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Giri

Din ve müzik bir taraftan birbirine çok yakõn di er taraftan birbirine çok

uzak iki olgu gibi durmaktadõr. Bir tarafta dinginli i, huzuru ve sükûneti

öngören din, di er tarafta –bir yönüyle hareketlili i, dansõ ve e lenceyi

te vik eden müzik yer alõrken dine inanan insanõ derûnî dü ünceden ve

inançsal yo unluktan uzakla tõran bir faktör olarak kar õmõza çõkmakta

dõr. Ancak di er taraftan müzik dini anlamak ve ifade etmek için farklõ

bir pencere açan bir olay olmanõn yanõ sõra dini tefekkürün, derûnî dü

ünceye dalma ve yo unla manõn bir yolu olarak da kar õmõza çõkmakta

dõr. Bu yönüyle müzik inananõn dini hakikati kavramasõna ve kutsalõ

tecrübe etmesine olanak sa lar. Dinle müzik arasõndaki bu farklõ ili ki

tarzõndan ötürü din ve müzi in farklõ ve karma õk bir ekilde birbirine

çok yakõn bir ili ki içinde oldu u ve bu nedenle de her iki terimi de ifade

etmenin ve tanõmlamanõn zor oldu u ifade edilir.1

nsanlõk tarihi boyunca dini metinler, yazõlõ olmasalar bile, özel bir

tarzda terennüm edilerek adeta müzik parçasõ gibi okunmu lardõr ve

1 Bk. Ter Ellingson, “Music: Music and Religion”, Encyclopedia of Religions (ER), Second
Edition, ed. Lindsay Jones, Detroit New York: Thomson & Gale, 2005, c.9, s.6248; Albert
L. Blackwell, The Sacred in Music, Louisville Kentucky: Westminster John Knox Press,
1999, ss.12 13.
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hemen hemen tüm dini geleneklerde müziksel –ritim içeren bir okuma

ekli mevcuttur. Kadim yerli kültürlerinde bile bu durum dikkat çeker.

Amerika’daki en önde gelen Kõzõlderili kabilelerinden birisi olan Navajo

kabilesi rahipleri aynõ zamanda arkõcõdõrlar; Sri Lanka’nõn yerli halkõ

olan Sinhalalarõn geleneksel dininin ilk müntesipleri davulcular ve dans

çõlardõr; Kuzey Avrasya ve Orta Asya’daki amanlar, müzi i ruhsal dün

ya ile ba lantõyõ sa lamak için kullanõrlar ve kutsal dünyayla irtibata

geçmek için davullarõnõ kullanõrlar. Yüzyõllar boyunca Hõristiyan rahip ve

ke i ler kilise ayin arkõlarõ söylemi lerdir. Budistlerin pujas’õ, slam’õn

ezanõ, Hindu ayinleri ve di er seremoniler dünya dinlerindeki dini orga

nizasyonlarõn temel formlarõnõ olu tururlar.2

Bu ba lamda dünya genelinde dinlere bakõldõ õnda dinlerde müzi

in hayati bir role sahip oldu unu söylemek mümkündür. Yine müzik

pek çok dinin asli bir unsuru olmakla birlikte aynõ zamanda birçok dinsel

gelenek açõsõndan da olumsuz bir eydir. Bazen aynõ dinsel gelenek içeri

sinde de farklõ tutumlarõn geli tirildi i görülmektedir. Örne in Müslü

manlarõn bir kesimine göre müzik ve enstrümanlar harama yakõn derece

de görülürken di er bazõ Müslümanlara özellikle tasavvuf ehline göre

müzik, ruhsal hayatõn geli iminde önemli bir rol oynar. Dolayõsõyla birbi

rine zõt iki farklõ tutum söz konusudur. Benzer durum pek çok dinsel

gelenekte de söz konusudur. Dinle müzi in arasõndaki ili kiyi ifade et

menin zorlu u aslõnda biraz da buradan kaynaklanmaktadõr. Erken dö

nem Yahudilikte müzik dinin her alanõnda fazlasõyla kullanõlõrken hatta

Tanah’da Süleyman Mabedinde enstrümanlarõn kullanõldõ õndan söz

edilse de, sonraki dönemlerde müzi in kullanõmõ sinagoglarda yasak

landõ õ gibi bazõ alanlardan da dõ lanõr. Oysa Yahudili in en önemli ta

rihsel ve dini figürü olan Davud’un sürekli harp adlõ enstrümanõ çaldõ õ

ve yanõndan hiç ayõrmadõ õ bilinir ki bu nedenle Davud, bütün resimle

rinde sürekli elindeki harp adlõ enstrümanõyla dola õrken resmedilir. Hin

duizm açõsõndan müzik ve dans son derece önemliyken geleneksel Cay

nizm, dinsel müzi i reddeder. Onlara göre dini hayat duygusaldõr ve

2 Ellingson, “Music: Music and Religion”, ss.6248 6249.
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müzik ise insanõn duygusallõktan uzakla tõran, hayatõn zevklerine dalma

sõna ve onlarõn arasõnda yitip gitmesine neden olan bir eydir. Yine ilk

dönem ve erken ortaça dönemlerinde Hõristiyanlar insan sesiyle yapõlan

müziklere izin vermekle birlikte bir pagan davranõ õ olarak gördükleri

enstrümanlarõn kilisede kullanõlmasõna müsaade etmemi lerdir. Nitekim

ilk dönemdeki birçok uygulamaya ve algõya yani öze geri dönmeyi savu

nan reformistlerden birisi olan John Calvin, reformasyon sürecinde kilise

lerde enstrümanlarõn kullanõlmasõnõ yasaklar ve sadece çõplak olarak

insan sesiyle ilahilerin ve mezmurlarõn okunmasõna izin verir. Hatta Cal

vin’in yolunu takip eden, bazõ ilk Kalvinistler bir adõm daha ileri giderek

birçok kilise orgunu parçalamõ lardõr. Günümüzde ise Ami ler ve Men

nonitler gibi tutucu bazõ Hõristiyan topluluklar hâlâ enstrümansõz olarak

sadece insan sesiyle yapõlan müzi i kullanmaya izin vermektedirler.3

Din ve müzik arasõndaki ili ki bir dinsel gelenekten di erine farklõlõk

arz edebildi i gibi aynõ zamanda bir dinsel gelene in farklõ dönemlerinde

ya da farklõ ekollerinde de i ik tarzda cereyan etti i de görülmektedir.

Ama dinle müzi in ya da ses, ritim ve tõnõ arasõndaki ili kinin çok daha

köklü oldu u iddia edilmektedir. Bu ba lamda dinlerin yaratõlõ õn ba õn

daki sözü, bir sözden çok bir “ses” yani salt bir emirden çok içinde gizem

barõndõran, bir sõr oldu u da iddia edilmektedir. Nitekim Hinduizm’deki

“OM” hecesi yani sesi içinde böylesi bir gizem barõndõran ama aynõ za

manda bütün anlamlarõ kendi içinde toplayan bir sözdür. Yine slam

mutasavvõflarõnõn zikr esnasõnda çõkardõklarõ tek hecelik “Hu” da o ba

langõçtaki gizeme i aret eden, sõrrõ açõ a çõkarmaya yarayan adeta gizil

bir güce sahip olan bir ses olarak kar õmõza çõkar. Yerli kabilelerin bir

kõsmõ da bir ipin ucuna ba lanan tahtanõn havada çevrilmesiyle ortaya

çõkan bo a sesine benzer bir sesin tanrõsal bir ses oldu unu dü ünürler.

Kutsalla bütünle mek, irtibata geçmek ve o gizemi ke fetmek adõna za

man zaman bu çalgõ kullanõlõr. Tanrõlarõn sesi oldu u dü ünülen havada

dönen tahta parçasõnõn çõkardõ õ sesle bo alarõn sesi arasõndaki benzerlik

3 Blackwell, The Sacred in Music, s.16; Robert S. Elwood Gregory D. Alles, The Encyclope
dia of World Religions,New York: Facts on File, 2006, s.306.
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ten ötürü de Afrika, Avustralya, Okyanusya ve Kuzey Amerika yerlile

rince bo a sesinin de tanrõsal bir varlõ õn sesi oldu u dü ünülür.4

Yerel Kabile Dinleri

Müzi in kutsalla olan ilgisine sesteki gizemli özellikler, insanõ cezbeden

yönü dolayõsõyla özellikle yerel kabile dinlerinde bir de büyü unsuru

eklenmektedir. Bu nedenle de kabile dinlerinde din, büyü ve müzik bir

arada bulunur. Kabile dinlerinde müzik dini seremonilerin en önemli

unsurudur. Fakat müzi in ayrõlmaz bir parçasõ olarak da bu toplumlarda

kar õmõza dans çõkar. Dans, bazen bir ritüelin bir parçasõ olmakla birlikte

bazen bir mitin icrasõ ya da okunmasõ sõrasõnda, mitte anlatõlan olaylarõn

canlandõrõlmasõ i levi de görürler. lahiler, kutsal arkõlar ya da mitin

iirsel sözleri dans esnasõnda bir ritim görevi görürken aynõ zamanda dini

hislerin, duygularõn co kunlu a ula masõna ve ki ilerin vecd haline geç

melerine vesile olur. Bu topluluklarda müzik bazen bir dini eylemin, ritü

elin parçasõ olarak kullanõlabildi i gibi bazen müzi in icrasõ do rudan bir

ibadet kabul edilmektedir. Fijili rahipler, midye kabuklarõndan imal ettik

leri davul benzeri bir enstrümanla yaptõklarõ müzik e li inde kurban

merasimlerini icra ederler. Burada müzik, kurban ritüelinin bir parçasõ

olarak kar õmõza çõkar.5 slam’da da kurban kesilirken, enstrüman kulla

nõlmaz ama çõplak insan sesiyle tekbirler getirilmek suretiyle ibadete i ti

rak edilir.

