
citation 
-

kanyakça

  

XV. yüzyýlda Ýslam coðraf-

yasýnda mûsikî nazariyâtý 

ile ilgili birçok çalýþma yapýl-

mýþtýr. Bu yüzyýlda Türk, Arap 

ve Fars milletleri ilim ve sanat 

alanýnda ön saflarda yerini al-

mýþlardýr. Ýslam âlimleri ilim ve 

sanat alanlarýnda birçok önemli 

eser ortaya koymuþlardýr.01 Bu 

yüzyýl, mûsikî nazariyâtý çalýþ-

malarý noktasýnda da kendinden 

sonraki yüzyýllara ýþýk tutacak 

eserlerin ortaya konulduðu bir 

dönemdir. 

Ýslam coðrafyasýnda XV. 

yüzyýlda ortaya çýkmýþ olan 

mûsikî anlayýþýna Ýslâmiyet’in 

etkisinin devam etmiþ olduðu-

nu görüyoruz. Belirttiðimiz bu 

etki sonucu, Anadolu’da tekke 

müziðinin çok hýzlý bir geliþme 

gösterdiðini söyleyebiliriz. 

Müzik çalýþmalarý hakkýn-

da meydana gelen geliþmelerde 

Osmanlý Devleti’nde yöneticilik 

yapmýþ II. Murat, Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezid, Þehzade Korkut gibi idare-

cilerin, önemli katkýlarý olmuþtur.

Bu dönemlerde yaþamýþ olan Hoca Abdülkâdir Merâðî (ö. 1435), Safiyyüddîn’in 

yaþadýðý dönemin þartlarý içerisinde ortaya koymaya çalýþtýðý mûsikî anlayýþýný, 

onun býraktýðý yerden devralmýþ; Türk mûsikîsini Türkistan mûsikî anlayýþý gele-

neklerine daha benzer hale getirmeye çalýþmýþtýr. Abdülkâdir Merâðî, XIV. yüzyý-

lýn sonlarý ile XV. yüzyýlýn ortalarýnda Azerbaycan ve Türkistan’da yaþamýþ ünlü 

bir Türk bilgini, müzikologu ve bestekârýdýr. Türk Mûsikî Tarihinde Fârâbî (ö. 

950), Ýbn Sînâ (ö. 1037)  ve Safiyyüddîn’den (ö. 1294) sonra gelen en önemli 

mûsikî bilgininin Abdülkâdir Merâðî olduðunu söyleyebiliriz.

 01.  Osman Keskioðlu, “Müslümanlarýn Ýlme ve Medeniyete Hizmetleri”,D.Ý.B. Yay., Ankara, 1987, s.7.

Özet
Bu makalede 15. yüzyýl Ýslâm bilginlerinden Molla 

Câmî’nin “Risâle-i Mûsikî” adlý eseri incelenerek 

onun müzik görüþü ortaya konulmuþtur. Makalede 

çeviri ve doküman analizi yöntemi uygulanmýþtýr. 

Molla Câmî’nin müzik hakkýndaki tek eseri olan bu 

risale 15. yüzyýlda yazýlmýþ Türk müzik nazâriyatý 

çalýþmalarý arasýnda yer alan önemli bir eserdir.  

Molla Câmî’nin müzik anlayýþýnda Ýbn Sînâ, Safi-

yyüddin el-Urmevî ve Abdülkâdir Merâðî’nin etkisi 

açýkça görülmektedir. “Risâle-i Mûsikî”nin tüm 

nüshalarýnýn incelenerek Molla Câmî’nin müzik 

anlayýþýnýn kapsamlý bir þekilde ortaya konulmasý 

müzikolojik açýdan önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Molla Câmî, müzik, Risâle-i 

Mûsîkî, müzik teorisi, edvâr.
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Ahmedoðlu Þükrullah XV. yüzyýlýn 

önde gelen bilginlerinden bir tanesi-

dir. Sultan ikinci Murad’ýn emri üzeri-

ne, Arapça yazýlmýþ Türk mûsikîsinin 

önde gelen eserlerinden biri olan 

Safiyyüddin-i Urmevî (1216-1294)’nin 

Kitabü’l-Edvâr’ý Þükrullah tarafýn-

dan Türkçeye çevrilmiþtir.01 Yine bu 

yüzyýlda Ýslâm coðrafyasýnda yetiþmiþ 

olan mûsikî nazariyâtçýlarýndan birisi 

de Fethullah Þirvânî’dir (1417-1486). 

Þirvânî’nin mûsikî nazariyâtý ile ilgi-

li kaleme aldýðý tek eseri Mecelletun 

fi’l- Musika adlý risalesidir. Þirvânî bu 

eserinde kendinden önceki dönemlerde 

yaþamýþ olan Ýbn Sînâ, Safiyyüddin-i 

Urmevî, Nasîru’d-Dîn et- Tûsî gibi 

önemli müzik bilginlerinden istifade et-

miþtir. 

