çekiştikleri (telaun),
içki içtikleri, ipek giydikleri, kayneler edindikleri, erkeklerin erkeklerle,
kadınların da kadınlarla iktifa ettikleri zaman"146.

. İbn Ömer (73/692)147 ve İbn Abbas (68/687)'148 dan rivayet edilen
bir hadiste, Hz. Peygamber, Allah'ın, "içki, kumar" gibi "kube" (Bey-

hakiy,e göre: davul)" •.,'p'-?" (tanbur veya fıd veya ba:bat), " ~ "

(Habeşçe: Tanbur) ve "J)I " 149 gibi çalgı aletlerini de, ümmetine

haram kıldığınıısO beyan etmiştir.

Hz. Peygamber, def çalmayı rızık kapısı edinmeyi menetmiştir.
Safvan b. Ümeyye (41/661) şöyle rivayet eder: Amr b. Kurre, "Bana
bedbahtlık yazılmıştır, ancak 'defimden nzıklamyorum, günah olmamak
şartıyl.a şarkı söylemek hususunda bana izin ver" diye Hz. Peygambere
baş 'vur~uştur. Hz. Peygamber, eevaben, "Hayır, sana izin vermiyo-
rum; yalan söylüyorsun ey Allahın düşmam, Allah. sana helal, güzel rızık
vermiş, sen ise Allahın sana haram kıldığını, senin için helill kıldığı şey-
lere tercih etmişsin; benden uzaklaş ve Allaha tevbe et; Bana bak, eğer

. bundan sonra, yapma dediğimi yaparsan, canım yakar ve saçım keserek
sürgün ederim;, senin varım yoğunu Mcdine gençlerine yağma ettiririm;
bunun gibi def çalıp şarkı okuyan densizlerden tevbesiz ölenleri, Allah,

142 Şevkani, Neylu'l-evtar, VIII, 97 Makdisi, Kitabu'S-sema, 33-a vd; 38-b: İsoadıoda
metrılkii'l-hadis biI: Yezid var. age.

143 Makdisi, age., 35-a; Başmil, lskati'ıt-ma 32.
144 Başınil, age., ay.; Muhammed el-Hamid, Hükmü.I.İslam, 12.
145 Şevkani, age., ay.
146 Sıddik Hasan Hao, Hüsnü'l-üsve, 355.
147 Şevkiini, age. VIII, 96.
148 Şevkiini, age., VIII, 98; Muhammed el-Hamid, age. 14.
149 Muhammed el.Hamid, age., ay.: Ahmed b. Hanbelin ziyadesi;
ISO ŞevHni, age., 96; Muhammed el-Hamid, age., ay.
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Kıyamet günü, dünyada olduğu gibi, muhannes ve çınlçıplak haşrede-
cektir." buyurmuştur. Beyhakl (485/1066) "Allaha tevbe et." kısmına
kadar aynen naklettikten sonra "kendine ve aliene bol helal rızık kazan,
Çünkü o, Allah yolunda bir cihaddır; sonra bil ki, Allahın yardımı tüc-
carların salihleriyle beraberdir." kısmını ziyade ederiS!.

Ayrıca Hz. Ayşe, Hz. Peygamberin, "Rabbim bana tanbur ve miz-
marı nefyetmemi emretti." buyurduğunulS2, İbn Abbas, Resulullahın,
"ölü etini, kumarı ve kubeyi haram kıIdığını"ls3, Hz. Ali, yine Resululla-
hın, "def ve davul çalmaktan, zimara sesinden nehyettiğini"154 rivayet
etmişlerdir.

Ölçü nedir?

Hz. Peygamber"Cls:::JIJ ..:.ı-,.alIJ :":'..u\ il:lIJ J~I~L. ~"(HeIal

ve haramı birbirinden ayırma ölçüsü, nikahta def çalmak ve savttır1SS,
"Buyurur. Bu ölçüyü şu hadis biraz daha aydınlatır: Cabir (78 /697) der\i,
birgün Hz. Peygamber bir de.fsesi duydu ve nedir diye sordu; filan evleni-
yor da", dediler. Bunun üzerine "Bu nikahtır, sifah (zina) değildir." bu-
yurdu1S6• Demek ki, zinaya yol açan, şehvet ve eğlenceiHemlerindeki çal-
gıIar haramdır. Hz. Ayşenin rivayet ettiği bir hadisde de Hz. Peygamber,
kalbur veya deflerle nikahın ilan edilmesini emir buyururiS? .

c- Asr-ı Saadetteki Düğün Eğlencelerinde Musikl

Düğün ve düğün şenlikleri, tarih boyunca camiyetlerin örf ve adet-
leri arasında birbirinden farklı şekillerde devam edegeImiştir. Her cemi-
yet, kendine göre ayrı bir ihtimam göstermiş, ve özenmiştir .

•
İslamdan önce de arapların kendine has düğün adetleri ve şenlik-

leri vardı. Hz. Peygamber, çıkıp yeni bir hayatgörüşü ortaya atınca
çevresindeki düğün ve sair adetler için de farklı şekiller tarif ediyor, bun-
lardaki aşırıIıkları kırpmak ve eksiklerini yetirmek suretiyle daha iyi
olanlarını gösteriyor, halkın arasına girerek olayları yakından izliyordu.

151 Muhammed el-Hamid, Hükmü'l-islam, 13.
152 Makdis!, Kitabu's-sima, 33-b: isnadında münkeru'l.hadis veya znif bir adam var
153 Muhammed el.Hamid, 10.
154 ŞevHni, N~ylu'l-evtar, VIII, 100.
155 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 418; ŞevHni, age., VI, 187: Ebu Davud hariç diğer

kütübü aitte ashabından; Makdis!, K. es-Sema, 16-a: Muslim, Nese'l ve İbn Mace'den sahlh
olarak.

156 Makdis!, age., ay.

IS? ŞevHni, age., VI, 18?: hadisin metrnkveya garib olduğu; isnadındaki İsa b. Meyrnilnun
hadisleri taz'if ettiği. (Nikah şenliği bahsinde geniş tafsilat)
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Rasulullahın bu sahadaki peygamberlik sonrası icraatına geçmeden,
gençliğine ait bir ha!ırasını kendi dilinden dinliyelim: Hs. Ali (40/660),
Hz. Peygamberden şunu dinlediğini anlatır: "Cahiliye ehlinin yaptığı
şu ikiden başka hiçbir şcyi aklımdan geçirmedim; o ikisinden de Allah
kasdettiğim' şeyle aramı açtı; ben de bir daha, peygamber oluncaya ka-
dar hiç akılmdan geçirmedim.: tki mesele de şu: Kureyşten bir köle
ile koyun güdüyorduk. Ona "şu koyunlarıma baksan da ben de Mek-
ke'ye gitsem ve gençlerle biraz eğlensem" dedim. O, "Peki, bakarım"
dedi. Ayrıldım. Mekkeye yaklaşınca ilk evlerden birinde bir ses işttim.
Def ve mizmarla şenlik yapıyorlardı. Büne? diye sordum. Filanın oğlu
ilc filanın kızı evleniyor, dediler. Oturdum ve seyrediyordum. Ancak Al-
lah kulağımı tıkadı ve uyuya kaldıı:ıı. Taki sabahın güneşi beni uyandır-
dı. Koyunların başına döndüm. Arkadaşım, "Ne haber?", diye sordu.
"Önemli bir şey yok" dedim ve olayı anlattım. Başka bir gece, yine aynı
şeyi söyledim. Yine müsaade etti, gittim, Mekkeye girdiğimde yine ev-
velki gibi, müzik ve çalgı sesi işittim. Sordum, Filan kızın nikilhı dediler.
Oturdum, seyrediyordum. Yine Allah kulağımı tıkadı. Yine sabahleyin
güneş beni uyandırdı. Çıktım arkadaşıma döndüm, olanı, biteni haber
verdim. Bir daha da Allahın beni risilletle taltif etmesine kadar, hiçbir
kötülüğü kasdetmedim."

Bu mesele, nübüvvet ve risilletten, ahkilm ilyetlerinin nüzulünden,
helal ve haramın birbirinden ayrılmasından öncedir. Bununla beraber,
şeriat gelip de Allah, onu tebliğ ve inzara me'mur edince, bu iki hildise-
den başka, risilletten önce yaptığı birçok şeyleri tasvib etmiştirlS8.

Rasulltlah'ın, peygamberlik sonrası düğün ve düğün şenlikteri hak-
kındaki görüş ve icraatı:

Nikahta de! çalma:

Bir hadisie Hz. Peygamber, ~W, j o~'J c..tS::JI I.LA 'yk'
'-'''';...u~~ 'J!~ 'J Nikahı ilan edin, mescidlerde kıyın ve de,fçalın"IS9.
buyurmaktadır. Bir diğer hadiste da şu olay zikrediIir: Peygamber

158 Makdi81, Kitiibüs-semii, 23-b vd; H. Heykel, Hayatü Muhammed, 118.
159 Kettiini, et-Teratibu'l-idılıiyye, II, 127; ancak hadiste beyan edilen "nikabta def ça1ımz"

emri üzerinde, bu emre erkekler de dahil midİl?, yoksa sadece kadınlara mı müsaade edilmiştir?,

şeklinde ihtiliif meydana gelmiştir. " \~ .r-ô\" kav1İnden delil gösterilir. Gerçi, bu kaviI cem'i
müzckker olduğu için, bu emir sade kadınlara mah8u8 kılınamaz, erkekler de emre dahilolmalı.
Fakat bu hadl.in i.nadı zayıfbr. Aslında daha sağlam isniidIarla gelen hadislerde İzin sadece ka-
dınIaradır. Erkeklerde genel kaide olarak kadınlara benzemekten men edilmişlerdir.; Şevkani,
Neylül-evtiir, Vi, 187: Hiil d b. İlyas, metrük; Tirmizı, garih; İshak b. Meynün el-Ensan, za'lf
dediler; Niiblüsi. İzabu'd-deliiliit, 22. '
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aleyhisselam, bir def sesi işitir. "Nedir"? diye sorunca, "Filan" evleniyor
derler. Bunun üzerine Hz. Peygambe~, "Bu nikahtır, sifah (zina) değil-
dir." buyururl60. Aynı yerdcki bir başka hadisde ise "Helal ile haram
arasını ayıran şey, nikahta def çalmak ve şarkı okumaktır." denmek-
tedirl61. Ayrıca, Rasulullahın kendi hayatiyle ilgili olarak da Hz. Hat-
ice (hicretten önce 3) ile olan nikahları ve kızı Hz. Fatıma (11/632)'
nın nikahında da musiki olduğu söylenirl62.

Hz. Peygamber, dii.ğün ve eğlcnce anlamında kadınların def çal-
malarına ruhsat vermiştirl63.

Buraya kadar olan açıklaı;nada tercih olarak nikah kelimesi ile ifade

edilen evlenme merasimlerini gördük. Şimdi ise" UMfo" kelimesi ile açık-

lanan düğün merasiınleri üzerinde duracağız. Aslında bu iki terim evlen-
me için kullanıldığı zaman mahiyet olarak aynıdır. Ne var ki düğün de-
yince daha teşkilfıtlı olan akla gelir~ RasUlullahtan bu hususta muhtelif

i

ifadeler ~aklcdilmektcdir. Çoğunlukla cserlerde geçen bir hadiste nak-
ledilir ki, Hz. Ayşe'nin gelin alayında bulunduğu bir düğünden dönü-
şünde Hz. Peygamber, ona. "Ya Ayşe, herhangi bir eğlenceniz, çalgınız
yoktu. Halbuki Ensar eğlenceden hoşlanır buyurmuştur"164. Et-Teratib,
ayrıc.a gelini güveyevine götüren kadınların durumları ile ilgili olarak
"..,..ıJI r-t:':""!. JLa.iı'1 .:ıli" ifadesini zikrediyorl65. Buna benzer bir hadise-
yi Hz. Ayşe şöyle anlatmaktadır: Himayemde bir cariye vardı. Onun ev-
lendirirken, evine teslim edeceğim sırada Hz. Peygamber girdi, Musiki de
yoktu. Buyurdular ki: "Ya Ayşe, onunla musiki (ğına =) şarkı türkü söy-
leyen birini gönder; zira ensar ğınayı sever." buyurdul66. Şunlarda da
gelinin Kub~'ya gittiği ve Hz. Ayşe ile konuşmasının sonunda Hz. Pey-

160 Makdisi, Kitabü's-sema, 18-a: hadis zayıftır.

161 Makdisi, age., ay.: hadis sahihtir; Şevkani, Neylü'l-evtar, VI, 187; Ahmed b. HanbeL,
Müsned, III, 4111.

162 Farıner, A History of Arabian Music, 28: Evliyii Çelebiden.

163 İbn Teymiyye, Mes'eletü's.sema', 40-0: Peygamber devrinde hiçbir erkek der çalıp el
şaplatmaınıştır. Zira, Sahlhten gelen bir ifadede el şaplatmanın kadınlara mahsus olduğu
açıklanır. Def çalma ve cl şaplatma kadınlann işlerindendir. Selef bunlan yapan erkeklere

" ~~ <:: : ~~ )J diye isimlendirmişlerdir.

164 Makdisi, age., 25-0; Kettani, et.Teratibu'l-idii.riyye, II, 127, 157; Nablusi, lzaııu'd-de.
Iiile, 36; Ahmed Naim, Te.crid Tercemesi, VI, 346; Şevkani, age., VI, 187; M. HamidillIah, İslam
Peygamberi, II, 286; Sofuoğlu, Usulu Hadis Notları, 143.

165 Kettiini, et.Terndbu'Hd£ıriyye, II, 125.

166 Makdisi, age., 7-a.
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gamberin "Ensar gınayı sever; ona Medinede şarkı okuyan Emeb'i
yetiştir, dediği kayıtlıdır167.

Bu iki olaya çok benzer bir olay da Ubeyd b. Umeyr'den nakledilir.
Yine rasıılullahın "eğlence yok mu?" dediği beyan edüir168. Şu açıklama-
lar ise, Rasııllullah devrindeki düğün adetleri husıısunda ve gelin götü-
rürken söylenen şarkı ve türküler hakkında daha aydınlatıcı bilgi ve!-
mektedir.

Hz. Peygamber, def çalınmadan ve

"Size geldik, size geldik-Kutlayın ki kutlayalım." şarkısı söylenme-
den, gizli ve sessizce nikah yapmayı kcrih görürdü169.

Hz. Ayşenin akrabasmdan bir kız evleniyordu. Resıılullah, Hz. Ay-
şe'ye, "Gelini götürdünÖz mü?" diye sordu. O da evet dedi. RasUlullah,
"Peki beraberinde gına (şarkı türkü) söyliyecek birini de gönderdiniz mi?"
dedi. Hz. Ayşe, hayır deyince Rasıılullah," Ensar, gazeli bilen ve hoş-
lanan bir kavimdir; keşke onlara gelini

"~ L;~ f~i ft~i"

"C.)\ Jli 1 ~, .-.ll ~'~L "r":. .Y. rJ. .J' -'

Size geldik, size geldik - Kutlayın ki kutlayalım.