Yerel kabile dinlerinde tanrõlar, do rudan enstrümanlarla da ilgili

kabul edilir. Lakin bu enstrümanlar arasõnda davulun özel bir yeri vardõr.

Örne in Polinezya’da tanrõ Tane, her çe it davulu selamlar. Yerel dinleri

ne mensup Malezyalõlar davulu, ruhlarõ dualarõna ortak etmek için kulla

nõrlardõ. Yine Kenyalõlar ibadet edenlerin seslerini bir arada tutmak ve

di er sesleri engellemek için davullarõ kullanõrlardõ. Kõzõlderili bir toplu

luk olan Musquakie’lerde, ormana dua etmeye giden bir ki i, yanõna bir

davul alõr ve dua esnasõna davulu çalardõ. Bütün bunlarõn dõ õnda müzik,

4 Alles, The Encyclopedia of World Religions, s.306.
5 John Arnott MacCulloch, “Music (Primitive and Savage)” Encyclopedia of Religion and

Ethics (ERE), ed. James Hastings, New York: Charles Scribner’s Sons 1917, c.9, s.6.
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amanist seremonilerde vecde, transa geçme eyleminde de çok önemli

i levlere sahiptir. Davul, amanõn en önemli enstrümanõdõr ve onun ruh

sal yolcu a çõkõ õnõ sa layan en önemli araçtõr. Yerel dinsel geleneklerde

müzik enstrümanlarõ kutsal seromonilerde kullanõldõ õ için ya da ba ka

sebeplerden ötürü kendilerinin kutsal oldu u ya da büyüsel güçlere sa

hip oldu una inanõlmaktadõr. Bazõ enstrümanlar, büyüsel ya da ilahi

özelliklere sahip oldu u için bullroarer ya da davul örne inde oldu u

gibi çalõnmasõ esnasõnda ruhsal bir atmosfer olu tururlar. 6

Müzik yerel kabile dinlerinde ya dinin en önemli unsurlarõndan biri

sidir ya da müzik referanslarõnõ bizzat dinden almaktadõr. Afrika’da mü

zik yapmak için en zorlayõcõ sebep tamamõyla dini tecrübeden üretilmi

tir. Afrika halklarõ genel olarak ruhsal dünyanõn müzikle uyumlu ve on

dan fazlasõyla etkilendi ine inanmaktadõr. Tanrõlarõn medyumlar aracõlõ

õyla sergilenen performanstan ve söylenen arkõlardan ho nut olup ol

madõklarõnõ ilettikleri kabul edilmektedir. Dolayõsõyla ne tür müziklerin

yapõlaca õna, hangi müzik türlerinin izin verilenler arasõnda olup olma

dõ õna karar veren tanrõlardõr. Tanrõlar bu kararlarõnõ da medyum, kâhin

ya da aman benzeri rahipler aracõlõ õyla ve ço u zaman dinsel bir sere

moni esnasõnda iletirler. Yine onlara göre badetin en kuvvetli ya da ger

çek anlamõ ancak müzik icra edildi inde ortaya çõkar. Bunun dõ õnda bu

toplumlarda ibadet eden insanlar tanrõlarõ en iyi kutsal ilahilerin içinde

ifade ederler. Güney Afrika’daki kabilelerden birisi olan Hottentot’lar

arasõnda tanrõ Tsuni Goam ve di er tanrõlara methiyeler düzen arkõlarõ

içeren kutsal metinler ( iir, dua, ilahi vb.) bulunmaktadõr. Bunun yanõ sõra

kutsal arkõlar, kutsal tarihin bilgisini ya da tecrübesini de sunar.7 Kabile

nin di er toplumlarla kar õla masõ, sava õ, mücadeleleri ve göçleriyle tüm

bu hadiselere tanrõlarõn i tiraki kutsal arkõlarda konu edilir. Bu yüzden

de arkõlar salt methiye düzen olmaktan çok aynõ zamanda tarihi sembo

lik bir dille anlatan bir i leve de sahiptir.

6 MacCulloch, “Music (Primitive and Savage)” ss.6 7.
7 J. H. Kwabena Nketia, “Music: Music and Religion in Subsaharan Africa” ER, c.9,

ss.6256 7; MacCulloch, “Music (Primitive and Savage)”, s.6.
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Avustralya yerlileri Aborjinlerde müzik farklõ bir anlama sahiptir. Bu

topluluklarda müzik ve dinin anlamõnõ en iyi ifade eden terim “Yijan”

oldu u bununda ancak ngilizce’deki rüyaya (dreaming) referansla anla

õlabilece i iddia edilmektedir. Rüya tabiri, yerli Avustralya inancõnda,

yaratõlõ dönemini, atalarõn yeryüzünde yürüdü ü zamanda tecrübe etti

i, etkilendi i, etkiledi i ve yeniden biçimlendirdi i yeryüzü ve hayatõ

tanõmlayan, ifade eden bir terimdir. Bir Aborjin Yanyuwa dilindeki rüya

larõn (Dreaming Yijan), kendi Yasa’larõnõ (narnu Yuwa) olu turdu unu,

bu Yasa’nõn ise kendi hayatlarõ ve kurallarõ oldu unu; bu Yasa’nõn aynõ

zamanda seremonileri, arkõlarõ ve öyküleri oldu unu zira bütün her

eyin ondan kaynaklandõ õnõ ifade eder. Rüyalar tarafõndan yapõlan bu

Yasa da çok uzun yõllar önce atalarõna verilmi ve onlarda sonraki ku ak

lara aktarmõ lardõr. Rüyalarõn ilk ö retti i ise seremoniler esnasõnda nasõl

dans edilece i ve hangi arkõlarõn söylenilece idir. lk arkõlarõ da onlar

ö retmi tir. Aborjinler bu ö retilen arkõlarõn tümünü kutsal kabul et

mekle kendi içinde herkesin özellikle çocuk ve kadõnlarõn ö renmesine ve

söylemesine izin verilmeyen tehlikeli, gizli kutsal arkõlar ve herkesin

ö renip söyleyebilece i ama yine kutsal arkõlar olarak ikiye ayõrõrlar.

Bununla birlikte Yanyuwa kültüründe kutsal ve seküler arasõndaki sõnõr

lar bulanõktõr yani çok net sõnõrlar yoktur. Zira onlara göre aynõ zamanda

hem maddi hem de ruhsal olan tek bir dünya ve tek bir çevre vardõr.8

Aztek mitolojisinde insanõn yaratõlõ õ esnasõnda bazõ müzik aletlerin

den de söz edilir. Güne ler Miti’nde insanõn yaratõlõ õ anlatõlõrken, yeraltõ

dünyasõnda insanõn yaratõlõ õnõn, Polinezya ve Malenezya’da kullanõlan,

“Putona” adõ verilen deniz kabuklarõndan yapõlan nefesli bir enstrümanla

ilan edildi i anlatõlõr. Deniz kabu undan yapõldõ õ için kõvrõmlarõ olan ve

ses dönerek derinlerden geliyormu gibi çõktõ õ için bu enstrümanõn bü

yüsel güçleri oldu una inanõlõr. Aynõ zamanda yaratõlõ õn ilk anõna yerle

tirilerek özel bir kutsallõk da izafe edilir. Bir ba ka mitte ise davullara

(huehuetl ve teponaztli) ili kin açõklama yapõlõr. Bambu ya da ba ka a açla

8 Elizabeth Mackinlay & John Bradley, “Music: Music and Religion in Indigenous Austra
lia”, ER, c.9, s.6260.
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rõn gövdesinden içleri oyularak yapõlan ve kalõn sopalarla üzerine sertçe

vurularak çalõnan bir tür davul olan teponaztli ile yine üzerine daha çok

elle vurularak çalõnan, üstü ço unlukla jaguar derisi ile kaplanan ve üça

yaklõ bir yapõsõ oldu u içinde batõlõlarca üç ayaklõ davul olarak adlandõrõ

lan “huehuetl” Aztekler için son derece önemli kutsal enstrümanlardõr.9

Aztek mitolojisine göre müzi in henüz varolmadõ õ bir zamanda bu

enstrümanlar güne in sarayõnda arkõcõ olarak ya amaktadõrlar. Yine bir

mitte Tanrõ Tetcatlipoca bir di er versiyonunda rüzgar tanrõsõ Ehecatl

insanlara seremonileri nasõl idare edecekleri ve tanrõlarla bu ekilde nasõl

ileti ime geçeceklerini ö retmek, buna ili kin bilgileri güne ten almak

üzere güne e çõkarlar. Güne in katõnda bu tanrõlar kendilerini yeryüzün

deki davullar olarak takdim ederler.10

Ortado u Dinleri

Hem Mezopotamya hem de Mõsõr’da kutsal müzik vasõtasõyla tanrõlarla ve

göksel koruyucularla ili ki kurulmaktadõr. Mõsõr’õn gökyüzü, a k ve kut

sal müzik tanrõçasõ Hathor’un ba õ, sistrum’la çevrelenmi olarak tasvir

edilir. Sistrum, Mõsõr da ibadet esnasõnda kullanõlan ve ortasõndan geçi

rilmi madeni çubuklar sarsõlõnca ses çõkaran saplõ kasnak eklinde bir

çalgõdõr ve bu enstrüman, Hathor’la özde le mi tir. Ayrõca tanrõçayla

ilgili bütün ritüellerde mutlaka bu enstrüman çalõnõr. Eski Mezopotamya

ve Mõsõr’da bo a, bereket ve tanrõsal gücün sembolü olarak kabul edilir.

Bo a ba õ daha do rusu bo a boynuzlarõ bu yörelerdeki benzer bir çalgõ

ya daha esin kayna õ olacaktõr. Görüntüsü bo anõn ba õnõ andõran lyre

adlõ çalgõda aynõ ekilde tanrõsal güç ve bereketi getirdi ine inanõlarak

çalõnõrdõ. MÖ 2600 – 2350 yõllarõ arasõna ait olan rölyeflerde bu çalgõ fazla

ca dikkat çeker. Çok daha sonralarõ Davud’un elinden dü ürmedi i söy

lenilen Harp’da Lyre’nin farklõ bir formundan ba ka bir ey de ildir. Lyre

ayrõca Yunan mitolojisinde de son derece önemli bir enstrüman olarak

kar õmõza çõkar. Apollo gibi bazõ tanrõlarõn ellerinde bu enstrüman ya da

9 Arnd Adje Both, “Music: Music and Religion in Mesoamerica”, ER, c.9, ss.6269 70.
10 Both, “Music: Music and Religion in Mesoamerica”, ss.6269 70.
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onun daha geli mi formlarõndan olan cithara’yõ ellerinde tutarken ya da

çalarken resmedildikleri görülmektedir.

Di er taraftan kadim Ortado u dinlerine ili kin yapõlan yorumlarda

kutsal müzi in enstrüman kullanõlmadan salt insan sesiyle ve tamamen,

müzi in sõrlarõnõ, gizemini bilen rahipler tarafõndan icra edildi idir. Bir

çok dinsel gelenekte önemli bir yer tutan davullar Babil’de de son derece

önemli dinsel müzik enstrümanlarõdõr. Sonraki dönem Sümer Babil top

luluklarõnda da, örne in Seleucidler de kullanõlan lilissu adlõ davullar

görülmektedir. 11

Yahudilik’te müzik denilince ku kusuz en önemli kaynak Yahudi

kutsal kitabõ Tanakh’dõr. Tanakh’da, Antik srail’deki hem müzik ve

müziksel aktiviteler konusunda bilgi bulmak hem de Yahudilik müzik

algõsõnõ görmek mümkündür. Yahudili in erken dönemlerinde, özellikle

srailo ullarõnõn göçebe hayatõ sürdürdükleri ve uzun çöl yolculuklarõ

yaptõklarõ dönemlerde müzi in ibadetlerde önemli bir rol oynamadõ õ

görülmektedir. Ancak yine de çe itli e lence zamanlarõnda halk müzi i

nin kullanõldõ õna dair Kitabõ Mukaddeste referanslar bulunmaktadõr. Bu

e lenceler dü ün gibi kutlamalardan çok milli ve dini olarak kabul edile

bilecek olan özel zamanlarda yapõlanlardõr.12 Ahit sandõ õnõn Kudüs’e

varõ õ esnasõnda yapõlan kutlamalar, Mõsõr’dan çõkõ esnasõnda yapõlan

kutlamalar ve sava sonrasõ ya da kahramanlõklara özgü olarak yapõlan

kutlama ve e lenceler buna örnek olarak verilebilir:

“Bu arada Davut la bütün srail halkõ da selvi a acõndan yapõl

mõ her türlü çalgõlar, lir, çenk, tef, çõngõrak ve ziller çalarak Rab bin

önünde bu olayõ kutluyorlardõ.” (2 Samuel 6:5)

“Harun un ablasõ Peygamber Miryam tefini eline aldõ, bütün ka

dõnlar teflerle, oynayarak onu izlediler. Miryam onlara u ezgiyi söy

ledi: Ezgiler sunun Rab be, Çünkü yüceldikçe yüceldi, Atlarõ,

atlõlarõ denize döktü. (Çõkõ 15:20 21)

11 Ammon Shiloah, “Music: Music and Religion in the Middle East”, ER, c.9, ss.6275 76.
12 Shiloah, “Music…”, s.6276.
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“Yiftah Mispa’ya, kendi evine döndü ünde, kõzõ tef çalõp dans

ederek onu kar õlamaya çõktõ.” (Hakimler 11:34)

“Davut’un Filistli Golyat’õ öldürmesinden sonra, askerler geri

dönerken, srail’in bütün kentlerinden gelen kadõnlar, tef ve çe

itli çalgõlar çalarak, sevinçli ezgiler söyleyip oynayarak Kral

Saul’u kar õlamaya çõktõlar. Bir yandan oynuyor, bir yandan da u

ezgiyi söylüyorlardõ: “Saul binlercesini öldürdü, Davut’sa on bin

lercesini.” (1 Samuel 18:6 7)

Burada dikkat çekici en önemli noktalardan birisi kadõnlarõn arkõ

söylemeleri ve özellikle danslarla e lenceye i tirak etmeleridir. Di er

taraftan farklõ enstrümanlar kullanõldõ õ görülmektedir. Babil ve yerel

kabile kültürlerinde davula özel bir kutsallõk izafe edilir ve gizli, büyüsel

güçleri oldu u dü ünülürken Yahudilerde bunun yerini çok daha özel bir

çalgõnõn “ ofar”õn aldõ õ görülmektedir. Koç, keçi ya da geyik gibi hay

vanlarõn boynuzlarõndan yapõlan srailo ullarõna özgü bir çalgõdõr. Çõ

kardõ õ ses itibariyle normal bir enstrümandan çok Aborjinlerin bull

roarer’õnõ andõrmaktadõr. Lakin onlar bu ses ve Bo alar arasõnda bir irti

bat kurarken Yahudiler tam tersini dü ünür. Asla sõ õr boynuzundan

ofar yapõlamaz. Dolayõsõyla ofarõn sesi de onunla ili kilendirilmez. An

cak benzer noktasõ Yahudilerin de ofara kutsiyet izafe etmeleri ve büyü

sel bir güce sahip oldu una inanmalarõdõr. Dinsel törenlerde Ro a ana

gibi bayramlarda mutlaka çalõnõr. ofar’õn önceden salgõn hastalõk veya

saldõrõ anõnda haberi iletmek için çalõndõ õ söylenilir. Babil sürgünü esna

sõnda Babil kralõ Nebukadnezar ve Osmanlõ sonrasõnda Kudüs’e egemen

olan mandacõ ngilizler, Yahudilere ofar’õn çalõnmasõnõ yasaklar.