Esmer taneler olmazsa - ~ urdunuza girmeyelim.
şarkısını okuyan biri ile gönderseydiniz"170.

Et-Teratib, Ayşenin, gelini zifaf gecesi teslim edip döndüğünde
Hz. Peygamberin, "söylediniz", sorusuna, "teslim edip döndük", demesi

üzerine Hz. Peygamberin, "Ensar gaz~lden hoşlanır, ya Ayşe, " f~i"ü

söylemediniz mi?" dediğini; ayrıca mezkıır gelinin, Fariğa bint Ebi Dma-
me olduğunu ve zifaf gecesi olunca Hz. Peygamberin gelinin yanındaki-

lere" fl:.:ii" ç~ğınn dediğini kaydeder. Zira, eı-tsabenin LV" 377 deki
kaydına göre Fariğayı Hz. Peygamber evlendirmiştir, NeMt b. Cabir
ile.

167 Askalant, eı-teabe, LV, 221; Kettant, et-Teratibiı'ı.tdôriyye., II, 124.
168 Makdisı, Kitabiı 's-sema 26-b.
169 Şevkant, Neylu'l-evtBr, VI, 187; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VII, 77.
170 İbn Abdirabbib, el-Ikd, c.: 7, s.: 8; Makdisı, age., 7-b; Şevkani, age.• VI, 187; Keuôni,

age:, II, 137; Nôbliısı, tzBbu'd-delôle, 46; Muhammed el.Hômid, Hükmü'l-İslim fi-l-ğına, 5.
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Yine Teratib'deki kayda göre, Ümmü Nebit isimli bir kadın şöyle
anlatır: Beni Neceardan bir kızı everdik, gelin alayında ben de vardım.
Elimde def vardı. Hem def çalıyor hemde:

" C .L Ü • (" L:..Ji ("L:..Ji"i-=-- ~ i - i •

"~~\.y. ~'~l.r>'1\ ~.1J\ '1.)lJ"
Size geldik, size geldik - Kutlayın ki kutlayalım.

Kırmızı altın olmazsa - Yurdunuza konmayayım.
mısralannı teğanni ediyordum. Hz. Peygamber rasladı, "Bu ne Ya Üm-
mü Nebit"?, dedi. Bende: Anam babam sana feda olsun ya Raswul-
lah, Beni Neccardan bir cariye vardı. Onu zevcine götürüyoruz,"dedim".
Peki ne söylüyorsunuz"?, deyince, ben de söylediğim şarkıyı söyledim.
Bunun üzerine Hz. Peygamber, şu şarkıyı söylememi söyledi:

"~)~ ı:r' L. "IJ.-JI ~~i '1.)1 "
Esmer buğdaylar olmazsa - Dolgunlaşmaz yanaklarınız.

Hilfız, bu hadisin garib olduğunu söyledi. (aynı yer).

Bir başka sahabiye de, düğünü sırasında peygamberimizin "Eğlen-
ceden bir şey var mı"? diye sorduğunu naklederl71• Düğünlerin, neş'e
tezahürleri olmaksızın yapılması, onca, manasız oluyorduın.

Musikili bir düğünden dönen kadın ve çocuklan gördüğünde acele
ile, sürur ve memnunlukla kalktı ve "Gerçekten siz, en çok hoşlandığım
insanlarsınız." buyurdul73• Her zaman yapılmamakla beraber, umu-

• miyetle akşamları, meş'ale ile bir alay tertip edilirdi174•

Düği;,nde şarkı söylemek:

Düğün esnasında şarkıcı kadınlar ve tanbur veya zil çalanlar olur-
d:ı17S• Rubeyyi' bint Muavviz (45/665), rivayete g~re, şöyle demiştir:
Benim gelin olduğum günün kuşluk vakti, Hz. Peygamber evlenme
merasimime gelmişti. Şöyle senin oturduğun gibi, yatağının üzerine otur-
du. O sırada bir takım kızlar, def çalarak, babalanmızdan Bedir gazasın~
da şehid olanların menkıbelerini yad ediyorlardı. Nihayet bu kızlardan

171 Makdisi, Kitabli'ss-sema, 26-b; Haris b. Nevfel b. el-Hans b. AndilmuttaIib.; Askalam.
eı.lsabe, I, 292 dedir.
172 HamiduIlah, İslam Peygamberi, II, 63.
173 Muhammed e1.Hamid, Hükmü'l-lslam, 4.
174 Hamidullah, age., II, 286.
175 HamiduIlah, age.. II, 286.
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birisi: "İçimizde bir peygamber vardır ki, O, yarın ne olacağını bilir."
dedi. Bunun üzerine Nebi (s.a.v.) cariyeye '''Onu bİrak da evvel ce söy-
lemiş olduğuna devam et" buyurdul76. Makdisi'de ayrıca şöyle bir nakil
vardır: cl-Medayini anlatır: Bir defasında Aşura günü Medinede idik.
Def çalıp şarkı söyliyen cariyeler vardı. Sonra Rubeyyi binti Muavviz'in
huzuruna girdik ve hadiseyi ona anlatık. O da bize "Şöyle anlattı ...."
diyerek yukardaki olayı naklettil77•

Bir başka kayda göre ise, Hz. Peygamber, gaibden bilen ancak Al-
lah olduğundan, kendisi için medihde bu derece israf yapılmasına razı
olmadı ve cariyeye, "Bu israfı bırak da şarkına geç, kaldığın yerden de-
vam et". buyurdular. Cariye de öyle yaptı ve Rasulullah, ğıpta ile ve
huzur içinde dinledil78•

Et-Teratib'de de, Hz. Ayşeden şöyle bir olay zikredilir:.Hz. Peygam-
ber, bir düğünde, ensar kadınlarına uğradı, kadınlar, içinde" ..l&.JLo h/'
ifa'desi bulunan bir şarkıyı okuyorlardı. Bunu duyunca Hz. Peygamber,
"Yarın ne olacağını ancak Allah bilir", dedil79•

Asr-ı Saadetteki nikah ve düğün musikisi hakkında, buraya kadar
kaydettiğimiz rivayetlerden şu neticeye varılmaktadır: Nikah ve düğün'
ferdi ve ictima'i yönleriyle Rasulullah'ın hayatında, İslami manada,
hususi anlam taşıyan pek önemli hadiselerdir. Hz. Peygamber, kendisine
ve davet ettiği yeni din e gönül veren müslüman toplumda bu önemli sos-
yal problemi en ideal şekliyle çözmek için gayretgöstermiş ve muvaffak
olmuştur. Çünkü o, iç ve dış yönüyle erkek ve kadının kim olduklarını
gayet iyi biliyordu. Sünnetullahın icabı olarak bu ikisi arasındaki cinsi
cazibe ve bu cazibe sonucu insan nesiinin devamı zarureti ona apaçıktı.
Binaenalyh ilahi vahyin ışığı altındil. bu iki cins arasındaki muvazeneyi
en sağlam şekilde. ayarlamalıydı. Bu ayarlamayı öyle kolay ve hoş bir
şekilde icra etmeliydi ki herkcs içtcn gelen bir arzu ile bu ilahi emre uy-
sun ve mes'ud olsun.

İslamda nikah, evlenmek için yapılan akiddir. Düzenli ve huzurlu
bir toplum hayatı için bu akdin değeri her türlü münakaşadan uzaktır.
Nikahın zıddı olan sirah (zina), gerek Kur'an gerekse peygamberlisaniy-
le en ağır ifade ve tonlarla kötülcnmiş ve yasaklanmıştır.

176 Şevkiini, Neylu'l-evt8.r, VI, 187; Buhari, Sahih, VI, 137; Makdisi, Kitabü's-sema, .16-a;
Ahmed Naim, Tecrid Tercemesi, X, 164 "1569"; Kettani, et-Terattb, II, 128; Tae, V, 265; Ha-
midullah, lsliım Peygamberi., II, 286.

177 Makdisi, age., 16-b: lsniıdı hasendir.
178 Muhammed e\.Hamid, Hükmü'I-İslam ... , 4: KastaMni ve el-lciıbe'den.
179 Kettani, age., II, 129.
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İlmen isbat edilmiştir. ki, zina mahsnlü doğup büyüyen kimseler,
hayatları boyunca-normal bir kişiliğe sahip olamamaktadırlar. Bilhassa
ahlak ve her türlü manevi değerler bakımından daima aşağı seviyelerin
kişileri olmuşlardır. İIer kötülüğü düşünmeye ve yapmaya kabiliyetli
olan bu kişiler, cemiyette her zaman zararlı unsur olma durumunda ol-
muşlardır. '

Onlara göre hayatın ideal denebilecek bir gayesiyoktur. Çok kere
ölümle biten bir hayat telakkisi içindedirler. İddiaları şahsidir. Faziletli
denebilecek tavır ve hareketlerini görebilmek çok nadirdir. Birçok kötü.
lükleri kolayca görülebilir. Cemiyette nizam sever kişiler olma yerine
daima anarşinin müdafü durumunda olmuşlardır. İnsan ve vatan sevgisi,' ,
hak, hukuk gibi mefhumlar bunlarca pek önemli olmıyan şeylerdir.

Bunun nedenleri aşikardır. Normal bir ana baba sevgisinden mah-
rum olarak büyüme ve yaşama onların belini kıran ilk bahtsızlıktır. Ba.
basız büyümenin verdiği disiplinsizlik hayatları boyunca onlara başı-
boşluğu sevdirmiştir. Kökü belirsiz olmanın başka insanlar tarafından kı-
nanması neticesi onlarda öyle bir psikoloji meydana getirmektedir ki,
inşanlara karşı daima bir aşağılık duygusu içindedirler. Bu duygu neti-
cesi ise kendilerini kınayan veya kınadıklarını zannettikleri kişilerden
daimauzak ve ayrı kalmayı tercih etmektedirler. Bu tabii itilme veya
çekilme sonueu her türlü kötülükle kolayca başbaşa kalmaktadırlar.
Neticede hırsız, ayyaş, katil, cani, eşkıya, vurguncu, soyguncu, ırz düş-
manı olup toplum düzenini şiddetle sarsmaktadırlar.

İşte nikah bütün bu korkunç neticeleri ta baştan en temiz ve kibar
yolla"halleden İslami ve o kadar da insanı bir sosyal in~essesedir. Ve
işte RasUlullah bu ulvi müesseseyi en sağlam temellere en kolay ve cazib
usullerle oturtmak için uğraşmıştır. Cemiyetteki bütün gayri meşrUluk-
ların önüne böylece sed çekilmiş olacaktı. Bumin için de Ashabını ,öğüt-
lemiş, onlara, nikahm kerametini talim eylemiş; her müslüman gencin
zamanı gelincegecikmeden evlenmelerini tavsiye etmiştir. Bunun anne
ve babalara düşen öneınli bireT görevolduğunu da ayrıca belirtmiştir.

İnsanları teşvik için onları külfetsiz evlenmeye çağırmış; düğün ve
nikah merasimlerinde onların şen ve nikaha istekli olmalarını bilhassa
istemiş; onun için de bu merasimIerde temiz ve ahlaki olmak kaydıyla
çalgıya ve müziğe de yer vermiş, hatta, lüzumuna işaret etmiştir.

Rası1luUahtan bu mevzuda muhtelif olaylar ve hadisler zamanı-
mıza kadar gelmiştir. Bunlardaki genel görünüş düğün ve nikah mera-
simlerinde şarkı ve, tü.rküye müsaade ~tıniş olmasıdır. Gelin götürürken
Hz. Ayşeye ve diğerlerine söyledikleri sözler açıktır. Bu cüınleden olarak:
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" ~ U,,:=-d - fyl fy'"
"Geldik size, geldik size - Kutlayın ki kutlayalım".

gibi gelin ve gelinlik halini en güzel şekilde belirten bir güfteyi söyleme-
lerini gelin. alayına tenbih etmeleri bu konudaki hassasiyetlerinin en
güzel ifadesidir. Hatta yukarda zikredilen şekliyle bizzat zevceleri Hz .

. Ayşe'ye, müfred muhiitap sıgasiyle, "Yii Ayşe", " fl:.ii " ü söylemedin

mi?" demesi bu konuya verdiği değeri anlamaya kafidir. Yoksa Hz. Ayşe
muğanniye değildi. Ümmü Nebit'a "Şu şarkıyı oku" diyerek bir şarkı
güftesi söylemesi, ciiriyelerden birinin "içimizde bir peygamber var ki,
yarın ne olacağım bilir" demesi üzerine, "Sen onu bırak da söylediğine
devam et" buyurmalan ve daha başka güfteler dinlemeleri Rasulullah1n
nikiiha verdiği önemi b,ze açıkça göstermektedir.

"Def çalarak nikiihı ilan edin" ve defli bir evlenme meriisimine ras-
ladığında "Bu nikahtır, sifah değildir." demeleri ise meseleyi daha açık
şekilde ifade etmektedir.

d- Asr-ı Saadetteki Bayram Şenliklerinde Musiki

SÜrUr ve neş'e, eğlenme ve dinl~nme ,vakti olan bayram günlerinin
Asr-ı Saadet müslümanları arasında da elbette hususi bir yeri olacaktır.
Cemiyet olarak bayramsız olamazlardı. Onlar da neş'elenmek ,dinIen-
mek; onlar da kaynaşmak isteyeceklerdi. Taşkın ve sefahet denilebilecek
bayram eğlenceleri ve şenlikleri olan bir. devreden henüz kurtulmuşlardı;
Ne var ki, bu defaki eğlencelerinde taşkınlık, insan izzet ve şerefini yok
~den sefahet ve sefalet olmıyacaktır. Hz. Peygamber müslümanlan bu
hususta da yetiştiryor ve onlara güzelolam tavsiye ediyordu.

O devre ait bayram eğlencelerindeki musikinin ,icra şekli ve keyfiy-
yeti hakkında birçok eserlerde yer alan şu hadis-i şerif ve zikredeceğimiz
daha bazı olaylar bizi az da olsa aydınlatacaktır.

_ Hz. Ayşe (58/678) anlatır: Bir Ramazan veya Kurbanıso bayram gü.
nü yammda, Ensar cariyelerinden ikisiısı def çalıyorlardı1S2• Bu iki ciiriye

180 Ahmed b. Hanbel Müsned, VI, 33, 99; Muhammed el-Hamid, Hükmü'l-İslam, 5; İbn-
Teymiyye, Mes'eletü's-sema', 40.

181 Kettani, et-Teratibu'l-idiiriyye, II, 124. 125 ve İbn Hacer, eı-tsabe, IV, 266 da birinin
Fuleyh veya Hamame, diğerinin ise, Kettan!, age., ay de Zeyneb ve -İbn Hacer, age., IV, 221
de Emeb olduğu.