Ro a ana’da çalõnan ofar’õn özel bir anlam ta õdõ õna inanõlõr. Ro

A ana bir yargõ anõdõr ve herkesin kendisini yargõlamasõ gereken bir “Te

avu” (pi manlõk) anõdõr. Dolayõsõyla ofar’õn sesi, vicdanlara, iç dünyala

ra yönelik bir ça rõ bir alarm anlamõ ta õmaktadõr. Yine Yom Kippur

gününde çalõnan ofar’õn Tanrõ’nõn Tekli i ve Hükümranlõ õnõ hatõrlattõ

õna inanõlõr. Aynõ zamanda ofar’õn sesinin susturulamamasõ Yahudili

in sürdürülmesinin en önemli etkenlerinden birisi olarak kabul edilerek
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o çalõnmaya devam ettikçe Yahudili inde var olaca õna inanõlõr. Bu an

lamda ofar’õn çalõnmasõ da son derece ilginçtir. lk bakõ ta basit bir çalgõ

gibi görünmekle birlikte çalmak için özel e itim almak gerekmekte ve

kendine özgü notalarõ bulunmaktadõr. Tokea adõ verilen ki ilerce çalõnan

ofar’õn çõkardõ õ sesler üç grupta toplanõr ve notalar ona göre düzenle

nir. Tekia (T): Tanrõsal ça rõ ve korumayõ ifade eden kesintisiz bir tür

borazan sesi; evarim ( ): Tanrõsal gücün kar õsõndaki çaresizli i ifade

eder ve bu nedenle a lamayõ andõran üç kesik sestir; Terua (R) ise Tanrõ

sal birlikteli i betimleyen dokuz kõsa sesten (tu tu ….. )olu ur. Bu anlam

larõ ifade edilecek ekilde ta rat (T RT) , ta at (T T), tarat (TRT) eklinde

ofar çalõmõna dair besteler olu turulmu tur.13

Di er taraftan ofar’a büyüsel bir güç atfedilir. Musa’nõn Sina da õna

çõkõ õ esnasõnda hiç kimsenin da a dokunmasõna izin verilmeyece i an

cak ofar çalõnõnca da a çõkabilecekleri ifade edilir. Yine sallanmakta olan

da ofar’õn sesiyle durur (Bk. Çõkõ 19:13 19; 20:18). Bir ba ka yönüyle de

ofar, gücü dolayõsõyla kalplere korku da salan bir alettir. Sava meydan

larõnda çalõnmasõ ve bazõ yöneticiler tarafõndan yasaklanmasõ bu korku

salma yönüyle açõklanõr: “Halk gök gürlemelerini, boru sesini duyup

im ekleri ve da õn ba õndaki dumanõ görünce korkudan titremeye ba

ladõ. ..” (Çõkõ 20:18). Ye u, ahid sandõ õnõn önünde yürüyecek yedi ka

hinden ofar çalarak yürümesini ister. Borular çalmaya ba layõnca halk

da onlara e lik eder ve ofar’õn sesi o kadar güçlüdür ki kentin surlarõnõ

yõkar (Ye u 6:6 20).

Mucizevi ya da ilahi güç sadece ofarla sõnõrlandõrõlmaz. Samuel,

Saul’e Giva Elohim’e girdi inde, önlerine çenk, tef, kaval ve lir çalanlarla

birlikte peygamberlik ederek tapõnma yerinden inen bir peygamber top

lulu unun çõkaca õnõ ve Rab bin Ruhu’nun onun üzerine güçlü bir bi

çimde inece ini söyler (1 Samuel 10:5 6). Yine ceng/çenk çalan bir adam

getirilir ve çenk çalarken Tanrõ’nõn gücü Eli a’nõn üzerine iner (2 Krallar

3:15). Dolayõsõyla müzik aletlerinin çõkardõ õ sesle tanrõsal güç arasõnda

bir ili ki kurulmaktadõr. Müzi e bu kadar yakõn durulmasõna ra men

13 Shiloah, “Music…”, s.6276.
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Yahudilikte seküler müzi e izin verilmez ve müzi in bir e lence unsuru

olarak kullanõlmasõna kar õ çõkõlõr:

“Sabah erkenden kalkõp içki pe inden ko anlarõn, gece geç vak

te kadar arap içip kõzõ anlarõn vay haline! Onlarõn ölenlerinde

lir, çenk, tef ve kaval çalõnõr, arap içilir. Ama Rab bin yaptõkla

rõna dikkat etmez, ellerinin yapõtõna aldõrmazlar.” (Ye eya 5:11

12)

Yahudi dini müzi inin üç önemli metni, Tanakh içerisinde yer alan

kutsal kanonik metinlerdir. Bunlar Eyüp, Mezmurlar, Süleyman’õn Me

selleri/Özdeyi ler kitaplarõdõr. Bu iirsel kitaplar ezberden ve karõ õk bir

melodi e li inde okunur.14 Birinci Tapõnak zamanõndaki bestelerin ço u

Mezmurlardan olu uyordu ve bunlarõn büyük bir kõsmõ da Davud’a atfe

dilmi tir. Bu besteler, iki koro e li inde veya topluluk ve solist arasõnda

terennüm ediliyordu. Bazõ mõsralar solist veya bir grup Levit tarafõndan

nakarat olarak söyleniyordu.

Müzi in kayna õ konusunda Yahudilik daha do rusu Tanakh, La

mech’ n üç o lundan birisi olan Yuval’a i aret eder: “Karde inin adõ Yu

val dõ. Yuval, lir ve kaval çalanlarõn atasõydõ.” (Tekvin 4:21). Böylelikle

Tekvin’de müzi in dini bir kayna õ ifade edilmekle birlikte bazõ ara tõr

macõlara göre Yahudilikteki müzi in kayna õ olan Yuval ile Yunan mito

lojisindeki Pan arasõnda a õrtõcõ derecede benzerlik görülmektedir. Yu

nan mitolojisinde kõrlarõn, yarõ tanrõ yarõ keçi olan satirlerin ve çobanlarõn

tanrõsõ Pan, a õk oldu u Syrinks’e tam sarõlaca õ sõrada Syrinks bir saza

dönü ür. Pan’da bu sazlardan yedi tanesini keser, balmumuyla birbirine

yapõ tõrõr ve onlara üfleyince de ortalõ a güzel bir ses yayõlõr. Aynõ za

manda Pan, cinselli in ve hazcõlõ õn da simgesidir. Buradan müzi in kötü

olarak dü ünüldü ü çõkarõlsa da Tanakh’ta do rudan müzi i kötülemeye

dair bir i aret bulunmamaktadõr.

Yahudilikte dini müzi in erken dönemlerde ibadet esnasõnda da kul

lanõldõ õ anla õlmaktadõr. Babil sürgünü sonrasõ Kudüs’e dönenlerin liste

14 F. L. Cohen, “Music (Jewish)” ERE, c.9, s.52.
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sini sayarken Ezra, “Ezgiciler/Asaf” (Ezra 2:41; Nehemya 7:44) adlõ bir

gruptan söz eder. Bu kimselerin sürgün öncesi dönemde tapõnakta görev

li ibadet esnasõnda ilahi söyleyen ki ilerin torunlarõ oldu u dü ünülmek

tedir. “Uzak tutun benden ezgilerinizin gürültüsünü” (Amos 5:23) ve

“…bayram gecesi kutlar gibi ezgiler söyleyeceksiniz.” ve “Rab bin terbiye

de ne iyle onlara indirdi i her darbeye Tef ve lir e lik edecek.” (Ye aya

30:32) edecek eklindeki pasajlarõn ibadete ilahilerin yani müzi in e lik

etti inin delili olarak sunulmaktadõr.15 Ayrõca özellikle Mezmurlarõ ve

ilahileri okuyan Levililer adlõ bir topluluk söz konusudur ve Ezra’nõn sö

zünü etti i Ezgiciler de muhtemelen bu topluluktur. Bu müzik türünde

ibadet esnasõnda müzik kullanõlmakla birlikte dansõn kullanõlmadõ õ,

dõ arõda bõrakõldõ õ görülmektedir. Sonraki dönemlerde din adamlarõnca

özellikle enstrümansal müzi in kullanõmõ da yasaklanmõ sadece sözlü

Mezmur ya da ilahi okumalarõna cevaz verilmi tir. Bununla birlikte Ka

balacõ hareketlerde müzi e çok daha özel anlamlar yüklenmi ve ibadet

esnasõnda kullanõlmõ tõr. Bu ba lamda Hasidlerin hareketli müzik parça

larõ e li inde ilahileri söyleyerek dans ettikleri ve Tevrat metinlerinden

dualar okuduklarõ bilinmektedir.

MS 70’de Mabed’in Titus tarafõndan tamamen yõkõlmasõ sonrasõnda

Yahudilerin müzik konusundaki tutumlarõnda bir takõm kõrõlmalarõn ve

de i imlerin ya anmasõna neden olur. Beyt ha Makdi ’deki seremonikal

ibadetlerin yerini bireysel ve toplu ama Mabed dõ õ bir alanda uygulan

maya ba lamasõ sinagog ibadetinde müzi in kullanõmõ konusunda bir

takõm farklõlõklarõn olu masõna yol açmõ tõr. En önemli unsur ofar dõ õn

da tüm müzik aletlerinin yasaklanmasõ olmu tur. Bu durumun nedeni

olarak ise Mabed’in yõkõlmasõ dolayõsõyla matem havasõnda olunmasõ

gerekti i eklindeki kabuldür. Müzik e lence ve co kuyla ili kilendirile

rek Mabed’in ayakta olmadõ õ bir zamanda bunun olamayaca õ dü ü

nülmü tür. Rabbiler bu konudaki teorik desteklerini çok sonralarõ özellik

le Müslümanlardan alacaklardõr. Müslümanlar arasõnda da bir kesim

sadece “def/tef”in – o da cami dõ õ mekanlarda – çalõnmasõna izin verildi

15 G. Wauchope Steward “ Music (Hebrew)” ERE, c.9, s.40.
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ini ba ka çalgõ aletlerinin külliyen yasak oldu unu iddia edeceklerdir.

Rabbinik Yahudilik onsekizinci yüzyõla kadar sinagoglarda müziksel

sadeli i devam ettirir. Kadõn sesinin etkileyici bir tõnõsõ oldu u gerekçe

siyle, kadõnlarõn ilahi ya da arkõ söylemesine izin verilmemi ilahiler

sadece erkekler tarafõndan okunmu tur.16

Kabala mistisizminde müzi e yakla õm geleneksel Yahudilikten ol

dukça farklõdõr. Isaac Luria (1534 1572)’ya göre Tanrõnõn ba õndaki im

ekler/õ õklar esir dü mü tür. Müzik ilahi elementleri tutsaklõktan kurta

racak ruhsal bir ey ya da tikkun’u yani ilahi onarõmõ gerçekle tirecek

olandõr. Tikkun’un en önemli yönü Yahudi olmayan hatta seküler olan

tonlarõ alõp onlarõ kutsal arkõlara dönü türmesidir. Bu felsefe do rultu

sunda geli tirilen Kabalistik müziklerin insanõn manevi potansiyelini

geli tirdi i ve açõ a çõkardõ õ; bu müzi i dinleyen ki inin kendisinin bi

linmeyene do ru ça rõldõ õnõ hissetti i öne sürülür. Sadece Kabalistler

tarafõndan yapõlan besteler ki inin sonsuzluk hissine girmesine, ruhun

hareket etme hissini edinmesine ve varlõ õmõzõn tüm evrenin sonsuz bir

parçasõ oldu u anlayõ õnõ edindirebilir. Kabalacõlara göre kabalistik mü

zik, büyük Kabalistler tarafõndan manevi hislerini ifade etmek için yazõl

mõ tõr ve do al olarak da yüksek bir manevi seviyeye sahiptir. Kabala

müzi i, onlara göre manevi bir his verir ve bu his unutulmaz. Ayrõca

bestecinin içinde oldu u yüksek manevi halden dolayõ, her melodi bu

dünyanõn dõ õnda olan eylerden konu ur ve ki iyi yükselterek manevi

dünyalara yolculu unda ona e lik eder. Böylelikle bu müzik dinleyiciyi

sonsuzlu a ve mükemmelli e ta õr.17

Müzik konusunda günümüzdeki en dikkat çekici dinlerin ba õnda

ku kusuz Hõristiyanlõk gelmektedir. Hõristiyanlõk kilise ibadetinin içine

müzi i sokmu ve kilise müzi i adõ verilen kendine özgü bir tarz geli

tirmi tir. lahilerden ve Mezmurlar’daki pasajlardan alõntõlanan sözler

özel bir ritim ve org ya da piyano tarzõmüzik aletleri e li inde söylenilir.

16 Shiloah, “Music: Music and Religion in the Middle East”, ss.6276 7.
17 Frank Burch Brown, “Music: Religious Music In The West”, ER, c.9, ss.6309 10.
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Her ne kadar tartõ malõ bir konu olsa da ilk dönem Hõristiyan müzi

inin özellikle Roma müzi inin etkisinde kaldõ õ söylenilse de bir o kadar

Grek müzi inin etkisinde kaldõ õ köken olarak ise Yahudi kaynaklõ oldu

u pekala söylenilebilir.18 Di er taraftan genel olarak Batõ’da dini müzi in

ba langõç itibariyle Ortado u ve Akdeniz kökenli oldu u ve sonraki dö

nemlerde de slami müzikten etkilendi i de iddia edilmektedir.19 Ancak

asõl belirleyici olan Yahudiliktir. Zira günümüzde bile Mezmurlar ve

benzeri Tanakh metinleriyle Yahudi ilahileri Hõristiyan dinsel müzi inin

önemli bir kõsmõnõ olu turur.

Yahudilik Mabed’in yõkõlmasõ sonrasõnda merkezi ibadetlerin ve

Mabed merkezli seremonilerin ortadan kalkmasõ ve ibadetin büyük

oranda evlere ve sinagoglara ta õnmasõyla müzik daha sade özellikle in

san sesiyle icra edilmeye ba lanmõ tõr. Hõristiyanlõ õn ilk yõllarõnda da

aynõ gelene in sürdürüldü ü ve toplu ibadetlerde enstrümanlara yer

verilmedi i görülmektedir. Hatta bugün bile Hõristiyanlar genel olarak

sinagoglarda oldu u gibi insan sesiyle yapõlan müzi e ya da belirli kutsal

metinlerin özel bir ritimle okunmasõna daha fazla önem gösterirler.20 Bu

nun da referanslarõ bizzat Pavlus’un mektuplarõnda yer almaktadõr. Pav

lus: “Birbirinize Mezmurlar, ilahiler ve ruhsal ezgiler söyleyerek yüre i

nizde Rab be na meler yükseltin, terennüm edin.” (Efesliler 5:19; Kolose

liler 3:16) ifadeleriyle bir taraftan Tanrõ’nõn adõnõ ilahi ve na melerle yani

müzikle yüceltmeyi tavsiye eder.

Buradan hareketle de kimi ara tõrmacõlar Hõristiyan müzi inin ba

langõçta sade ama ilerleyen yüzyõllar içerisinde gittikçe sofistike oldu u

nu öne sürerler. Nitekim ilk dönem kilise babalarõ pagan ritüel, e lence,

arkõ, drama, dans ve müzi ine ka õ çõkarak pagan enstrümanlarõnõ bo

ve anlamsõz sesler çõkaran eyler olarak nitelendirir. skenderiyeli Cle

ment, putlarõn müzi i ve özellikle enstrümantel müzikle mücadele et

18 Eric Werner, “Music: Music and Religion in Greece Rome and Byzantum”, ER, c.9,
s.6305.

19 Brown, “Music: Religious Music In
The West”, s.6307.
20 Brown, “Music: Religious Music In The West”, s.6307.
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mek üzere tüm Hõristiyanlara ça rõda bulunur. Ona göre Tanrõ, önceden

Yahudilere çalgõ aletlerinin kullanõmõ konusunda müsamahakâr davran

mõ fakat bu geçici bir süreyle verilen bir izinden ibarettir. John Chrysos

tom, enstrümanlara dair ifadeleri alegorik olarak yorumlar.21 Tertullian

ve Augustine göre ise, Mezmurlarõn okunmasõ duygusal heyecanlara,

hazlara kar õ bir panzehir i levi görecektir. Augustine, Mezmurlarõn arkõ

ya da ilahi formunda okunmasõnõn inanmayanlarõ bile etkileyece ini de

iddia eder. Zira kendisi Mezmurlarõn bir panzehir oldu unu söyledi in

de henüz Hõristiyan de ildir. Di er taraftan adeta bir müzik parçasõnõn

her icrasõnda ya da farklõ insanlarda yeni anlam dünyalarõnõn olu masõna

imkan verdi ine i aret ederek, ba kalarõnõn da Mezmurlarõ duymalarõnõ

arzu etti ini, lakin sözler aynõ olmasõna kar õn, onlarõn bu sözleri onun

algõladõ õ gibi algõlamayacaklarõndan da söz eder.22

Kilise arkõlarõnõn söylenmesi esnasõnda bütün cemaatin i tirak et

mesi beklenir. Augustine, bunun ilk kez Milano Kilisesi tarafõndan din

darlõ õ desteklemek amacõyla ba latõldõ õnõ söyler.23 Bu salt bir koro olu

turmaktan çok skenderiyeli Clement’in ifade etti i gibi çok sayõdaki se

sin bir lider/ ef e li inde “bir”li ini, tekli ini göstermektedir. Ancak bu

birlik vurgusuna ra men üçüncü ve dördüncü yüzyõllarda kilisede kadõn

larõn ilahi söylemesine izin verilmemi ve kilise korosuna alõnmamõ tõr.24

Ortodoks Kilisesinde ise dini müzik tek sesli olarak, enstrüman kul

lanõlmaksõzõn ve erkekler tarafõndan icra edilir. Kimilerine göre bu Yahu

dilikteki mabed müzi i uygulamasõnõn bir devamõ niteli indedir. Orto

doks kilisesinde müzik, genellikle bir ilahici (psaltis) ya da sesli âhenk

(isocrates) e li inde erkeklerden olu an bir koro tarafõndan icrâ edilir.