182 Makdisi, Kitabu's-sema, 6-a; Muhammed Hamid, age., 5; Sofuoğlu, Sahihu Muslim ve
tercemesi, III, 54 vd.; Ahmed b. Hanbel, age., VI, 84; Kettiini, age., II, 121.
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Ensann, Buasl83 harbinde karşılıklı söyledikleri şürleıa güzel sesle teğanni
ediyorlardı. Bunlar gerçekten iki şarkıcı (ses sanatkan) da değillerdil34•
Hz. Peygamber, yatağımın üzerine uzanmış ve yüzünü çevirmiştil85.
Elbisesinede bürünmüştül86. Bu esnada Hz. Ebubekir (13/634) içeri gir-
di, hiddetle, Rası1lullah'ın evinde şeytan mizmarlan mı?, diye çıkıştıl87.
Hz. Ebubekir, cariyeleri azarlayıp da başını çevirince eariyelere göz kırp-
tım, onlar da çıktllarl88. Halbuki bayram günüydü. Bunun üzerine Ra-
sUluIlah "Ya' Ebu Bekir; her millet için muhakak bir bayram vardır;
bu da bizim bayramımızdır." buyurdularl89.

Bayram günlerinde şarkı söylenir, tanbur çalınırdı: Böyle bir günde
Hz. Ömer çalgıcıları tehdid ettiğinde Hz. Peygamber "Bu bir bayram
günüdür." diyerek müdahale ettil90.

Bir Ramazan bayramında da Rasulullah'ın zevcelerinden Ümmü-
seleme (62/681)'nin huzuruna Hassin b. Sabit (54/674)'in eariyesi gel-
di. Elinde defle şiir okuyordu. Böyle yap'maktan men ettiğinde, Hz.

183 Burada zikri geçen Buas bir kale ismidir. Evs ve Hazreç kabileleri arasında, bu kalede
120 sene süren harpler olmuştur. İsliimın peygamberi sayesinde, banşıp birleştiler (Muhammed
Fuad Abdulbaki. el.Lü'lü'ü ve'l-merciin, 1,193), Beni Kurayza yurdu (el.llfüucid). Yine metiude
zikri geçen Buas Harbi yerine bazı eserlerde" Mina günlerinde-Kurban bayramımn 1, 2 ve 3.
günlerinde- iki cariye şarkı okurken Hz. Ebubekir, Hz. Ayşenin huzuruna geldi (Sofuoğlu, Sahihu
Müslim ve Tercümesi, 111,55; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 84; Kettanı, et-Teratib., II,
121; Gazali, ıhya, 152) denilmektedir. Maamafih, mina günlerinde Bu'as türküleri okuyarak
eğlenıniş olmalan muhtemeldir. Bu'as türküsü için bk. Başmil, age. 65.

184 M. Fuad, age., I, 193; Buhar!, II, 3; Müs!im, ve Terc., III, 54; ıbn Teymiyye,
Mes'eletii's-sema, 40-a; Makdisl, Kitabu's-sema ol-bvd.; Kettıini, age., II, 122.

185 Buhar!, ay.; Muslim ve Ter., III, 53; Makdisi, age., 6-a; ıbn Teymiyye, age., ay.; M.
el-Hamid, Hükmü-ı-islam, 5.

186 Muslim Terc. III, 55; Ahmed b. Hanbel, age., VI, 84; Makdisl, age., 6-a; Kettani,
age., II, 121; Gll7iı1i, ıhya, 152"

187 M. Fuad, age., I, 193; Buhar!, II, 3; Sofuoğlu, age., III, 54; Makdisl, 'age., ol-b vd.;
ıbn Teymiyye, age., 40.a; Kettani, age., II, 122.

188 Buhiır!, ay.; Sofuoğlu, age., III, 56; Alusi, Ruhu'l-ma'ani, c.: 21, s.: '62; Makdisl, age.,
6-b; Gazal!, ıhya, 135, 152.

189 1871nodaki kaynaklar, et-Teratib, II, 125 deki kayda göre: mezkıir iki eliriyenin küçük
yaşta olduklan, zira o sıralarda Hz. Ayşe küçük olduğundan Hz. Peygamberin beraber oynama la-
n için eve cariyeler getirdiği, o zamanki deflerin bu günkiılere benzemediği, cariyelerin okuduğu
güftelerin zafer ve yiğitlik neşideleri olduğu, bunun ise cariyeleri şerre ve kötülüğe itmiyeceği,
şiiri musiki tavriyle okuduklan, yoksa musiki söylemeyi'sanat haline getirip, geçim vasıtası ya-
pan kimseler olmadıkları ...

el-Lü'lü'deki açıklama: Bu hadisten, köle olmasa bile şarkı söyliyen kınn sesini din-
!emenin ciıiz olduğuistidlal olundu. Çünkü Hz. Peygamber, Hz. Ebu Bekire karşı teğanninin
dinlenmesini reddetmedi; bilaks, Ebu Bekir'in red etmesini reddetti. Cevaz mahaııinin, bu
yüzden fitne çıkmasından emin olundu ğu zaman olduğu da aşikıirdır (I, 193).

190 Hamiduııah, ıslam Peygamberi, 11,63.
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Peygamber, "Bırak onu ya Ümmüscleme, her kavrnin bir bayramı var-
dır; bu da bizim bayramımızdır." buyurdularI91."

Böylece Asr-ı Saadetteki bayrama eğlenceleri sırasında musiki söy-
lendiği, def ve tanbur çalındığı görülmektedir.

e- Diğer Şenliklerde Musiki

Asr-ı Saadette düğün ve bayram şenliklerinde olduğu gibi diğer sü-
mr vesilesi hadiselerde de musiki vardır. Bunun en güzel misalini Hicret
hadisesinde buluruz. "Peygamberimiz tam şehre gireceği sırada kalaba-
lık o dereceyi bulmuştu. ki, kadınlar damlann üzerine çıkarak şu neşide-
leri terennüme başlamışlardı:

cc t,))i ~~;.;ıY

cc t,) ~ \&.,) \.A

~ ..wl.ll, "- J. C-
l:....\&.C-'lI~ "_r- .' J

yani, Ay Veda dağının sırtlanndan üzerimize doğdu. Bizi Allaha çağı-
ran bulundukça bize de, şükretmek vacib oldu.

Yine bu sırada Medineli kızlann def çalarak:

(Biz Neccaroğullannın kızlarıyız; Muhammedin komşuluğu ne hoş kom-
şuluktur!) mısralannı terennüm etmişlerdirl92•

Bu esnada Medineli gençlerin de mızraklariyle oyun yaparak Hz.
Peygamberin gelişinden duydukları sevinci izhar etmişlerdil93.

,
Şimdi de bir başka örnek nakledelim:

Hz. Peygamber, bir harpten döndüğü sırada siyah bir kadın (cari-
ye) gelerek, ya Rasullulah, siz gazaya gidince ben, "Eğer Allah, Rası1lul-
lahı sağ salim bize iade ederse öniinde def çalıp, türkü çağıracağım;",
diye nezrettim, dedi. Rası1lullah da, "Eğer nezrettiysen öyle yap, yoksa,
yapma" buyurdular. Kadın da öyle yaptıl94• Sonra Hz. Ebu Bekir girdi.
Çalmaya devam etti. Hz. Ali, Hz. Osman sırayla geldiler. Kadın çal-
makta devam etti .. Hz. Ömer girince, kadın defi sandaIyasının altına
sakladı. Sonra üzerine oturdu. Bu esnada Rası1lullah, Hz. Ömere döne-

191 Kettam, et-Teratib, II, 121.
192 Nüveyri, Nihayetü'l-ereb, IV, 169; Kettani, et-Teratibu'l-idariyye, II, 130; Mevlana

Şibli, Asr-ı Saadet, (terc.: Ö. Rıza), I, 130.
193 Kettiini, age., II; 129.
194 Kettiini, age., II, 131.
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nerek: "ya Ömer, şeytan bile senden korkuyor. Ben oturuyordum, o
çalıyordu; sen girdin o da defi sakladl"195. Makdiside olay daha değişik
karakterde gözükür ve olay Hz. Ayşeden nakledilir. Şöyle ki, Rasulullah
bir seferegider. Kureyş cariyelerinden bir cariye de, C. Hak Hz. Peygam-
beri salime~ iade ederse, Hz. Ayşenin evinde def çalmayı nezre der~ Ra-
~ulullah dönünce cariye gelir. Hz. Ayşe durumu Hz. Peygambere nak-
lederek, "Bu filandır, Allah seni gazadan salimen döndürdüğü takdirde,
benim evimde def çalmayı nezretmişti", der. Peygamber (s.a.v.) de "Öy-
leyse çalsın." 'der. Makdisi, bu hadis içİn, "rsnadı muttasıldır, ravileri si-
gadır", der; ayrıca şöyle bir de açıklama yapar: "Hadiste Hz. Peygamber
"Allaha karşı suç işlernek hususunda nezir olmaz". diye beyan eder. Eğer
def çalmak bir masiyet olsaydı böyle bir nezrinden dolayı Hz. Peygam-
ber, onun küfrünü ilan eder ve def çalmaktan men ederdi"196.

Hüsnü'l-üsve'de ise:L>1 ı.::.ı).li"ve f(~..1J4 ~ ~ ~\.S ..\~)..i;"
"~..1J4 ~i) '-:-'~, şeklinde iki ibare vardır. Buna rağmen Hz. Pey-
gamber, öyle yapmasını yoksa yapmamasım, söylemiştirl97.

Askeri musiki de yasak edilmemiştirl98. Hendek gazvesinde, Medi-
neliler şehrin etrafına hendek kazarken musiki de söyledilerl99.

Konuyla ilgili olarak şu iki rivayet de nakledilmektedir: Bir hadiste,
"oynayın, neşelenin, zira dininizde sıkıcı bir şey görmekten hoşlanmıyo-
rum"200. Bir diğer hadiste de, Rasulullah'ın, Ruh binti ~l:ıilehebin evi-
ne geldiğinde, "oyundan, eğlenceden bir şey yokmu?" dediği rivayet
diLi.201er.

Netice olarak: ResUlullahın hadislerinin ışığı, altında diyebiliriz
ki, dinlendirici mahiyette olan, kötülüğe've zarara vesile olmayan oyun
ve eğlenceye müsaade edilıniştir. Bu oyun ve eğlenceler bazan müzikli,
bazan da müziksiz olmuştur. Muhtelif kaynaklarda Hz. Peygamberin,
düğün eğlenceleri seyrettiği, nikah merasimlerinde bulunduğu, hatta
oralarda müslümanlan uyardığı, bazan tenkit bazan tasvib ettiği görül-
mektedir. Hz. Ayşe ile beraber gençlerin kalkan ve mızrak oyunlarım
seyrettiği, nikah ve düğünlerin defIi ve eğlencili olmasım tavsiye ettiği,

195Şevkanı,Neylu'l-cvt8r,VIII, 105;Ahmedb. Hanbel,Müsned,V, 353,356(azdeğişik
ibare ile)
196Makmsı,Kitılbü's-sema',l7-b.
197S. HasanHan, Hüsnü'l.üsve,348.
198HamJdullah,İslamPeygamberi,II, 63.
199Farmer,A Historyof ArabianMusic,17:tbn Sa'd, II, 150den.
200Kcttiini,et-Tet-Teriitlb,II, 157;lilabitisi,İziihu-d-delalfıt,36.
201 tbn Teymiyye,Mecıı:ıılatürresiiil,284.
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güzel sesten hoşlandığı, kadın sesi duyduğu ve dinlediği de olmuştur.
Şu kadar ki her çeşit eğlence anl~yışın da Rasulullah, Kur'an-ı Kerim'in
beyanı ile, üsve-i hasene, olmaktan başka bir söz söylememiş ve tavır
takınmaınıştır. Nerede, hayatın hangi çeşit sahnesinde olursa olsun O,
müslümanlara daima güzel olanı, insani olanı, kibar ve nezih olanı tav-
siye etmiş ve yapmıştır.

Hz. Peygamber, insanı, iç ve dış alemiyle en iyi tanıyan birisidir.
Gamı ile neşesi ile, kederiyle sevinciyle, ağlamasıyla gülmesiyle, türlü
psikolojik hal ve kabiliyetleri olan insanın eğitiminde RaslliuIlah, fev-
kalade metodlar bulmuş, göstermiştir. Herkesin takatına ve kavrayışına
göre emir vermiş, görevlendirmiştir. İrşad ve eğitim yönünde insanların
yapmalarını arzu ettiği her şeyi evvela kendi nefsinde tatbik etmiş ve
sonra onlardan istemiştir. Bunun içindir ki, yerinde ve zamanında helal
ve isıami, ahlaki ve insani olan müzikli eğlencelere hem kendi iştirak et-
miş, hem de müslümanları teşvik etmiş; yerine göre helal ve İslami ol.
mıyan, ahlaken gayri insani olanları~dan ise, evvela kendisi kaçınmış,
sonra da müslümanları çekmiştir. Ölçüleri aşmamalarını bilhassa iste-
miştir.

111- Hnlefii.i Raşidin Devrinde Musiki

A) D~ğün, Ziyafet ve Sünnet Meriisimlerinde Musi'k£

Musiki ve eğlence, insanoğlunun zevk ve estetik duygusunu tatmin
edici fonksiyonu sebebiyle, ondan hiçbir zaman ayrılmamış ve cemiyet-
leri n örf ve adetleri arasında daima kendini göstermiştir. Bu yüzden,
İslaının kuruluş yıllarını teşkil eden ve en çetin mücadeleierin birbirini
kovaladığı asr-} saadette bile çeşitli görünüşleriyle, eğlence ve musiki
faaliyetlerini tetkik etmiştik. Sahabe devrinde durum bir hayli değişik
bir görünüş arzeder. Çünkü daha Hz. Ebubekir ve Ömer devrinden baş-
layan fetilılerle birlikte ganimet, cizye ve haraç gibi yollarda Hicaz ol-
dukça zenginleşmiş ve hayat seviyesinin yükselmesiyle birlikte eğlence
faaliyetleri de gelişmişti. Fetihler sebebiyle Hiciiz'a getirilen yabancı
unsurlar, bihassa köle ve cariyeler, vasıtasiyle, kendi yaşayış ve eğlence
hususiyetlerini de beraber getirmişlerdir. Zengin müslümanlar -Muavi-
ye gibi- İran ve Bizansta gördüklerının benzeri köşkler ve saraylar yap-
tırmışlar, bu köşk ve saraylarda yine İran ve RomaWardan hizmetçiler
ve halayıklar istihdam etmişlerdizDı. Çeşitli vesilelerle bu hizmetliler kendi
musikileri ile Hicaz insanlarının eğlence hayatına yeni renk ve ses kat-

202 Dr. Ş. Day!, eş-Şi'm'l-gınBi. 60.
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tılar. Bu kısa girişi müteakip bu devrin musiki hayatına ve Ashabın bu
durum karşısındaki davranış ve telakkilerine geçebiliriz.