Reform sürecinde M. Luther (1483 1546) dini müzikte yerel unsurlarõ

kullanmaya özen gösterip müzi e ibadî olarak fazlasõyla önem verir.

Aynõ zamanda Luther, hem kendisi ilahiler yazar hem de geleneksel kili

21 Brown, “Music: Religious Music In The West”, s.6308.
22 Augustine, Confessions, tr. WilliamWatts, London: William Heinemann, 1912, c.2, IX:iv.
23 Augustine, Confessions, IX:vii.
24 Brown, “Music: Religious Music In The West”, s.6308.
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sede kullanõlan ilahilerle, Mezmurlar gibi kutsal metinleri kullanmaya

devam eder. Müzik parçalarõnõn hem içerik yani söz olarak hem de ton ve

ritim olarak iyi ve kaliteli olmasõna özen gösterir. Bunlarõn yanõ sõra Lut

her, çoksesli müzi e fazlasõyla sempati besler ve çok sesli müzi in hem

liturjide hem de ayinlerde kullanõlmasõnõ planlar. Müzi in bir e itim

aracõ, dindarlõk için yardõm olarak ve ibadetlerde kullanõlmak üzere Tanrõ

tarafõndan verilen bir arma an oldu una inanan Luther’in kendisi de bir

müzisyendir. yi derecede flüt ve lavta çalar. Onun dü üncelerini takip

eden pek çok sanatçõ halk arkõlarõnõ ya da seküler kabul edilen a k arkõ

larõnõ kullanarak kilise için halkõn dinleyebilece i, sözlerinin arasõna kut

sal metinler serpi tirilmi yeni koro eserleri yazmõ tõr.25

Luther’in aksine Huldrych Zwingli (1484 1531) kendisi de aslõnda iyi

bir müzisyen olmasõna ra men Kitabõ Mukaddes’in “müzi i kalpleri

nizde yapõn” prensibi oldu undan hareketle bireysel olarak sadece insan

sesiyle söylenen müzik parçalarõ hariç toplu olarak okunan müzik parça

larõnõ ve enstrümanlarõ yasaklar. Benzer bir tavrõ John Calvin’in de gös

terdi ini yukarõda ifade etmi tik.

slam ve müzik ili kisi belki de din ve müzik ili kisi konusunun en

ilginç kõsmõnõ olu turmaktadõr. Bir kesim Müslüman tarafõndan müzik

her türüyle haram kabul edilmi sürekli uzak durulmasõ gereken bir ey

olarak ifade edilmi tir. Lakin bunu söyleyen kesim bile tarih boyunca

güzel sesle, hecelerin uzatõlmasõ, kõsaltõlmasõ ve ini ler çõkõ lar yapmak

suretiyle Kur’an’õn okunmasõndan haz duymu tur. Ama yine de slam

tarihi boyunca müzik ve dans (ya da sema) sürekli var olmaya, dini uy

gulamalarõn ya da toplantõlarõn önemli bir parçasõ olmaya devam etmi

lerdir. Kur’an kõraatõyla me gul olan pek çok hâfõz, aynõ zamanda farklõ

müzik tarzlarõnõn (Türk Sanat Musikisi gibi) icraasõ, farklõ enstrümanlarõn

çalõcõsõ olmu lar ve bugün klasikler arasõnda sayõlan çok sayõda beste

ortaya koymu lardõr.

25 lhan K. Mimaro lu,Musiki Tarihi, stanbul: Varlõk Yayõnlarõ, 1961, ss.32 33.
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Müzik ve raksõn/dansõn sadece dini ibadetlerde de il genel anlamda

her zaman yasak oldu una dair pek çok hadis ve rivayet kaydedilmekte

ve yine aynõ ekilde yasak olmadõ õna dair de pek çok rivayet serdedil

mektedir. Lakin bn Hazm, bnü’l A’rabî, Gazali ve bn Tâhir el Makdisî

gibi bazõ âlimlere göre yasaklayõcõ rivayetlerin hiçbirisi sahih de ildir.26

Fakihler genel olarak müzi e pek sõcak bakmazlar.27 Ayrõca fakihlerin

müzikle me gul olan insanlara dair verdikleri ilginç fetvalar da bulun

maktadõr. Dört mezhebe göre kötü bir i le u ra tõklarõ için arkõcõlarõn

mahkemelerde ahitlikleri kabul edilmez. Yine bazõ kaynaklarda günaha

yöneltici aletler olduklarõ için enstrümanlarõ çalan hõrsõza ceza uygulan

mamasõna hükmedilmi tir.28

Her ne kadar bazõ dinlerde benzer eyler do rudan insan sesiyle ya

põlan bir müzik olarak ifade edilse de slam’da Kur’an tilaveti, ezan, selâ,

Hacc Na meleri (telbiye), Övgü na meleri, makamlõ iirler de bazõlarõnca

müzik dõ õ özel bir kategori olarak kabul edilirken29 di er taraftan

Kur’an’õ Kerim’in özel usüllerle okunmasõ da dahil olmak üzere tüm bu

kategorileri dini müzik adõ altõnda de erlendiren çalõ malar da bulun

maktadõr.30

Müzi i yasaklayõcõ naslar olmamasõna ve tasavvuf ehli gibi müzik ve

raksõ dini duygu ve dü üncelerini ifade etmenin ve manevi derinle me

nin bir aracõ olarak kullanan Müslümanlar bulunmasõna kar õn yine de

slam dünyasõnda müzi e kar õ bir temkinli duru daima olmu tur. Faru

ki’ye göre bu bir yönüyle olumlu geli melere neden olmu tur. Ona göre

“müzi in böylesine etkin ve sõkõ denetimi, ideal kabul edilen Kur’an tila

vetine do ru yönlendirmesi neticesinde, engin co rafi alanlara yayõlmõ

26 Süleyman Uluda , slam Açõsõndan Müzik ve Semâ, stanbul: Kabalcõ Yayõnlarõ 2005,
ss.124 130.

27 Ayrõntõlõ bilgi için bk. Uluda , slam Açõsõndan Müzik ve Semâ, ss.131 154.
28 Lois L. Faruki, slam’a Göre Müzik ve Müzisyenler, çev: Ü. Taha Yardõm, stanbul: Akabe

Yayõnlarõ 1985, ss.34,38.
29 Faruki, slam’a Göre Müzik ve Müzisyenler, s.18.
30 Uluda , slam Açõsõndan Müzik ve Semâ, ss.155 161; Ezan, Kamet, Salalar, Tekbir, Telbiye

vb. formlar “Cami Musikisi Formlarõ” olarak de erlendirilmektedir. Ayrõntõlõ bilgi için
bk. Ahmet Çakõr, Müzi e Giri , stanbul: Dem Yayõnlarõ 2009, ss.77 101.
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ve dünyanõn belki de gelmi geçmi en karõ õk etnik toplumuna sahip

olan bir kültürün homojenle tirilmesi sonucu do urmu tur. Toplum di

namikleri ile kendili inden planlanan bu uur ve program, dini yeni ka

bul etmi topluluklarõn yerli müzik miraslarõnõ vah i bir ekilde yok et

meyip tam tersine yumu atarak slam kültürüne uyum sa lamalarõ süre

cine katkõda bulunmu tur.”31

“Allah’a götüren birçok yol vardõr. Ben müzik ve semayõ seçtim.”

diyen Mevlana32 gibi tasavvuf ehli müzikle daima iç içe olmu lardõr. Ney

özel bir enstrüman, kullu un bir sembolü olarak görülmü ve çõkardõ õ

sesle dervi in inlemesi arasõnda analoji kurulmu tur. Ney, bazen ma u

kuna kavu amayan a õ õn feryadõnõ, iniltisini yansõtmõ , bazen derinler

den Allah’a yakarõ ta bulunmu tur. Ama her halükarda genelde tasavvuf

ehli, özelde ise Mevleviler Ney’i, Yahudilerin ofarõ, Aborjinlerin bull

roarer’i ya da amanlarõn davulu gibi kutsalla irtibatõn özel bir aracõ ol

mu tur. Neyin ya da müzi in yanõna semanõn da yani raksõn da eklendi i

görülmektedir. Her ne kadar dans ve raks ifadeleri tõpkõ müzik teriminin

ça rõ tõrdõ õ olumsuz anlamlar gibi farklõ ekillerde anla õlõp olumsuz

görülse de sema da bir dini dans türüdür.

slam’õn müzikle olan serüveni, fõkõhçõlarõn katõ tutumlarõna ra men

halkõn ve tasavvuf ehlinin ilgisi, kârîlerin çabasõyla artarak devam etmi

ama daima bir gerilim var olagelmi tir. slam dünyasõnda, yerel halk

müzikleri slami temalarla birle mi ve ortaya çok güzel eserler konmu ,

yeni tarzlar ve yeni enstrümanlar geli tirilmi tir.