Musiki en çok düğün ve nikah şenliklerinde kendini gösterir. Hz.
Peygamberin düğün musikisi ile ilgili hadis ve takrirlerini daha önee
gözden geçirmiştik (s.: 414). Ondan feyz _alan ashabın bu husustaki gö-
görüşüne gelince şu birkaç örnek yeteri kadar ışık tutar sanınm:

Amir b. Sa'd el.Beceli derki, Ebu Mes'ud el-Bedri (cl-ensari) (40 j660)
Karza b. Ka'b203 ve Sabit b. Yezid204bir düğün şenliğinde idiler. Bir taraf-
tan da şarkı söyleniyordu. "Siz Hz. Muhammedin ashabı, ya bu şarkı?"
dedim. Cevap olarak, düğünde şarkı ve feryad etmemek şaıtiyle ölüye
ağıt hususunda bize ruhsat verildi, dediler2os. -

Başka bir rivayette de yine Amir b. Sa'd, bir düğün şenliğinde,
Karza b. Ka'b ile Ebumes'ud el-Ensari'nin huzuruna girer. Bir de ne
görsün, cariyeler şarkı söylüyor!, "Siz Hz. Peygamberin iki sahalıİsi ve
Bedir gazileri, demek bu işler sizin yanınızda işleniyor? ..", demekten ken-
dini alarrıaz. Fakat mezkur iki sahabinin cevabı ş\ldur: "Otur, dilersen
bizimle beraber dinle, dilersen git; çünkü düğünde eğlenmek hususunda
bize ruhsat verildi"206.

Sa'ili b. Yezid-(91 /710) de Hz. Peygamberin bu hususta ruhsat ver.
diğini söylemiştir20(.

Amir b. Sa'd, bir rivayette de Karza b. Ka'b, Sabit b. Yezid ve Ebu
Mes'ud El-ensari'yi ziyaret ettiğini; yanlarında da ca~iyeler ve eğlenceye
ait şeyler bulunduğunu; "Ashabdan olduğunuz halde, demek bunu yapı-
yorsunuz?!", dediğini; onların da, "Düğünde eğlenmek hususunda bize
ruhsat verildi", şeklinde cevab verdiklerini, söyler208.

Ensardan bir adamın düğününde devrin meşhur ses sanatkarı
Tuveys209 şarkı söylerken Nu'man b. Beşir girer. Tuveys, Nu'man
(65/684)'ın annesi hakkındaki şu beyiıleri okuyordu:

i;':t. t:." i • .1" "" ". , ,., ~, .,....-:~ '..i~ \ J~.:..i - l+-j P Ö~ ~,

210'" • ıt' .' i. ı ' , ,
____ lrJ_.b} ~~ ~ - ~ı.-.:.JI ;:.ııJr if Ö/J
203 bk. el-İsiibe, III, 223.
204 Sii'ib b. Yezid (91/710) olabilir.
205 Nüveyri, Nihiiyetü'l-ereb, IV, 193. Benzer bir rivayet için bk. Tayalisi, Nüsned, 168.
206 Şevkiini, Neylu'l.evtlir, VI, 188; Kettani, et-Teratib, II, 128; M. Hlimid, Hükmü'l-ls-

lıim, 6.
207 Şevkani, age., ay.
208 Kettiini, age., ay.
209 Ebu Abdilmün'ım lsa b. Abdullah ez-Ziiib (632-93/710)
210 Kays b. el.HaUm'in şiiri (el.lsabe; IV, 355).
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(Amraya itab yeni mı geldi? ki, -bunun üzerine-ayrılıp gidecek
mi yoksa alem devam edecek mi? Halbuki Amra2ıı, kadınların
ulularındandır; yenıeri misk kokar).2l2 Sus, sus; diye fısıldadırlar. Fakat
Nu'man, beis yoktur söylesin, nihayet, Amra kadınların uluların-
dandır, yenıeri misk kokar, diyor, dedi213.

Bir başka rivayette de, Nu'man b. Beşir, Yezİd b. Muaviye (64/683)
ve Abdullah b. Zübeyr (73/692) devrinde Medineye gitmiştir. ".valiahi
kulaklarım şarkıya hasret kaldı, bana biraz dinletin", dedi. Meşhur Azze
el-Meyla'yı hatırlattılar. "Hakikaten o, nefsin güzelliğini ve aklın kes-
kinliğini artıranlardandır; ona mektubumu gönderin, gelmezse ben ken-
disine giderim, dedi. Orada bulunanlardan biri, "çok şişman olduğu için
bir yere gitmek ona çok ağır geliyor ve şehirde onu taşıyacak binit de
yok", deyince Nu'man, "nerede yahu üzeri hevdeçli seckin develer?",
dedi. Bir deve gönderdiler, Azze özür beyan etti. Randevu alıp, ona git-
tiler. A.zze ikramda bulundu ve özür diledikten sonra yukardaki güfteyi .
teğanni etti. Amranın, Nu'manın annesi olduğunu ima ettiler. Bunun
farkına varan Nu'man, bırakın, devam etsin,dedi,. Allaha yemin olsun,
kerem ve güzellikten başka bir şey dememiştir, dedi. Azze, Nu'man ay-
rılıncaya kadar bu güfteyi okumaya devam etti, fakat ondan sonra baş-
kalanna okumadı2l4.

Bunun gibi, Hassan b. Sabit (54/674), al-i Nebİtte bir ziyiifete davet
edilmişti. Artık gözleri görmüyordu. Yemekten sonra Ra'ika ve Azze
isimlerindeki meşhur iki şarkıcı çariyeyi getirmişlerdi. Mizherlerini alıp
hıhikulade çalarak: '

(Bab-ı Cillak'a bak ey dostum, Belka gerisinde bir kimse görebilecek
misin?) mısralannı okuduklan zaman, Hassan, içlenerek, orayı gözümle
görÜYOlmuşum, kulağımla işitiyormuşum gibi canlandırdı demiş ve göz
yaşlarını tutamamıştır. Onlar söyledikçe Hassan ağlamaya devam et-
miştirllS .

. 211 Abdullah b. Ravaha'nın kız kardeşi (Nüveyri, nge., IV, 190; N"blilsi, lzôbu'd.delalet,.31)

212 tbn Abdirabbih, el-lkd , c.: 7, s.: 31.

213 ıbn Abdirabbih, el-lkd , c.: 7, s.: 31.

214 Nüveyri, Nihayetü'l-ereb, .IV, 190; Nablilsi, İzahu'd-dclıilat, 31.

215 ıslahıini, el-eğani, 16, 14-15; Nüveyri, age., IV, 192; ıbn Abdirabbih, age., e.: 7, s.:
ansardan bir zatın ziyifeintde oğlu Andurrahmanla birlikte ... Şarkıcıların ismi zikredilıniyor;
ŞevHm, Neylu'l-evtar, VIII, 101: .adeee Hassan, Azzeyi dinledi denilmekte.
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Zeyd b. Sabit (4.5/665), çocukları için sünnet düğünü tertibetmişti.
Bir ziyafet vererek muMcir ve Ensan davet etmiş, bütün Medine halkı
hazır bulunmuştu. Aralarında Hassan b. Sabit de vardı. Artık gözleri
görmez ve kulakları işitmez olmuştu. Kendisine ayn bir sofra hazırlan-
mıştı. Oğlu Abdurrahman ona yardım ediyordu. Yemekten sonra
Azze el-Meyla (o sıralarda henüz gençtir) kucağına mizherini alıp

I k HA b SAb'" ' ~i • J '" ., J ...i~ça ara, assan . a ıt ın: - J-~ J l>.r~ ~..,..aJ j.N

JJtJJ ".~~ .~~)I r:r <i:~ Busra ve Cıllık216 arasında üzerine

çisil çisil ve sağnak sağnak yağmur yağan köşk hala duruyor)
mısralanyla teğanniye başlayınca Hassan coşmuş ve göz yaşları yana k-
ları akarak, dinlemeye devam etmiştir217•

B) Zevk Için Mu~ikii
Bu mevzuda, biraz önce Numan b. Beşir'in Medinede geçen bir ha-

tırasıııı kaydetmiştik.

Abdullah b. Cafer' (80)699) de musikiye en düşkün sahabilerdendir.
Musikide beis görmediği gibi218 ud çalan cariyeleri bile vardı219• Şarkı
besteler ve bestelerini, veterlerine göre (alii evtarihi) ses sanatkarı ca-
riyelerinden dinlerdi. Devir Hz. Ali devri220•

Bir gün İbn Ömer (73/692) kendisini ziyarate gitmiştir. Bir de ne
görsün! yanında barbat221 -veya cariyesinin kucağında ud22L; "Bu da
ne?", diye sordu. O da "Bilirsen bu cariye senindir" dedi223• İbn ömer,
bir müddet baktı, evirip çevirdi, sonra, "Bu, mİzan-ı Rumidir galiba?",
dedi224• Abdullah b. Cafer güldü ve, "Doğru söyledin, bu öyle bir alettir
ki, onunla söz ölçülür; cariyeyi kazandın" dedi225• Sonra cariyeye em-
retti. O da:

~p'.J . i;oj ~ ırj -~~i 411 J' ijJ"~~\ (Ah, Beledi'l-Emm
(Mekke)i ve Zemzemive Hucun226 arasındaki mahalleyi ne kadar özledimI)

216 Şam yakınlannda iki mevki ismi.
217 Nüveyri. Nihayetü'l-er~b. LV. 191.
218 Şevkiini. Neylü'l.evtfır. VIII,'100; Kettfıni. et.Teriitibu'l-idfıriyye. II. 124.
219 Şevkiini. age.• ay.
220 Şevkiini. age.• ay.; Kettfıni. age.• ay.; Niib1ıisl.İzahu'd-delfı1fıt. 36 vd.
221 Mufaddal. K. el.Melfıhi. 10.
222 ıbn Abdırabbih. el.Ikd ...• e.: 7. s.: 12 vd.
223 ıbn Abdirabbih, age.• c.: 7. s.: 12; Mufaddal, age.• 190.
224 İbn Abdirabbih. age.• c.: 7, B.: 13; Mufaddal, age., 10.
225 İbn Abdiriıbbih. age., ay.,
226 İbn Abdirabbih. age., ay.; Mekkede bir yer adı
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i

mısralarını teğanni edince, İbnu ömere, ne dersin?, diye sordu. O da,
"Eğer hep böyleyse beis yoktur", diye cevap verdi227.

Bir gün bir adam, Medineye bir takım cariyeler getirmişti. Abdul-
lah b. Ömere misafir oldu. Cariyelerden biri çalgıcı idi. Bir adam geldi,
o cariye için pazarlık etti, anlaşamadılar. Cariyeleri getiren adama, "Ab-
dullah b. Cafer'e git, onunla anlaşabilirsin", dediler. Adam cariyeleri ona
gösterdi ve mezkilr cariyeye ildu almasını emretti; o da aldı ve şarkı söy-
ledi. Anlaştılar ve beraberce Abdullah b. <;lmere geldilerı28•

Bir defasında da Muaviye ile Amr b . .As, Abdullah b. Caferi ziyaret
etmişlerdi. Teğanni hakkında sohbet edeceklerdi. İçeri girdikleri zaman,
onlan gören cariyeler sustular. Muaviye, devam etmelerini söyledi ve
oııIar söylerken Muaviye de ayaklariyle tempo tutuyordu. Amr b . .As,
onun c~ştuğunu ve tempo tuttuğunun farkındaydı. Muaviye ona, "El-
bette, kerim insan, en neşeli olandır" dedi229.

Abdullah b. Cafer, şarkı diııIemek için meşhur ses sanatkarlarından
Cemile'nin evine, gitmek istemiş. Cemile ise evinden başka yerde şarkı
söylemiyeceğine yemin ctmişti. Abdullah b. Cafer'in bu arzusunu işitince
"Keffaret ödeyip kendisine geleyim", diye haber gönderdi. Abdullah
kabul etmeyerek Cemile;nin evine gitti230.

Abdullah b. Zübeyr (73j692)'in de ild çalan cariyeleri olduğu riva-
yet edilir. Birgün, İbn Ömer, onu ziyaret etmişti. Yanında bir ild gör-
dü ve. "Ey Hz. Peygamberin sahabisi, bu da ne?", diye sorunca; "Bu,
miz an-ı Şamidir, bunuııIa akıllar ayarlanır", diye cevap vermiştir2~1.

Ayrıca Hz. Hamza'nın da şarkı okuyan bir cariyesi olduğu232, Mu-
ğire b. Şu'be (50 j670)'nin de teğanni diııIediği233, Bilal (20 j641) ve
Abdullah b. el-Erkam'ın teğanni ettikleri234 rivayet edildiği gibi,
Bera' b. Malik (20 j641)'in de sema'ı çok sevdiği, ve terennüm etmekte
lezzet bulduğu naklediIir235.

Basra valisi Abdullah b . .Amir (670 M.), Hz. Osman için Cavka is:mli
bir şarkıcı cariye satın aımışt~236.Hz. Osmanın, gece geç vakitlere kadar

227 İbn Abdirahbih, el-ıkd., C.7, S. 12 vd; Şevkiini, age., VIII, 101.
228 Şevkiini, Neylü'l-evtiir, VIII, 10ı.
229 Niıblftsi, tzaııu'd-deıaıiit, 37.
230 Niiblftsi, age., ay.
231 ŞevHni, age., VIII, 100; Niibliisi, age., Kettiıni, et-teriıtib, II, 124.
232 Nabliisi, age., 36.
233 Niibliisi, age., 39.
234 NabIiisi, age., 36.
235 Niıbliisi, age., ay.
236 Dr.Ş. Dayf, eş-Şi'ru'l-ğıniı'i, 60.
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kendisine şarkı söyliyen iki diriyesinin bulunduğu; seher vakti olunca
"Yeterartık, istiğfar vakti başladı", dediği de rivayet edilir2J7•

Hz. Ömerin iki oğlu Abdullah ve Asım'ın nasb gınası söylediklerini
Hz. Ömer işitir. Onlara tekrarlamalarını emreder. Tekrarladıkları za.
man da, "Siz Abbadi'nin iki eşeği gibisiniz". diye latife yapar238•

c) Yolculukta Musıki

Sülyeman b. Yesar (107/725), Sa'd b. Ebi Vakkiis (55 j675)'in Mekke
ile Medine arasındaki bir konakta, bulunan bir musallii taşına yaslana-
rak ayak ayak üstüne atıp şarkı söylediğini görmüş. Ona, "Ey Ebu İshak,
İhramh olduğun halde böyle şeyleri niçin yaparsın ?," diye sorunca;
"Ey kardeşim üğlu, beni kötü bir şey söylerken mi dinliyorsun ?", diye
mukabele etmiştir239•

Haris b. Abdullahın rivayetine göre de, Hz. Ömerin hilafeti zamanın- .
da Muhiicir ve Ensardan bazılariyle Mekkeye giderken Hz. Ömer bir
beyit teremüm ediyordu. Iraklı biri, "senden başkası söylesin bari, Ey
mü'minlerın emiri"., deyince, Hz. Ömer utanmış ve kafileden uZ.aklaşın-
caya kadar atını mahmuzlamıştır240•

Bir başka riviiyette de Haccı ekber günü Hz. Ömer Ravhii'da iken
Rebah b. el.Mu'terif241, dan bahsedildiğini işitti. Rebiih arap musikisini
çok güzel söylerdi. "Bize dinlet, yol kısalsın", dediler. Rebah: Ömerden
korkarım, dedi. Ömere rica ettiler. İzin verdi, "Rebah! onlara dinlet de.
yol kısalsın" dedi. Bunun üzerine Rebiih, sesini yükseltti. Onlar ise
ihramh idiler242•

237 Nablı1sl. İzahu'd-delfılat. 35.
238 İbn Abdirabbih. el.lkd ...• III. 159.
239 Niiblı1s!. age.• ay.; İbn Abdirabbih. el.lkd ...• C.: 7. s.: 9.
240 Nüveyri. Nihfıyetü'l-ereb, IV, 193; Bu konuda Eğani'deki şu ifade anlaıiılıdır. Heme.

kadar Hz. Ömer zikredilİrsede bakış umumidİr:"Bu kitabın müellifine göre kitaptaki şarkılarla
ilgili olarak halifelere nisbet edilip onlara yakıştırılan sözlerin bir çoğunun aslı yoktur. Özellikle
İbn Hurdiizebe'nİn nakletlikleri. Çünkü O Omer bin el-Hattab'la başlıyor ve onun şu beyti oku-

duğunu zİkredİyor: ~.J ~ ~ Lr' iJ ",ts" Sonra halifeler arasında sırayla devam ediyor.
Hatta ona göre bu şarkı ok~ma husus~ sanki İmametin yani devlet başkanlığımn onsuz ol~na.
rmyan erkanından biri ve hilafet miraslanndan bir miraslır. Eğani sahibi bu anlayışı habta'I-'aşvil
tabiriyle kınayarak geceleyin odun toplayanın haline benzetmiştirki Kah yanılır kah isabet
eder.

"Omer b. el-Hattab'a gelince: Eğer. bunun herkesten rivayeti caiz olsa bile Ömer (R.A.)
dan rivayeti doğru değildir. Zira Onun. bu beyti temessülen yarıi tak.liden okuduğu rivayet
edilir." İzahfıt böyle devam eder, Isfaham,.el-Egilm, 8. 144

241 bk. el-İsiibe. I. 489.
242 Nüveyrl. age., ay.
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Havvat b. Cübeyr (40/660) ise şöyle der: "Hz. Ömerle birlikte hacca
gidiyorduk. Bir kafile ile yola çıktık., Ebu Ubeyde b. el-Cerrah (18/639)
ve Abdurrahman b. Avf (32/652) da vardı. Dırar b. cl.H~ttab (13/634)'ın
şiirini okumam içİn kafile bana ısrar etti. Hz. Ömer de, ••Bırak Dırar'ın
şiirini, kendi kalbinin büneyyelerinden (ltendi şiirlerinden) okusun" dedi.
Sonra bir başladım, seher vaktine kadar. Sonra Hz. Ömer, yeter ya
Havvat, seher vaktidir," dedi243• Hakikaten Hz. Ömerin, "Gına, yolcu- '
nun azığıdır", dediği rivayet edilmiştir244•

İbn Ömerin biraz sonra kaydedeceğimiz hassasiyetine rağmen,
onunla ilgili olarak şu vakıa zikredilir:

Eş'ab, Abdullah b. Ömeri ziyaret etmişti. Onu bahçede buldu. Güzel
sesiyle meşhur Eş'ab, bir çuval hurma denklemesini söyledi. Sonra ken-
disinden şarkı söylemesi istendi. İbn Ömerden utandığını ileri sürdü.
O da izin verince, hem çalıp hem söylemiştir245

Bir gün İbn Ömer, İbn Muhrız (140 h.)'in:

J~ ~~.,pIJ~ ~jl:... ~\~J~)
4Lı~ U~\ ~ -~, II lAl:.M ~rl

(Konaklannın altı üstüne gelse bile, kaburgalarımın, ehline ihtimalli
oluşundan onun (mana)sını elbette bilirim). mısralarını teğannı eder-
ken dinlemiş ve "İnşaIlah" demesini tavsiye etmişti. İbni Muhriz, o
zaman mana yönünden bozulur, deyince; inşallah'ın ifsad ettiği manada
hayır yoktur, demiştir246•

Bu hadiseye rağmen İbn Ömerin, ihr.amlı bir kafileye rasladığı,
içlerinde teğannı eden bir adam görünce de, "Allaha andolsun sizi din-
lemem", dediği, bunu tekrarladığı rivayet edilir247•

Ancak bu mevzuda İbn Ömerl~ ilgili en meşhur rivayet şudur:
Mevlası Niifi' (117/735) der ki: "İbn Ömerle yolculuk ediyordum. Bir

243 Kettani, et-Teratibu'l-idariyye, II, 126: Ancak bunun tağanni olmayıp yüksek sesle
şiir oku'maktan ibiiret olduğunu söyliyenler olmuştur; Makdisı, Kitiibu's.sema', 9'a vd.;
Niibltisı İzah.ı'd.delalat, 38.

244 Makdisı, Kitabü's-sema Kettanı, et-Teratibu'l-ldariyye, II, 123. '

245 Nôblıisı, lzahu'd.delôlat, 36.

246 İbn Abdirabbih, el-Ikd ..., c.: 7, s.: 13.

247 el-Mısbfıh, ıol-b; Nüveyrı, Nihiiyetü'I-Ereb. LV. 135.



çoban kavalı işitti. Hemen parmaklarını kulaklarına koyarak yoldan
saptı. Ara sıra, "Nafi! daha işitiyor musun ?", diye soruyordu. Nihayet
işitmediğimi söyleyince, kulaklarını açtı ve Rasilllulahı böyle yaparken
gördüğünü söyledi"248. .

İbn Mes'ild bu hususta şöyledemiştir: "Bir kimse, bineğine besme.
lesiz binerse şeytan terkisine asılıp, şarkı söyle diye tazyik eder ..."249

D) Dinlenmek, Yaln'ızlığı ve Sıkıntıyı Gisermek Için Musiki

Abdurrahman b. Avf, Hz.Ömeri ziyaret için izin istemişti. Hz.
Ömerin terennüm ettiğini işitti. Bunun farkına varan Hz. Ömer, "Evi-
mizde yalnız kaldığımız zaman diğer insanlar gibi biz de söyleriz", di-
yerek birkaç mısra'lık bir parçayı teğanni etmiştir2SO.

Hz. Alinin rivayetine göre, Hz. Peygamber, Medineye hicret et.
mişti. Hz. Ebubekirle BilM hastalandılar. Sıtma Hz. Ebubekiri yaka-
layınca, şu beyti terennüm ediyordu:
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(Herkes ümidiyle sabahlar, fakat ölüm ona ayakkabısının bağından daha
yakınıdır.) Bilal de kendine gelince şöyle teğanni etmiştir:

"~) .J>-~\ J.,» ~Iy.- ~~\ jA ~~ ~'1\ ",
, "J:.4k) ~~ J 0) ~~ jA) - ~ ol~ Le)~ 0~) jA)"
(Ah bir bileydim, acaba bir gece etrafımda izhır dikenleri ve büyük ağaç-
lar olduğu halde, bir vadide geceleyecek miyim? Mecenne sularına ka-
vuşacak mıyım? Şame ve Tufeyl bana görünecekler mi?) Sonra da
"Allahım, Utbe b. Rebi'ayı ve Ümeyye b. Halefi kahret; bizi Mekkeden
çıkardıkları gibi", diye beddua etmişti2SI.

Bera b. Malik (20 1641),~ahid sahabilerdendi. Yetmiş kafir öldür-o
müş fakat şehit olamadığına üzülerek, kederinden yatağa düşmüştü.
Üzüntüsünü hafifletmek için teğanni ediyordu. Kardeşi Enes (93/712)
işitince, itiib makamında, "Teğanni mi ediyorsun ?", diye sormuş; o da,
"TelehM için değil, vesveseleri gidermek içindir", diye cevap vermiştir2S2.

248 el-Mısbiih,ıol.b: Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 8, 38: ŞevHni, Neylü'l.evtiir, VIII,
96: Niiblüsl, age., 29; İbn Teymiyye, Mes'eletü's-semii, Makdis!, age., 18-a: bu hadis iki
ayn tarlkten rivayet edilmiştir. Ebu Davuda göre, münkerdir. İsniidındaki bir ravi için hadis
otoritc1eri söz söyledi. O raviden başkası bu ha'disi riviiyet etmemiştir. İbn Omerin, Nafi'e,
işitiyor musun?, demesi tahrime delilolamaz. Oyle olsaydı onu da nehyederdi. Hz. Peygamber
niçin sözlü beyanda bulunmadı?

249 Aıüsl, Rühu.l-Meiini C.: 21, s.: 60.
250 l'I"iiblüsl,Izahu.d.deliilôt 35.
251 Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 83
252 Şerhu Siyeri Kebir Tercemesi, I, 53.
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, Savaşta gazilerin düşmana karşı meydan okumalanna gelince,
Hz. Ali ve Halid b. Velid gibi sahabe yapmıştır ve mendub addedilmiş-
tir253. Ukbe b. Amir el-Ensari (58/678) de Bedirde yüksek sesle teğanni
etmiştir254.

Müşrik kadınların yaptığı gibi, gazillarda cephe gerisinde, müslüman
kadınların, orduyu teşvik için çalgı çalıp şarkı söylediklerine dair hiçbir
rivayete raslıyamadık.'

Ölüye ağıt mes'elesine gelince, Karza b. Ka'b la Sabit b. Yezid'in
düğünde şarkı ve niyahasız ağıt hususunda kendilerine ruhsat verildiğini
söylediklerini, daha önce nakletmiştik255 (s.: 32). Hz. Ali de, "RasuluIlah
beni, muğannıyelerden ve ölüye bağırıp çağırarak ağlayanlardan, onların
alış-verişinden, onlardan, elde edilen kazançtan, "onların kazancı ha-
ramdır." diyerek nehyetti", demiştir256.

E) J;Ju Devirde Müzik Aletleri

Mizmar (bir çeşit ney), Davud peygamberden beri bilinmektedir.
Nitekim daha önce geçtiği gibi (s.: 8) Hz. Peygamber Ebu Musa'el-Eş'a-
rınin sesinin güzelliği ile iftihar ederek "Bana Davud mi~marlarından biri
verilmiştir." buyurdu. İbnu'l-Hindi (Ebuosman e'n-Nehdi olabilir) de
Ebu Musael-Eş'ari'nin sesinden daha güzel ne tanbur, ne sanc ne mizmar
dinledim; bize namaz kıldırırken Bakara suresini okumasını arzu eder-
dik, demiştir257. Bu devirde neyzenlik (zimara) cari olduğunu Eiıes
b. Malik'in "En fena kazanç zimara kazancıdır" deyişinden anlıyoruz258.

Ud da belli başlı aletler ~rasındadır. Abdullah b. Zübeyr259 ve Ab-
dullah b. Caferin ud çalan cariycleri260 bulunduğunu barbatıda, Abdul-
lah b. Caferin "miziln-ı Rumi"261 diye tavsif ettiğini biraz önce kaydet-
miştik. ' ,

i

Mi'ezfe hakkında sahabeden Abdullah b. Beşr, İbnulcündi'ye, "Bir
kavim gelecek ki 'içkiye ve mi'zefeye düşkünlükleri yüzünden maymun

253 Nüveyr1, Nihayetü'l-ereb, IV, 168.
254 NiibliıS1, İziihu'd-deliiliit, 35.
255 Nüveyri, age., IV; 193.
256 'Makdis1, Kitabü's-Sema', 34.a.
251 Kettam, et-teratib ..., II, 425.
258 Süyftti, ed.nürrü'l-mensiır, V, 160.
259 Kettam, age., II, 124; NiibliıS1,age., 38.
260 Nabliıs1, age., ay; Şevkam, Neylül-evtar, VIII, 101; ıbn Abdirabbih, el-Ikd 7, 12.
261 Mufaddal, Kitabü'l-meliihı, 10.
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ve domuz suratına döndürüleceklerdir"262, der. Bu manada daha önce
(s.: 411 de.) zikredilcn hadislcr de hatırlanmalıdır.

Zil ve çan. Oyun esnasında da kullanılan bu alctler hakkında Bena-
ne (Abdurrahman b. Hayyan'ın cariyesi) Hz. Ayşe ile ilgili şu olayı nak-
leder: Bir gün Hz. Ayşenin huzftruna, üzerinde bir takım ziller bulunan
ve yürüdükçe ses çıkaran bir cilriye girmek istemişti: Hz. Ayşe onu gö-
rünce "Sakın, zillerini sökmeden içeri almayın" dedi. Ben, Hz. Ayşeye
sebebini sordum. da, Rası1lullah", zil bulunan eve, aralarında çan bulu-
nan arkadaş topluluğuna melekler girmez" buyurdu, şeklinde karşılık
verdi, dedi263.

F) Hültisa
Buraya kadar, tesbit etmeye çalıştığımız hadiselerde ashabın görüş

ve telakkileri anlaşılmakta ise de meselenin biraz daha aydınlanması
bakımından şöyle bir neticeye varmak, mcvzunun değerlendirilmesinde,
faydalı olacaktır: Hz. Peygamberin def çalmaktan nehyettiğini söyleyen
Hz. Ali264, ve evladının, gına (mftsiki)nın tahrimine zahib olmaları265 ve
İbn Mes'ftd'un, bir hadisten mülhem olarak" gına, suyun ekin266-veya
sebze26L bitirdiği gibi, kalbde nifak bitirir268, zikir ise, yine suyun ekin
bitirdiği gibi, kalbde iman bitirir."269; Hz. Osman'ın ise, "asla teğanni
söylemedim."270 demeleri yanında; birçoklariyle ilgili olarak naklettiği-
miz hadiselerde' de görüldüğü üzere, sahabeden bir çok zatın teğanni
ettikleri ve dinledikleri rivayet edilmiştir. Ez cümle: Hz. Ömer, Hz.
Osman, Abdurrahman b. Avf, Ebft Ubeyde b. el-Cerrah, Sa'd b. Ebi Vak-
kas, Ebu Mes'ftd cl-Ensari271; Damre272Abdullah b. Ömer, Bera b. Malik,
Abdullah b. Cafer, Abdullah b. Zübeyr, Hassan b. Sabit, Abdullah b.
Amr, Karza b. Ka'b, Havvat b. Cübeyr, Muğire b. Şu'be, Amr b. as,

262 Makdi"I, Kitfıbu's-"emfı, 39-a.

263 Ahmed b. HanbeL, Mü"ned, VI, 242.

.264 Makdisl, age., 34-a.