Do u Dinleri

Çok farklõ inanca ev sahipli i yapan Hint toplum ve medeniyeti için mü

zik, ortak bir payda olu turan, tarihsel birli i sa layan en önemli unsur

lardan birisidir. Toplumun dini ve felsefi birli i müzikle sa lanõr ya da

di er bir ifadeyle müzikle somut bir ekilde gösterilir. Bu yüzden de mü

zik derin tarihsel köklere sahiptir ve ortak bir ontolojiyi payla õrlar. Çe it

31 Faruki, slam’a Göre Müzik ve Müzisyenler, s.42.
32 Shiloah, “Music…”, s.6277.
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li türleriyle birlikte ses, Hind dini dü üncesi için hayati bir önem arz eder.

Hinduizme göre evren, sesle ve gündelik hayatõ ku atan sesin her yerdeki

varlõ õyla olu turulmu tur. Bu yüzden Hinduizm’de ses dizileri “raga”lar

ve kutsal heceler/sesler “mantralar” vardõr. Raga, renk, duygu ve ruh

durumu” anlamlarõna gelir ve 132 tane raga vardõr. Her bir raga farklõ

mevsimlerde, farklõ zamanlarda, günün de i ik vakitlerinde müzik yap

mak için kullanõlõr. Kimi ragalar tanrõlara ibadet zamanõ olan sabah için

uygunken kimisi e lence zamanõ olan ak am için uygundurlar. Çe itli

i leri farklõ zamanlarda ifade etmek ya da o i in bir parçasõ olan ilgili ses

yani raga kullanõlarak duruma uygun müzik üretilir.33 Lakin bu Hindu

izm’de dini müzi in alanõnõ daraltmak yerine alabildi ine geni letir. Ör

ne in Hint tapõnak müzi i bir ritüelde, farklõ performanslar sergileyen

enstrümanlarõn sesleriyle sõnõrlõ de ildir.34

badet edenlerin genel seslerine genellikle her tür vurmalõ ve üfleme

li çalgõlardan olu an enstrümanlar katõlõr. Tapõnak müzi i genellikle fazla

gürültülü ve yüksek seslidir. Hatta zaman zaman ses artõrõcõ elektronik

cihazlarla müzik sesi tapõnak dõ õna da verilir. Ses yo unlu u, müzik

vasõtasõyla kutsalõ tecrübe etmek için merkezi görülür. Müzik olarak or

ganize edilmi ve düzenlenmi kutsal ses, evrenin düzenini ve insan var

lõ õna destek olmayõ sembolize eden bir güçtür. Bu seslerin en önemlile

rinden birisi “om”dur.35 “o” sesini veren “a” ve “u” sesleriyle “m” sesin

den olu an “om”, yeryüzü, gökyüzü ve gö ün katmanlarõndan olu an üç

dünyayõ; Brahma, Vi nu ve iva dan olu an üç büyük Hindu tanrõsõnõ;

Rig, Yacur ve Sama adlõ üç kutsal veda metnini simgeler. Böylece Om

hecesi gizemli biçimde bütün evrenin özünü temsil eder. Bu nedenle de

Hindu ayinlerinde dua, ilahi ve meditasyonlarõn ba õnda ve sonunda

söylenir. Om, gizemli ve mistik bir etkisi, gücü oldu una inanõlan kutsal

sözcüklerin (mantralar) ilki olarak da kabul edilir. Mantralar terkibler

(Om mani padme hum) eklinde bir araya gelerek de kullanõlõr ve bu

33 Mimaro lu, Musiki Tarihi, s.15.
34 Philip V. Bohlman, “Music: Music and Religion in India”, ER, c.9, s.6278.
35 Bohlman, “Music: Music and Religion in India”, s.6279.



D N VE MÜZ K : D N – MÜZ K L K S NE GENEL B R BAKI DENEMES

ONDOKUZ MAYIS ÜN VERS TES LAH YAT FAKÜLTES DERG S [2013] sayõ: 35

65

OMÜ FD

sözcüklerin okunmasõ sõrasõnda ortaya çõkan titre imlerin ve kelimelerin

ki ilerin daha yüksek bir bilince ula masõnõ sa ladõ õna inanõlõr. Bu ne

denle de Hindu ritüellerinde önemli bir yer tutar. Dolayõsõyla müzik ritü

ellerin ayrõlmaz bir parçasõdõr. Lakin müzik genellikle dansla birlikte icra

edilir.36

Budist müzikte büyük oranda Hindu müzi ine benzemekle birlikte

Do u ve Güneydo u Asya arasõnda bir köprü görevi gördü ü dü ünül

mektedir. Mantralar Budizm açõsõndan da son derece önemlidir ve sesle

re, müzi e gizemli anlamlar yüklenir. Müzik ki inin manevi derinle me

sini sa ladõ õ kadar hakikati kavramasõnõ da sa lamaktadõr. Bu nedenle

mantrik sesler ya da Budist müzik, Budist ibadetinin önemli bir parçasõ

dõr. Çan, davul, tahta balõk ve Gong geleneksel Budist müzik aletlerinin

en önemli dört tanesini olu turur. Bu dört enstrüman Buda’nõn ö retisini

sesler vasõtasõyla bütün aleme ö retir. Çan cehennem bölgesindeki bütün

varlõklara; davul kõrlardaki hayvanlara; tahta balõk sudaki hayvanlara; ve

gong gökyüzündeki hayvanlara hakikati ö retir. Ah ap balõk davul (mo

geo) aynõ zamanda ki inin adanmõ lõ õnõ sembolize eder. Ritüellerin ay

rõlmaz bir parçasõ olan çan ise kötü ruhlarõ kovmak için kullanõlõr.

Buda ö retilerinden birinde: “Bodhisattva [kendini tüm duyarlõ can

lõlarõn Budalõ a ula masõna yardõmcõ olmaya adamõ ki i], bir Saflõk ve

temizlik ülkesi in a etmek ve insanlarõn kalplerini yumu atmak için en

güzel müzi i yapmalõdõr. Yumu amõ kalpleriyle insanlarõn akõllarõ daha

fazla açõlõr ve böylece onlara ö retileri ula tõrmak ve e itmek daha kolay

hale gelir. Bu sebepten ötürü Buda (aydõnlanmõ ) olmak için müzik, se

remonikal bir sunu olarak in a edilmelidir.” der.37

Aslõnda Hindu müzi ini yeniden yorumlayarak geli tiren Budist ra

hipler mabetlerde ibadetlerinin bir parçasõ olarak arkõ söylerler. Ortaya

çõkan müzik ise daha derin manevi havasõyla insanlarõ etkilemeye devam

eder.

36 Bohlman, “Music: Music and Religion in India”, s.6280.
37 Hsing Yun, Sounds of the Dharma Buddhism and Music, California: Buddha’s Light Publis

hing, 2006, ss.2 3.
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Çin müzi i yakla õk dört bin yõllõk bir tarihe sahiptir ve bu yönüyle

en eski müzik türlerinden birisi olarak kabul edilir. Bu kadar eski bir

geçmi e sahip oldu u için Mõsõr ve Avrupa müzi ini de etkiledi i iddia

edilir. Çin müzi i ritüel /kutsal müzik ve popüler müzik olmak üzere

ikiye ayrõlõr. Aynõ ekilde enstrümanlar da basit ve karma õk olarak ikiye

ayrõlõr. Müzi in ruhsal prensipleri gök/cennetten alõnmõ olup enstrü

manlarõn malzemeleri yeryüzünden alõnmõ tõr ve evrendeki bütün de i

imleri ya da parçalarõ ifade eden sekiz sembol vardõr. Müzik aletleri de

yeryüzündeki malzemeden yapõldõklarõ için sekize benzer ekilde imal

edilirler. Bu sekiz madde, ta , metal, ipek, bambu, a aç, deri, sukaba õ ve

yer/topraktõr.38

Çin’de çok yaygõn olarak var olan müzi e, özellikle saray ve tapõ

naklarda oldukça önem verilir ve imparatorlar tarafõndan kurumsalla tõ

rõlmõ tõr. Müzi in, yer ile gök uyumunu yansõttõ õna inanan Çinliler için,

dinî bir yanõ da vardõ. Konfüçyüs de (MÖ 551 479) müzi in halkõn e itil

mesi ve insanlarõn ahlaklõ birer birey hâline getirilmelerinde çok önemli

bir araç oldu undan bahseder.