265 el-Mı"bab, 101-a.

266 Süyt1ti, ed-Dürrü.ı.mensUr, V, 159.

261 Nüveyri, Nihayetü'l.ereb, IV, 125.

268 Süyı1ti,. age., ay.

269 Süyı1ti, age., ay.

210 Nüveyri, age. IV, 135; Makdi"I, age., 40-a: devamında "asla istimna yapmadım ve sağ
elimle zekerimi tutmadım" der.

271 Şevkilnı, Neylü'l.evtar, VIII, 101, Kettanı, et.terfıtib, II, 124.

272 Kettani, age.! ay.
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Hz. Ayşe, Rubeyyi' bint Muavviz273, Bilal, Abdullah b. Erkam, Üsame
b. Zeyd, Hz. Hamza, Rebah b. el.Mu'terif274, Muaviye275'yi sayabiliriz.

ıv- Emeviler Devrinde Mosiki

A) Giriş

Bu devre evvelki devirlere nisbetle müslüman cemiyetlerdeki musi.
ki hayatı için y~ni ve üzerine dikkat çeken bir devre olmuştur. Musıkinin
gerek sanat, gerekse sanatkarlar yönünden durumu gelişme ve değişme
gösterirken, bu değişiklik sarayda ve halkın yaşayışında da gözükmeye
başlamıştır.

Fetihler neticesi toprak genişlemesine paraıcı olarak komşu devlet
ve milletlerle olaıi her türlü sosyal ve ekonomik münasebetler de artmış
ve gelişmiştir. İlim adamlarının gel.gitleriyle hergün yeni ilmi hareketler
ve faaliyetler görülmeye başlanmıştır.

Bu ~evirde gına, Hicaz şehirlerinin en mühim şeylerindendir. Gece
gündüz her yerde şarkı ve şarkıcılardan söz edilirdi276. Bu devrin şöhret
bulmuş veya m~siki hayatında az da olsa faaliyet göstermiş sanatkarları
arasında şu isimlere raslamaktayız:

Tuveys277, Saib Hasir278, Muaviyenin kızı Atike279, İbn Ssayyad280,
Sellame ez-Zerka, Azze el.Meyla, Huleyde, Rabiha, el-Fariha (Fer'a),
Bülbüle, Lezzetü'l-iş Sa'ide (Sa'de)281, İbn Miscah, Budayh el-Melih,
İbn Muhriz282, İbn Süreye, Ma'bed283, Cemile, Gariz, Nafi', İbn
Tanbure, Nafi'ul.hayr, Fend, Delal Nafiz, Nevmu'd.duha, Berdulfüad,
Hibetullah, Rahmetullah, İbn Ebi Atik284, Malik b. Ayşe, el-NBeyzak
el.Ensari, İbn Ebi Leheb, Sellame el-Kass, Habbflbe285, Huneyn el-Hiri

273 Kettarn, et.Teratib,II,124; ŞevHni, Neylü'l:evtiir, VII, 101.
274 ŞevkaDı, age., ay.
275 Nüveyri, age., IV, 194.
276 Dr. Ş. Dayf; eş-Şi'ru'l-gına'l, 61, Medeniyet Tarihi açısından bazı te.bitler için WilI

Durant, İslam Medeniyeti, Tercüman 1010 Temel Eser, çev., Orhan BahaeddiD, Tarihsiz, 143

vd.
277 Farmer, A History of Arabian Mu.ic, S2.
278 İsfehani, el-Eğani, 1~ 68; Farmer, age., 60.
279 İsfehnni age., 6, 55.
280 İbn Abdirabbih, el.lk!' .., c.: 7, s.: 19.
281 Farmer, age., 75.
282 Farmer, a"ge.,61.
283 Farmer, age., 62.
284 Farmer, age., 75.
285 Farmer,. age., 63.
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(Irak)286, Attarrad, Fahman, el.ı\sğar, Ömer el-Vadi, Hakem el.Vadi,
Yunus el-Katib, Hüzeli, Ebcer, Eş'ab b. Cabir, Ebu Kamil, Güzeyyil,
Yahya Kayl, Ebu Kahil287, Abdar288, İb~utayzen289.

BirbirleriIiden farklı şöhretlere sahibolan bu sanatkarlardanTuveys
(632-710 m.), İslami devirde, hezeç, gına'ür-rakik ve ika tarzında ilk
şarkı okuyan kimsedir290.

Azze el-Meyla da, ğına'ül.mevgi tarzında Hicaz'da ilk şarkı okuyan
kadın sanatkardır291.

İslami dev.rde Irakta ılk sanatkar Huneyn el.Hiri292 (718 m.)

Yine İslami devirde Kftfe'de ilk meşhur bestekar ve tanburcu Ah.
med e'n-Nasibidir293.

Bu devrin musİki aletlerinin başlıcalarım şöyle sırala)rıabiliriz:
Barbat, tanbur, ftd, tanbur el-miz ani, sanc, cenk, mizmar, tabı, düff,
kadab, nay .... v.b.

Gerek saray içinde ve dışında gelişen ve değişen mftsiki faaliyetleri
ve gerekse komşu devletlerle olan sanat ve mftsiki münasebetleri husu-
sunda Emevi halifelerinin tutum ve ieraatları farklıdır.

B) Emevi Halifelerinin Musiki Hayatına Toplu Bir Bakış

i. Muaviye (41-60 h.-(i61/680 m.)

Muaviye debiyat ve sanat zevkinin en yüksek derecesine ulaşmış-
tır2Q4• Çalgı dinleyip ayağım oynattığı rivayet edilir295. Bir gece oğlu
Yezid'e kulak verir. Yamnda hoşuna giden bir mftsiki işitir. Sabahleyin,
"seni eğlendiren kimdi"?, deyince,; Yezid, Saib Hasir (683) m.) olduğunu
söyler. Muaviye de, öyle ise çokca ihsan et, der296. Yine Yezid'in ya-
nında ftd dinlediği, ve bundan hoşlandığı, bir düğün esnasında bir şar-
kıcıyı çağırdığı ve şarkıcının ona,

286Farmer, A History of Arabian Music, 63.
287 İbn Abdirrabbih, age., c.: 7, s.: 33.
288Nablusi, İzahu'd-delı1la!at, 39
289Dr. Ş.Dayf, age., 66.
290Farmer, age., 50vd.
291 Farmer, age., SI.
292Farmer, age., 55..
293Farmer, age., 56.
294 Farmer, age., 60.
295Nablusi, age., 36.
296 ıbn Abdirııbbih age., c. 7, s, 54.
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şarkısını okuduğu zikredilir297..

Bir defasında Muaviye' Hacca gittiğinde Medinede Abdullah b.
b. Cafer (80/699)'e uğrar.'O gece Abdullah b. Caferin teğanni ettiğini,
şafağa karşı da Kur'an okuduğunu dinlemiş ve taaccüb etmiştir. Muavi-
ye için sofra hazırlanır, müzisyenlerden İbn Sayyad da çağırılır. Ab-
dullah b. Cafer, İbn Sayyad'a tenbih eder ve der ki: "Muaviye'yi elini
tam yemeğe uzatırken gördüğünde evtarına: dokun ve 'şarkı oku".
İbn Sayyad öyle yaptı. Muaviye tam elini uzatırken tellere dokundu.
Adıy b. Zeyd(587 m.) in bir güftesini okudu. Muaviye bu güfteyi çok se-
verdi. Elini yemekten çekti, neş'e ile ayaklarım yere vurmaya başladı.
Sonunda Abdullah b. Cafer, Muaviyeye, "Ya emirelmü'millin, şiir seçme
ve ona bestelenen nağmeler de seçme olursa onda bir beis görür müsün ?"
diye sorduğunda aldığı cevab "Şiirin de sesin de güzelinde beis yoktur"298.
Aynı yerde Muaviyenil}. muhtelif vesilclerle musiki dinlediği kaydedilir.

.. EI-Fakih ve'l-mütefakkıh'daki kayıtta ise Muaviye, Abdullah b.
Cafer ve Ömer b. Abdillah b. Ebi Rabi'a (23-93 h. /644-712 m.)'yı ayrı
ayrı meclisIerde şarkı okurken görmüş ve men'etmiştir299.

Bir defa~ında da Abdullah b. Cafer, Muaviyeye misafir olur. Gece
şarkı söylemeye başlayınca, Muaviyenin karısı, "Harimine aldığın adamı
dinle, bak ne söylüyor?", der. Muaviye dinler gider. Sabaha karşı da
Muaviye Abdullah b. Caferin Kur'an-ı Kerim kıraatım işitir; karısını
uyandırarak, "Akşam bana dinlettiğin yerine şimdi de sen dinle" der30o.

ı. Yezid (Yezid b. Muaviye) (680-683 m.)

Saraya ilk defa çalgı aletlerini ve şarkıcıları sokan301 ve musikiye
teşvik eden ilk halife ¥uaviyeIiin oğlu Yezid ve kızı Atikedir. Atike beste
yapacak kadar môsikiyi öğrenmişti. Yaptığı besteleri Mekke ve Medine-
den gelen kadın şarkıcılara da öğretti, onları bu yolda ilerlemeye teşvik
etti302.

ı. Yezid zamamnda Hicaz, musikinin, şürin ve eğlencenin merkezi
haline gelirken, Irak bunları reddediyor, hatta haram kılıyordu303. Bu

297 Nabliisi. Izalıu'd.delalat. 39.
298 ıbn Abdirabbih. el.lkfd ...• c.: 7. 8.: 19.
299 Hatihlı'I.BağdRdi. el.Fakih ve'l-mütefakkıh. Köprülü. 392. 14-a.
300 ıbn Abdilberr. eı.tsti'ab. II. 267.
301 Farmer. A Historyof ...• 60.
302 İsfahani. el.Egani. 16. 78 (Bulak baskısı. 8. 19?)
303 Mesiidi. Muriic. 3. 77; C. Zeydan. İslam Med. Tar .• 5. 56.



438 MUSTAFA KILIÇ

.
devirde gına Hicaz şehirlerinin en mühim şeyleri arasında idi304• Mekke
ve Medinede musiki oldukça terakki etti305• Gece-gündüz her yerqe şarkı
ve şarkıcılardan bahsedilir oldu. Mes'lidi'ye göre, gına Yezid b. Muavi-
ye devrinde nema bulmayabaşladl306•

II. Muaviye (Muaviye b. Yezid) (683 m.) ve Mervan b. Hakem
(683-685)

Bu iki halife zamanında kültürel sahada kayda değer bir gelişme ol-
mamıştır. Hatta Men'an b. Hakem Medine valisi iken devrin meşhur
şarkıcısı Tuveys de dahil "muhannessun" denen bütün şarkıcıları Medi-
neden kovmuştur307•

Abdulmelik b. Mervan (685-705 m.)

Musiki ve edebiyata genel müsaade vermiştir. Devrin ünlü müzis-
yenlerinden İbn Miscah ve Budeyh el-Melih'i himaye etmiştir. Kardeşi
Bişr b. Mervan da müziği kuvvetle korumuştur.

Bişr b. Mervan bu devrede Irak valisi iken devrin hukukçulanndan
Şa'bi (103/721) Bişrin huzuruna girer. Huzurda kucağında uduyla bir
cariye vardır. Şa'bi girince Bişr cariyeye udu bırakmasını söyler ve ca-
riyede bırakır. Bunun üzerine de Şa'bi, sadece kulundan haya etmek bir
emire yakışmaz, deyince Bişr, doğrusun, der ve cariyeye udu getirmesini
söyler. Cariye de alır ve şu şarkıyı okumaya.,başlar308:

,,~.t>~IJ ,w:::..ıı J••I.aJ ::.5;;-~".)J'iY..~::;'J~ ~.aJ"

"~~~i J/-:.'ı•...ı' t;wı :;ıı _ •..~ ~! if S'.)~i~.'1."
~ - -" _ii,

Abdullah b. Cafer'in de buiunduğu bir toplantıda musikiden söz
edilirken Abduimelik b. Mervan şöyle konuştu: Allah gınayı kötüledi;
o, mürüvveti ne kadar düş\irücü, Hzı ne kadar yaralayaıcı, şerefi ne ka-
dar yıkıcı ve idrflki ne kadar giderici bir şeydir309•

ı. Velid (Velid b. Abdilmelik) (705-715 m.)

Bu devre en hareketli bir devredir. İslam devletinin sınırlan bil-
hassa doğuda ve batıda oldukça genişleDIİş;Akdeniz geçilmiş, Çin hudut-

304 Dr. Ş. Dayf. eş.Şi'nı'l.ğınil'l, 61.
305 Farmer. A History of Arabian Musie. 68.
306 Dr. Ş. Dayf, age.• ay.
307 Farmer, age.• 61.
308 İbn Abdirabbib. el.lkd ...• C.: 7. 6.: 14 vd.
309 ıbn Abdirabbih. el.lkd ...• C.: s.: 60.
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lanna ulaşılmış, İspanyayaayak basılmıştır. Bir taraftan da kültür ve
sanat gelişı'niş İbn Süreye ve Ma'bed gibi Mekke ve Medinenin meşhur
müzisyenleri Şam sarayına gelip şaiirlerden daha çok itibar görmüşler-
dir310 •

. Süleyman b. Abdilmelik.(715-717 m.)

Süleymana göre musiki sadece sanat olmaktan öte, saray ve bayram
eğlenceleri için gerekli bir şeydi. Halife olmadan evvel müziğe karşı
bir meyil izhar etti ve Hacc sırasında Mekkeli müzisyenler arasındaki
bir müsabakada Süleyman da mükafat koydu. O zaman 10.000 dirhemlik
birincilik mükafatını İbn Süreye kazandı3l1• Halife olduktan sonra ise
musikiye karşı tutumu değişmiştir.

Bir gün askerlerden birinin şarkı söylediğini duyunca yanına çağı-
np şarkıyı tekrar 'okumasını emretmişti. Hükümdarın hoşuna gittiğini
sanan asker bir kerre daha, ama daha dikkatle ve duygulu birsesle
şarkıyı tekrarlayınca halife, taassubundan ötürü askeri hadım ettirmişti.
Askerin güzel okuyuşu için de, "Onu dinleyince ona meyletmiyecek hiçbir
kadın tahmin etmiyorum,". der312• Sadece bu kadarla kalmayıp Medine
valisine, şehirde ne kadar şarkıcı ve besteci varsa toplayıp hadım ettir-
mesini emretmişti313•

II. Ömer (Ömer b. Abdilaziz (99-101/717-720)

Takvasiyle meşhur olmasına rağmen bestekar olan ilk halifedir314•

Bestelerinde güzel ahlaki parçalar yer alırdı315• Güzel sesli olduğu ve şu
şarkının da bestekan olduğu rivayet edilir:

" bW :..JAJıÜ~~ - b~ ~..4l\ - - G:. ". . ~

" ıS~ii ~ ~."i - ~' ~ J'.&. wS-"
"bljJ ~ ~~ J - ıSJ.~ J~ .lAJ"

Kendisine nisbet edilen bestelerin güftelerinin de Cerir (653 ?-733
m.) ve Eşheb b. Remile'ye ait olduğu söylenir316• Halife olmadan önce

:ı'ı0 Farıner, A Histoy of Arabian Music, 62.
311 Farıner, ageo, ay.
312 İbn Abdirabbi, age., c.: 7, s.: 25..
313 lsfahani, el-Egiıni, 4, 61; C. Zeydan Islam Medeniyeti Tarihi,S. 57.
314 Isfahiini, aog.e., 8, 144 vd.; C. Zeydan. a.goe., S, 60, Farmer, age., 62.
315 Niıblusi, İziihu'l.deliıliit, 42...
316 lsfahani, el-Egani, 8, 146; Nüveyri, Nihayetü'l-ereb, iV, 200. vd.
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hususi cariyelerinden dinler, neş'eden elini çarpar ayaklariyle tempo
tu tardı 317•

Bir yolculuk esnasında hineği üzerinde şu güfteyi terennüm ettiği
kaydedilir31 8:

"~--'I "_o o ;: J v. - -. ''1JJJo_-. "" ~',,'Jl ~_/)U_ ._ '-': ı..;--

" ($}~, 'iIJ ~' 'J~r t '!J-J:>;- J"

Ömerh. Abdilazizin, musikinin ve güzel sesin tesiri altında kaldığı-
na dair şöyle bir hadise nakledilir: Bir gün Iraklı biri güzel sesli bir ca-
riyeyi görmek için Medine'ye geldi. O cariyenin, Medine kadısının eliri-
yesi olduğunu kendisine söylediler. Kadıyı ziyaret edip cariyesinin çok
güzel Kur'an okuduğunu, şarkı söylemekte de çok mahir olduğunu işit-
tiğini ve kendisine onu dinletmenin mümkün olup olmadığını sordu. Ka-
dı, cariyesinin bu meziyetlerinden habersizdi. Misafirle birlikte cariyeyi
dinledi. Öyle bir heyecanlandı ki, terliklerini kulaklarına geçirip diz üstü
y~rürken, "Beni Ka'be'ye götürün, ben kurban edilecek biriyim" diye
söyleniyordu. Ömer b. Abdilaziz, bu hikayeyi duyunca, kadıyı İşinden
azletti. Bunun üzerine "Bu cariyeyi dinleyip de, ben bir yük hayvaw-
yım, diye bağırmazsa Ömerin karıları boş olsun", dedi. Bu söz hali"
fenin kulağına erişti. Kadı ilc cariyderini görmek istedi. Halifenin hu-
zuruna çıktıkları zaman, önce çariyeye, Medine'de söylediği 'mısra'ları
söylemesini emretti. Daha şarkı bitmeden Ömerin büyük bir heyecana
kapıldığı ve gözlerinden akan iri yaş damlalarının sakalından aşağı sü-
züldüğü görüldü. Şarkıyı üç kere söyleten Ömer, kadının sözlerini mü-
balağalı bulmadığını söyliyerek onu eski memuriyetine iade etti319•

Ömer b. Abdilaziz, bir grupla Medineye giderken Bekr b. İsmail
el-Ensan ve Sa'id b. Abdirrahman b. Hassan'b. Sabit şarkıcı Tuveysi
görmek istediler. Tuveys onlara defle şu şarkıyı okudu320:

317 Niıblüsi. İziıhu'd.deıaıalôt. 40. 42.
318 İbn Abdirabbih. el-Ikd ...• c.: 7. s.: 13.
319 Mes'udi. Murüc. 3. 198
320 IsfahanI; el Egôni 2.167 vd; İbn Abdirabbih. el-Ikd ...• c.: 7. s.: 30.
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Halife olduktan sonra musiki sahasında selefe nisbetle çok sıkı dav-
ranmış321. Öyleki, kulağına adeta hiçbir nağme değmemişti. Çünkü iba-
deti engeııemesinden korkmuştur322• Çocuğunuterbiye eden adama şunu
yazmıştır: "Eğitiminde çocukların kerih görmesi gereken ilk şeyevveli
şeytan sonu da rahmanın öfkesini gerektiren eğlencelere buğzetmektir.
Zira kuvvetli ilim adamlarından bana ulaştı ki, çalgı aletleri ve şarkı
dinlemek, o' meclislere karışmak, suyun ot bitirdiği gibi kalpte nifak
bitirir323".

II. Yezid (Yezid b. Abdilmelik) (101-105 h. /720-724 m.)

İkinci Yezid, selefi Ömer b. Abdilazize nisbetle oldukça zıt bir tu-
tumda olduğundan musiki ve şüri tekrar saraya ve saray dışına getirdi.
Devrin meşhur müzisyenlerinden Seııame al-Kass, Hablıabe, İbn Ebi-
lehcb ve' diğer müzisyenleri büyük ikramiyelerle saraya ahrdı324• Habba-
be; Yezid'in ölümüne kadar yanında kalmıştı325• Onu severdi ve onun
sevgisi baskın gelirdi326•

Hişam b. Abdilmelik (105-125 h. /724-743 m.)

Hişam zamanında sarayda müzisyenler var, deniyorsa da fazla
malfımat yok. Evvelkilere ve sonrakilere nisbetIe hilafeti başanh bir dev-
re olmuştur. Iraklı müzisyen Huneyn el.Hiri'yi kabul etmiştir.

IL Velid (125-126 h. /743-744 m.)

Kısa fakat hareketli bir devre. Hariçten ID'~zisyen getiren ilk hali-,
fe. İçkili, eğlenceli, çalgılı yerlerdeki eğlencelerden memnuniyyetini teş-
hir etmiştir. Şarkıcı kadınlann revaç bulduğu, her taraftan şarkıcılarıd
elini kolunu saııayarak geldiği bir devir. Kendisibestek;ar. Vd ve davu]
çalar. Devrin meşhur şarkıcıları Ma'bed, Atarrad, Malik, İbn Ayşe,
Dahman' el.Asğar, Ömer el-Vadi, Hakem el-Vadi, Yunus el-Katib, el-
Hüzel~, Ebeer, Eş'ab b. Cabir, Ebu Kamil el-Kuzeyyil, Yahya Kayl
v.b.327

321 Famer, A History, of Arabian Mıısie, 65.
322 Nablilsı, İzahıı'd-deıale, 42.
323 Süyati, ed.Dürrü'l.mensilr, V, 160.
324 Fanner, age., 63,
325 Farrner, age., 87..
326 Mesildı, Murile, 3, 207.

327 Isfahani, el-Egani, 8. 155 vd.; Mes'ildtii, age., 3, 226, daha başka isimler var; C. Zeydan,
İsUm Medeniyeti Tarihi, 5, 60, Velid'in bestekarlığı; Farrner, age., 64.
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Şarkıcıları ve bestecileri .Hicazdan Şama getirdi. Bu tarihten sonra
musiki, İslam ülkelerinin her tarafına yaylldl328. Yezid ve II. Velid gibi
halifeler devrinde gelişmesi hızlanan musiki, Emevilerin son zamanların-
dasaray ve konaklardan halk arasına hatta. savaş meydanlarına kadar
girdi. Abbasiler, Isfahan yöresinde EmeviIeri yenilgiye uğrattıkları za-
man (h. 131) sayısız gaıiimet malları arasında, ud, tanbur ve ney bul-
muşlardır329. Fakat Emevilerin musikiye en çok önem veren halifesi olan
II. Velid bile musikinin sihirli etkisinden sakınmayı sağlık vermiştir330.

III. Yezid (126-127 h. /744-745 m.)

Altı ay kadar halifelik yapan III. Yezid musiki mevzuunda ŞU; nut-
ku ile meşhurdur:

"Ey' Ümeyyeoğulları: Gınadan sakınmanızı tavsiye ederim. Zira
ğına hayayı azaltıp, şehveti artınr, mürüvveti yıkar. O, içkiye denktir,
sekrin yaptığını yapar. Şüphesiz, hernekadar siz gına söylüyor ve dinIi-
yorsanız da onu kadınlardan men edin! Çünkü ğına~ zinaya teşvik ve
yardım eder. Bu hususta bir şey diyemem ama, şu kadar ki, ğına bana
her türlü lezzetten daha çok sevimli, Nefsim için, uzun müddet susuz
kaldıtan sonra içiIen sudan daha hoştur. Fakat hakikat, söylenmesi daha
gerekli olan şeydir"331.

Bu mıtkuna rağmen hilafeti sırasında Horasan valisi N~sr b. Sey-
yar'a kendisine her çeşit musiki aleti ve bir miktar şarkıcı kadın getir-
mesini emretmiştir332.

II. Mervan (127-132 h. /744-750 m.)

Bu devre tamamen mücadele ve mukatele ile geçtiğinden önemli bir
sanat hareketi görülmedi. 25 /ocak /750 de meşhur Zap Harbi ile Emevi
devri kapanmış, Abbasi devri başlamış oldu 333.

C) Emeviler Devrinde Saray Dışı Musiki Hayatına Bir Bakış

EmeviIer devrinde Bizans ve İranla olan kültür teması neticesi bes-
telerde ve çalgılarda Bizans ve İran musikisi tavırları gözükü~334.Bir kaçı

328 C. Zeydan, İslam Medeniyeti Tarihi 5, 56.
329 C. Zeydan age., 5, 61.
330 C. Zeydan, age., 5., 58.
331 Nüveyri, Nihfıyetü'l-ereb, LV, 135; Altlsi, Ruhu'l-ma'ani, c.: 21, s.: 60: SÜYtlti,ed-Dür.

rü'l.menstlr. V. 159.
332 Fnnner, A History of Arabian Music, 65.
333 Farmer, age., ly.
334 Farmer, age., 76.
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müstesna eksel'i halifeler zamanında saray, kadın erkek müzisyenlerle
dolduruldu ve himaye gördüler335• Bu devrin önemli musiki olaylarının
en meşhurları arasında devrin şarkıcısı Cemile'nin hac seferi oldu: Bir
çok ses ve söz sanatkarları, şairler ve sanatseverler katıldı. Muhtemelen
I. Velid (705-715 m.) zamanıdır336• Kafile Mekkeye vardığında öncü mü-
zisyen ve şairler hayretle karşıladılar. Mewneye dönüşte üç gün musİki
toplantıları tertib edildi. En meşhur şarkıcılar görevaldı. Cemile 50 cari-
ye ile bir proğram tanzim etti. Kendisi o grupta elinde lute perde ar-
kasında görevaldı. Bu orkestra diğer meşhurlar için de çaldı337•

Sanatta mahir bazı kişiler evlerini zengin sanatseverlerin bo~ va-
kitlerini harcadıkları konservatuara çevirdiler. Bu sanatseverler, kızla-
rını yet!ştirmeleri için oralara gönderirlerdİ. Çünkü her evde şarkı söyli-
yen bir kız vardı338•

Hicilzda ak konservatuar da Emeviler devrinde kurulmuştur339•

Yine bu devrede bazı önemli musiki literatürü tertip edilmeye başlandı.
Yunus el-Katip bilhassa' gayrct etti34o•

Bu devrenin agi çeken bir adeti de dinleyicilerle' sanatkarlar ara-
sına peİde koymak hususudur. Sasanilerden geçme bir adetti. Halife bil-
hassa hanımlarla olduğu zaman araya ince bir perde tutmuş; bazan ha-
lifenin de bulunduğu seyircilerle sanatkarların yüzyüze geldikleri de
olurdu. Müzisyenler, saray haricinde böyle kayıtlarla kayıtlı değillerdi.
Müzisyenler, saray haricinde böyle kayıtlarla kayıtlı değillerdi. Tabii
şarkıcı cilriyeler gerek sarayda, gerekse aile arasında misafirlerini perde
tutmadan ağırlamadılar.

İbn Süreyc ve Azze el-Meyla da, Hz. Hüsey'nin kızı Sekine'nin evinde
dinleyiciler huzuruna perde olmaksızın çıktılar. Meşhur şarkıcı Cemile
Abdullah b. Cafer için bir proğram hazırladığında şarkıcı kızlar güzelce
giyinip hiç perde olmaksızın görevalmışlardır. Diğer taraftan Meşhur
hac seferinde ise şarkıcı kızlar perde arkasında vazife yapmışlardı.

Ayşe binti Talha'nın evinde Azze el-Meylil, Kureyş ileri gelenleri-
nin hammlarına şarkı okurken hepsi perde arkasına çekilerek erkekler-
den gizlenmişlerdir341•

335 Farmer, A History of Arabian Musie, 66.
336 Farmer, age., 74 vd.
337 Farmer, age., ay. (Lute: Ud-Tanbur, Mizher)
338 Farmer, age., 67.
339 Farmer, age., 77.
340 Farmer, age., 75.
341 Farmer, age., 67 vd.
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Emeviler devrinde Mekkede kıyı mahallelerde bazı evler, konak-
lar ve lokaller vardı. İbn Süreyc ve Gariz gibi meşhur şarkıcılar her cu-
ma oraya gidip halka karşı yüksek bir yerde konser verirlerdi. Bazı
eşraf erkek ve kadınların evleri otel gibi idi. İbn Ebi Rebi'a evi gibi ki,
İbn Süreye ve diğer hazı muganniler oraya devamlıgidip gelirlerdi.
Kendisi de şarkıcı cariycler alıp satardı. Abdullah b. Haris'in kızı Sü-
reyyanın evi de aynı idi. Gariz, Yahya Kayl, Süreyya, oradan yetiş-
mişlerdi.

Bazı yerlerin şarkıcısı belli idi. Bazı kulüplerde, bazan eşraf salon-
larında, dinleyicilere konser' verirlerdi.

Düğün, sünnet toplantıları, Hac mevsimi yollarda, Ebu Kubeyste,
Minada, hacılar birbirine girerdi. Ata b. Ebi Rebah (1l4 /732) gibi fakih-
lerin de bulunduğu Mekkeliler bunları dinlemeye gclirdi342.

D) Musiki Hakkında Tiibi'in Fakihlerinin Görüşleri

Gerek sarayda gerekse halkın hayatında durmadan faaliyet gös-
teren musikinin durumu hakkında devrin alim ve fakihleri değişik gö-
rüşler beyan etmişlerdir. Gelişen ve değişen cemiyet hayatının yeni görü-
nüşlerinin hlami cemiyet hayatına uyup uymadığı münakaşa edilmiştir.