Çin’in toplumsal hayatõnda müzik oldukça fazla yaygõnla õnca MÖ

246 yõlõnda mparator Si Huang, müzi i yasaklar ve var olan tüm çalgõlarõ

ve yazõlõ kaynaklarõ imha eder. Lakin kõsa bir süre sonra Han Hanedanõ

Zamanõ(MÖ 206 MS 220)’nda müzik tekrar geli ir. Han Hanedanõ Zama

nõnda geli en Çin Müzi i, Tang Hanedanõ (618 907) ile Hung Hanedanõ

(960 1279) dönemlerinde altõn ça õna ula õr. Bu dönemlerde, saraylarda

büyük korolar ve 300 ki iden fazla üyeli orkestralar bulunuyordu.

Sonuç Olarak

Din ve müzik arasõndaki girift ili ki için söylenebilecek en temel eyin

bütün dinlerin bir ekilde müzikle ilgili oldu udur. Müzik arõnma, kutsa

lõ tecrübe etme, dini bilgilerin aktarõmõ, e itim, terbiye ve hakikati kav

ratma gibi farklõ amaçlarla dinler tarafõndan kullanõlõr. Bütün bunlarla

38 J. Dyer Ball, “Music (Chinese)” ERE, c.9, ss.16 19.
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birlikte müzik, bir dindar için kutsalõ tecrübe konusunda farklõ bir alan

olu turmaktadõr.

Genel olarak dinin daha do rusu teolojinin so uk ve kavramsal bir

dili vardõr. Her ne kadar inanmanõn duygusal bir süreç oldu u, akõldan

ziyade kalbin karar verdi i söylenilse de realitede durum farklõdõr. Din

katõ teolojik kurallar, amentüler, fõkhi kaideler bütünü olarak kar õmõza

çõkar. Oysa gerek dinin ve gerekse ritüellerin önemli ve ço u zaman zo

runlu bir parçasõ olan müzi in kavramsal olmayan bir dili vardõr. Teoloji

gibi hakikatle dolaylõ bir yüzle meyi de il do rudan bir yüzle meyi zo

runlu kõlar. Bu yönüyle müzi in ikame kabul etmeyen, ba ka bir dilde

yeniden kurgulanmaya imkan vermeyen bir yapõsõ vardõr. Müzi i tasvir

edemezsiniz ve anlamõ icra edildi i anda ortaya çõkar. Bu ise müzi i güç

lü kõlan bir eyken aynõ zamanda inananõn dini hakikati kavramasõna ve

kutsalõ tecrübe etmesine olanak sa lar. Bu nedenle de dinlerin tümünde

u ya da bu ekilde müzi in kullanõldõ õnõ görürüz.

Müzik kavramlardan kelimelerden çok daha güçlüdür. nanmayan

bir insan teolojik bir metinle arasõna bir mesafe koyabilir ya da kendisini

ona kapatabilirken müzik kar õsõnda bunu yapamaz. Zira müzik ki inin

kendisine perde koymasõna imkan vermez. Hõristiyan olmadõ õ dönemde

dinledi i Mezmurlardan alõnmõ ilahilerden fazlasõyla etkilenen Augus

tin, Hõristiyan olmamasõna ra men ilahilerden haz aldõ õnõ söyler. Bir

Mevlevi ayinindeki ney sesi, Müslüman olmayan pek çok insanõ bile etki

ler. Yine iyi bir hafõzõn okudu u bir ezan ya da Kur’an metni de inanma

yanlarõ dahi kendi dünyasõna çeker. Lakin bu dünya kelimelerle konu an

bir dünya de ildir. Velev ki icra edilen müzik sözlü bir metne dayansõn.

Müzi in kendisine ait bir mekan ve zaman olu turma gücü tarihin

çok eski devirlerinden beri bilindi i için özellikle ritüel mitlerinin icra

sõnda mutlak surette müzik kullanõlmõ tõr. Zira müzik dinleyeni aynõ

ekilde bõrakmayõp ki iyi kendi mekanõnõn ve zamanõn ötesine ta õyarak

onun mitsel zaman ve mekanla bütünle mesini ve gerçekli i (dinsel ya da

mitsel) tecrübe etmesini sa lar.
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Buraya kadar ifade ettiklerimiz õ õ õnda unlarõ söyleyebiliriz. Müzi

e yakla õm konusunda dinlerin hiç birisinde toptan müzi e kar õ çõkma

gibi bir durum söz konusu de ildir. Ama bütün dinlerde genel olarak

müzik iki ba lõk altõnda yer almaktadõr: Kutsal/dinî müzik ve dindõ

õ/seküler müzik. Kutsal müzik te vik edilip övülürken, seküler müzik

genellikle uzak durulmasõ gereken bir müzik türü olarak kabul edilmi tir.

Bazõ dinlerde kutsal ve kutsal olmayan ayrõmõ olmamakla birlikte onlarda

kendi içinde müzi i yine kategorize ederek kademeli bir ekilde de er

lendirmi lerdir.

Yahudilik, Hõristiyanlõk, Hinduizm ve Budizm gibi pek dinde en

önemli müzik metinleri bizzat kutsal metinler kabul edilirken, bazõ din

adamlarõ ilahi vb müzik parçalarõ yazmõ lardõr. Kutsal metnin özel bir

tarzda slam’da oldu u gibi teganni ile okunmasõ birçok dinsel gelenekte

söz konusudur ve bu i için özel okuyucular yeti tirilmektedir. Enstrü

man ve insan sesiyle dini müzi in icra edilmesi konusunda hemen hemen

tüm dinler çõplak insan sesine daha fazla de er vermekte ve özellikle

ibadet esnasõnda enstrümanlarõn kullanõlmasõ tartõ malõ bir konu olarak

kar õmõza çõkmaktadõr. slam’da namaz vb ibadetler esnasõnda enstrü

manlarõn kullanõlmasõna kesinlikle kar õ çõkõlõrken, Yahudi ve Hõristiyan

dünyada bu konuda tarihsel süreç içerisinde farklõ uygulamalar söz ko

nusu olmu tur. Süleyman mabedi yõkõlana kadar tapõnakta müzik aletle

rinin bulunmasõndan rahatsõz olunmazken tapõnak yõkõldõktan sonra

enstrümanlarõn varlõ õ sorun olmu tur. Yine Calvin ve Zwingli gibi bazõ

reformistler Hõristiyan gelene in aksine ilahilerin salt insan sesiyle

okunmasõ gerekti ini iddia etmi ve enstrümanlara kar õ tavõr almõ lar

dõr. Dolayõsõyla dinlerin tarihsel süreçleri içerisinde müzi e kar õ tutum

larõnda da olumlu ya da olumsuz de i ikler ortaya çõkmõ tõr.

Davul, def, ney, ofar gibi bazõ müzik aletleri di erlerine nazaran ya

daha fazla saygõde er kabul edilmi ya da do rudan kutsallõk izafe edil

mi tir. Enstrümanlara kar õ tavõr alõndõ õ durumlarda bile özel saygõ gös

terilen bu çalgõlar istisna kabul edilmi tir. Bu ba lamda davul ya da da

vul benzeri vurmalõ çalgõlar kutsal çalgõ olarak kabul edilmi . Yine bazõ
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müzik aletlerinin çõkardõklarõ sesin kutsal oldu u, tanrõlarõn sesi oldu u

iddia edilmi tir. Bazen çe itli dinsel geleneklerde özel anlamlar yüklenen

bu müzik aletleri dõ õndaki enstrümanlarõn kullanõmõ ho kar õlanmamõ

ama en dogmatikler bile bu enstrümanlara cevaz vermi lerdir. Örne in

slam’da müzi in ve müzik aletlerinin haram oldu unu iddia eden bazõ

Müslümanlar bile “def”in istisna oldu unu, sadece onun helal oldu unu

savunurlar.

Müzik kutsalõn kapõsõdõr ya da di er bir ifadeyle bir kõsõm dinsel ge

leneklerde müzik dünya ile kutsal arasõnda ba lantõyõ sa layan bir ey

dir. Bu yüzden de müziksel tecrübeyi bir tür kutsal tecrübesi olarak alan

Rudolf Otto gibi kimi bilim adamlarõ müziksel tecrübenin Tanrõ’nõn var

lõ õnõ tecrübe etmeye çok benzedi ini iddia etmi lerdir.
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