İbn Kelbi (146 h.) ve Heysem b. Adıyy anlatıyorlar: Abdullah b.
Cafer (80/699), Medine sokaklarında dolaşırken bir ğına işitti, kulak ver-
di. Bir cariyenin hazin ve rakik sesi idi. Şu şarkıyı okuyordu':

~~ ~i J&: ~l..a:llJlA - i~~ ~~ i\~Ji
(Söyle kapımızda bekliyen kerim insanlara, buyursunIar, eğlenceye meyil-
de yiğide günah yoktur.) Abdullah b. Cafer, bineğinden indi. İçeri girip
dinlemeye devam etti343.

Sa'id b. el-Müseyyeb (94/713) tabi'inin büyüklerindendir. Gına
dinler ve ondan zevklenirdi. İbn Abdilberr rivayet eder: Bir gün Sa'id
b. el.Müseyyeb Mekke sokaklarından birinde -Kadı b. Vail'in evinde
şarkı okuyan el-Ahdarı işitti. Şarkı şu idi:

~l.r4> öJ...j J ~j ~ - ~ i~' ~~ ~~ ıs::.-.. ~
(Muhafız kadınlar arasında Zeynep onunla yürüdükçe Nu'manın göbe-
ğinden misk kokuları saçılıyordu.) Sa'id b. Müseyyeb ayaklarıyla tempo
tutarak iştirak etti, ve "V al,lahi çok hoş bir eser.", diyerek bir şİİr okudu344.

342 Dr. Ş. Dayf,. e~-Şiru'l-ğına'i, 64 vd.
343 İbn Abdirahbih, el-Ikdu'l-ferid, c.: 7, 8.: 22.
344 Nı1blôsi, İzı1hu'd-delı11ı1lat, 39.
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Fakih Evkas el-Mahzuml ilk zamanlar konserlere devam edermiş.
Annesinin, ona, "Sen çirkinsin, şarkıcılarla düşüp kalkman yakışroıyor,

i
fıkıh öğren ki, Allah onunla çirkinliğini giderir, eksikliğini tamamlar."
diyerek ikazı üzerine fıkıh öğrenip Mekke kadılığına kadar yüksel-
ıniştir345. .

İbn Ebi Atik, fakih, abid, zahid bir zat olarak cariyelere şarkı öğ-
retirdi. Dinlemesi meşhurdur. Neşeli biri idj346. Birgün halası Hz. Ayşe-
nin huzuruna girdi. Başım halasının kucağına veya dizine koyarak şu
şarkıyı okudu:

,
"'.I"I'.,J 1.1\' •• ' ~ ' •• ' 1__ '.'.'"~) {>J J...... ~ - " ., rj '-').r:- ı,r;-- .r:--o J

"t~ ~~t '.,lli '~i.i;i.j - ~:aıı,';"'j ,j" ~;Ui'0c.j ~~:t,(;".

"~"': •••'j~ t-::- ~ <:' "',,:. Lo i ~ •• ' ; \ Yi"
~ • ~ - OF J. • ~ .

Hz. Ayşe, oğulcağızım, bu gün bırak, diyerekten söylemekten menetti347.

Muaviye zamamnda Mekke valisi bulunan Eban b. Osman b. Affan
Tuveys i dinlediği zaman alkışlayarak bağrına bastı ve alnından öptü348.

Hasan Basri (HO /728) gınayı methetıniştir. Şöyle ki, bir adam Ha-
san Basriye, ya' Eba Sa'id, gına hakkında ne dersin diye sorduğunda,
Allahın taatına ne güzel yardımdır.Kişi onunla Allahın rahmetine vasıl
olur, dostuna yardım eder, dedi349. Adam sorusunun bu olmadığım
ve insanın musiki söylemesi hakkındaki fikrini sorduğunu' söyledi. Ha-
san Basri, "Nasıl musiki okumak?", deyince; adam avurdlanm şişirip
burnuna üflemeye ba'şladı. Bunun üzerine 'Hasan Basri, "Valiahi, yi-
ğenim akıllı bir insanın ebediyyen bu şekilde yapacağım sanmıyorum"
dedi. Böylece Hasan Basri, bu şekillde ağız eğerek yüzünü çirkinleştir-
meyi kerih gördü. Gınayı kerih görmüş olması da mümkündür. Zira
ehli Irak 'ın tarikıdır350.

Aynca tabi'ınin büyüklerinden olan Salim b. Amr (106/724), Ha.
rice b. Zeyd (100/718), Kadi Şurayh (78/694), Sa'id b. Cübeyr (95/714),
Aınir eş-Şa'bi (103/721), Abdullah b. Ebi Atik, Ata b. Ebi Rebah (H4/732)

345 Dr. Ş. Dayf, ev-Şi'ru'l-ğmii'i, 67. Aynı konu ımam Malik bin Enes için nakledilir.
Fecrü'ı.ıslam, Terc. Serdaroğlu Ank. 1976, s. 266.

346 Niblusi, ızahu'd.deliiliit ay.
347 ıbn Abdirabbih, el.Ikd. .., c.: 7, 8.: 22.
348 ıbn Abdirabbih, age., c.: 7, 8.: 29.
349' ıbn Abdirabbih, age., c.: 7,8.: 10 vd.; A. Teymur, el-Musiki, ve'l. .., 14.
350 ıbn Abdirabbih, age. ay.
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Muhammed b. Şihab ez-Zühri (124/734) ve Sa'd b. İbrahim ez-Zühri
(801 m.) de şarkı dinlemişlerdir351.

. i

Kasım b. Muhammede bir adam gına hakkında sordu. O da, "seni
ondan mehyedenm ve sana çirkin görürüm" dedi. Adam, "Haram mı
ki"?, dedi. Kasım b. Muhammed, "Bak yiğenim, Allah hakla batılı ayı-
rırken gınayı ne tarafa koyar?" demiş352; adam, "Batılla beraber
koydu", deyince Kasım b. Muhammed de "Öyleyse kendine danış, de-
di"353.

Amr b. el-Esam'ın karısı anlatır: Komşumuz said b, Cübeyr'inmec-
lisine uğradık. Beraberimizde elinde defi ile bit de cariye vardı. Şu şarkı:
yı okuyordu:

~ ljS' ~Ü ..li :;t; i..l:- ~::..::.:::;r <J""\'~ ı.,sfi ~ 0\l

r'~~4,JljJl ~J(~,J - ~~\J }.lJ:Al\' ~~ ~iJ

Bunun dinleyen Said, "Yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun", diye
cariyeyi takbih etti354.

İbrahim en-Nehai (96/715) "Gına kaylhde nifak bitirir." diyorlar,
diye İbn Abbasın hadis olarak naklettiği sözle aleyhe fikir beyan eder355.

Mücahid (104 h.) Kıyamette bir münadi, "Kulaklarını ve seslerini le-
hivden ve Şeytan mizmarlarından alıkoyanlar nerde?, Allah onları misk
kokuları içinde cennet bahçelerine almakta ve meleklerine, "kullarımın
beni tahmidini ve temcidini dinleyin ve onlara korku olmayacağını ve
mahzun da olmayacaklarını haber verin" buyurur, diyerek nida eder356.

Dahhak (105 h.) ise "Gına, malı eksilten357 malı bozan358, Rabbı
gazabıandıran ve kalbi ifsad edendir359, diyerek aleyhte fikir beyan eder.

İbn Süreye, hadisokuttuğu bir mecliste Abdullah bin mübarek
ve bir çok Iraklıların da bulunduğu sırada İbn Teyzean huzura girinee,
ona şarkı söylemesini emretmiş. O da İbn Süreycin Minada söylediği

351 ŞevHni, Neylu'l-evtar, VIII, 102.
352 Alusi, Ruhu'l-maani, VI, 463; Süytıti, ed-Oürrü'l-mensilr, V, 159; el-nusbalı, ıol-b.
353 l'iübeyri, l'iihayetü'l.ereb, IV, 135.
. 354 Nüveyri. age., IV, 190; Makdisi, Kitabü's;sema, 10-a.
355 Süyuti, ed-Oürrül-Mensur, V, 159.
356 Süyuli, age, V, 153; Cabirden bir rivayetin tesirinde.
357 Alilsi, Rulı u'l-Beyan, c.: 21, s.: 60.
358 el-Misbah, ıol-b.
359 Alilsi, age., ay; Nüveyri, age., IV, 135; el-Mi.balı, ıol-b.
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hir şarkıyı okumuş, Iraklılar sormuş. "Biz hoş karşılamayız" demişler.
"Recezle ne farkı var?, onutasvihediyorsunuz, hunu etmiyorsunuz, diye
cevah vermiştir360".

Ali h. Hüseyin ise, "Barhat çalan cariye muteher değildir36ı" diyerek
görüş heyan etti.

Ehu Mansur el-Bağdadi, sema hakkındaki hir eserinde, "Şüreyh
(78/697) beste icadeder ve onu kihir ve azamede cariyelerden dinlerdi".
diye nakleder362. Ata h. Ebi Rebah (114/732) ve .Amir eş-Şa'hi (103/
722) nin de çok derin ilim ve takvaları yanında sesleri, sakil-i evvel,
sakil-i sani gibi mertehelerine taksim ederek hestekarlıkla meşğul olur-
lardı363.

EI-Ikdu'l-ferid şöyle nakleder: Mekke valisi Muhammed h. İhrahi-
min yanında musiki hakkında ihtılaf hasıl oldu. Vali de İbn Cüreyc
(767 m.) ;e Amr h. Ahide adam gönderdi. Adam onlara sordu. İbn Cü-
reyc, "Onda hir heis yok. Ata h. Ebirebah'ın çocuğunun sünnet düğünün-
de şarkıcı Gariz ve İhn Süreyc vardı. Zi-Tuva'da İbn Süreyci karşıla-
dığında coştu364. EI-Ehcer365 şarkı okuduğu zaman Ata b. Ehi Rehah
şarkıcıya, sus demedi. Sustuğu zaman da, devam et, demedi. Ancak
lahin yaptığı zaman kahul etmedi", diye cevap verdi.

Amr h. Ubeyd ise, Allah", o, herne söz atarsa muhakkak yanında
hazır hir gözcü vardır"366 huyurmuyor mu? Gınayı hangisi yazacak?
Sağdaki mi, soldaki mi? Burada İbnucüreyc, "hiç hiri yazmaz. Zira, o
his onların kendi arahnndaki sözleri, cahiliye haherleri ve şür inşadları
gihi çağrıdır", der367.

Bayram eğlencesi hususunda ise Şa'bi (l03/722)'den gelen şu ri-
vayet nakledilir: Iyaz el-Eş'ari, bir hayram günü, hana ne oluyor ki
onları def çalmıyorlar görüyorum?! Zira o sünnettir, demiştir368.

Kur'iln-ı Kerimi kırilat hakkında da şu rivayet nakledilir: .Asım,
İhn Cüreyc'den nakleder. Cüreycder ki, "Ata'ya hıda ve ğına ahkamı
üzere Kur'an kıraatınden sordum. O da bir beis yoktur kardeşim
oğlu", dedi369.

360 Dr. Ş. Dayf.eş-Şi'ru'l-ğına'i.66.
361 Süyliti,age.V. 160.
362 l'lilblü6i,İzilhu'd.delille.39.
363'Nilblu6i.age.. ay..
364 Dr. Ş. Dayf.eş-Şj'ru'ı.ğınil',.66.
365Nilblü6i.age.. 40.
366 KU 6üresi,17. Ayetin mefhun olarak ifadesi.
367 İbn Abdirabbih.el-Ikd...• c.: 7. s.: ıl.
368 Makdi6l.k. e6-Semil.l7-b.
36-9İbn Ahdırabbih.age."9.
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E) Hulasa

Bu devreyi şöyle özetliyebiliriz: Halifeler umumiyetle musiki ile
ilgilenmişler, hatta içlerinden beste yapanlar bile olmuştur. Müzisyenler
korunmuş, musiki müsabakaları tertib edilmiş, konserler verilmiştir.

Musiki faaliyetlerinde ileri giderek sefahete vardıranlar da olmuştur.
Bazı hallfeIer ise musikiye, karşı tavır takınmışlardır. Bu karşı oluş sa-
natkarları hadım ettirecek, sürgüne gönderecek kadar ileri gitmiştir.

Devrin ,ünlü sanatkarı CemiIe ve seçkin müzisyenler topluluğu,
şairler ve sanatseverlerden müteşekkil hac seferi bu devrede olmuş,
İslamda ük konservatuar, musiki literatürü çalışmaları yine bu devirde
meydana gelmiştir. Musiki alabildiğine gelişmiş, halk yakından alakadar
ölmuştur.

Zenginleri~ konakları ve lokaller musiki merkezleri durumunda ol-
muşlar, çalgı aletleri çeşitli, şarkıların bololduğu bir devre olmuş.

Düğün,- sünnet v.b. cemiyetlerinde musiki bol bol görülmüştür.

Fakihler ise farklı görüş ve tutumda olmuşlar. Bunlardan da, "Malı
iflas, kalbi ifsad eder", diyerek aleyhde olanlar olmuş. Dinleyenler,
zevklenenler olmuş. Aralarından bestekarlar çıkmış. Düğün ve bayram-
larda eğlence seyredenler, elhan ile kıraatte beis görmiyenler olmuştur.

Hülasa, gerek halifelerden gerekse fakihlerdı,m bir kısmı musikiyi
tasvib edenler, dinlendirici ve insanda yüksek duygular meydana ge-
tirdibri gere~çesi ile tasvib etmişler. AIeyhte bulunanlar ise onda kötülük,
ferdill karakterini düşürücü mahiyette tesir gönnüşlerdir.

Her iki tarafın da çaba gösterdiği nokta insamn meşru hudutlar
içerisinde idame-i hayat etmesidir. Bir taraf, "Şöyle olursa huduttan
çıkılmış olmaz" diğer taraf, "Böyle olursa hududdan çıkılmış olmaz",
diye kendilerini müdafaa etmişlerdir.

NETİcE

İslamın ilk devresindeki musiki görüş ve yaşayışım konu edinen
araştırmam burada sona ermiştir.

Araştırmamın sonunda vardığım umumi netice şudur:

Kur'an-I'Kcrimde musiki hakkında sarih bir ifade mevcud değildir.
İlgili ayetler üzerindeki tevillerde ise müfessirler tarafından umumiyet-
le aleyhde fikir beyan edilmiştir.
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Diğer hadis ve haberlere gelince: bunlarda mevzu müsbet ve menfi
yönleriyle işlenmiştir. Bu hususta gaye ferdin kemali, ölçü ise İslamın
kemal prensipleridir. Binaenaleyh kişinin süfli temayüllerine hitab ede-
rek onu bu yılda kamçılayan, şehvet duygulannı artıran, Allahı zikirden
alıkoyan ve böylece kemal yolundan çeviren şekliyle musiki kötülenmiş,
aksi ise tasvib edilmiştir ..

Rasulullahın ve onun aziz ashabının yüksek anlayış ve yaşayışını
hesaba katmadan veya hesaba katmaz gözükerek lehte ve aleyhte ser-
bestçe fikir yürütenler olduğu gibi, bu hususta ifrat ve tefrite varanlar
da olmuştur.
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