Lâdikli Mehmet Çelebi (ö. 1494), 

mûsikî nazariyâtý ile ilgili kaleme al-

mýþ olduðu Fethiyye ve II. Bayezid’e 

sunmuþ olduðu Zeynu’l-Elhân 

adlý eserleriyle bu yüzyýlda mûsikî 

nazariyâtýna katký sunan bir Ýslam 

bilginidir.02 Bu yüzyýlda yaþayan 

mûsikî nazariyâtçýlarýndan biri de Yu-

suf bin Nizâmuddîn el-Kýrþehrî’dir.03 

Kýrþehir’li Yusuf’un yazmýþ olduðu ve 

Farsça aslý kaybolan Risale-i mûsikî adlý 

eserinin Türkçe tercümesi günümüze 

 01. Ramazan Kamiloðlu, “Amasyalý (Ahmedoðlu) 

Þükrullah’ýn Hayatý ve Eserleri”, Hikmet 

Yurdu Dergisi, Yýl:1, s.2, Malatya,  (Temmuz-

Aralýk-2008), s. 103.

 02.  Recep Uslu, “Türkçe Müzik Teorisi Eserleri 

Nasýl Çalýþýlmalý”, Cyprus Ýnternational 

University, Folklor/Edebiyat Dergisi, Kýbrýs, 

2009, c. 15, sayý 58, s. 47.

 03.  Yusuf Bin Nizâmuddîn El-Kýrþehrî’nin 

Mevlevî ve musikiþinaslýðýnýn dýþýnda hayatý 

hakkýnda bilgi yoktur. Bkz., Ekmeleddin 

Ýhsanoðlu v.d., Osmanlý Musikî Literatürü 
Tarihi, Ýstanbul, 2003, s. 3.

ulaþmýþtýr.04 

Bu yüzyýlda mûsikî nazariyâtý hak-

kýnda yazýlmýþ önemli eserler arasýnda 

Abdülaziz bin Abdülkâdir Merâgî’nin 

Nekavetü’l-Edvâr05 adlý eserini; Bedr-i 

Dilþad’ýn Muradname (1427) ve Hýzýr 

bin Abdullah’ýn Edvâr-ý Musikî (1441) 

adlý II. Murad için yazýlmýþ olan eser-

lerini, Kadýzade Mehmet Tirevî’nin 

Osmanlý Türkçesiyle kaleme aldýðý 

Risale-i Mûsikî (1488) adlý eserini, 

Mahmud bin Hace Abdülaziz’in Fars-

ça kaleme alarak II. Bayezid’e sunmuþ 

olduðu Makâsýdü’l- edvâr adlý eserlerini 

sayabiliriz.

Fatih Sultan Mehmet’in oðlu II. Ba-

yezid ile mektup yazýþmalarý olan Molla 

Câmî’nin yazmýþ olduðu Risâle-i Mûsikî 

adlý eseri de 15. yüzyýlda yazýlmýþ olan 

müzik nazariyatý çalýþmalarý arasýnda 

zikredilmesi gereken bir sanat eseridir.

Bu çalýþmamýzda Molla Câmî’nin 

kýsaca hayatý ve onun müzik nazariyatý 

konusunda kaleme aldýðý Risâle-i 

Mûsikî adlý eseri incelenmiþtir. Yurt dý-

þýnda ve Türkiye’de birçok nüshasý olan 

eserde Molla Câmî’nin müzik düþüncesi 

kendinden önceki ve kendi dönemindeki 

müzik bilginleri ile mukayese edilerek 

tespit edilmiþ ve eserin Türk müzik na-

zariyatýna katkýsý ortaya konulmuþtur.

1- Molla Câmî’nin Hayatý

 04.  Uslu, a.g.m., s. 47.

 05.  Ferdi Koç, Abdülaziz B. Abdülkâdir 

Merâgî’nin Nekavetü’l-Edvâr adlý eseri ve 

bu eserin önemi hakkýnda bilgi sahibi olmak 

için bkz. Abdülaziz B. Abdülkâdir Merâgî ve 

“Nekavetü’l-Edvâr” Ýsimli Eserinin XV. Yüzyýl 
Mûsikî Nazariyatýndaki Yeri, basýlmamýþ 

doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Ýslam Tarihi ve Sanatlarý 

(Türk Din Mûsikîsi) Anabilim Dalý, Ankara, 

2010.
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Ýslâm düþünce tarihinin önemli 

simalarýndan Nuruddin Abdurrahman 

b. Nizameddin Ahmed b. Muhammed 

el-Câmî, 7 Kasým 1414 Horasan’ýn Cam 

þehrinin Harcird kasabasýnda doðmuþ-

tur.01 Daha çok “Molla Câmî” unvanýy-

la tanýnan bilgin, Ýran’ýn büyük þair ve 

bilginlerindendir. Adýndaki “Câmî” ke-

limesi doðum yerine nispetle izafe edil-

miþtir. 

Molla Câmî’nin dedesi Þemseddin 

Muhammed, Ýsfahan’dan Horasan’a göç 

ederek Ýsfahan’da Ýmam Muhammed b. 

Hasan eþ-Þeybânî (ö. 805) soyundan 

birinin kýzýyla evlenmiþ, bu evlilikten 

babasý Nizameddin Ahmed dünyaya 

gelmiþtir. Molla Câmî ilk eðitimine ba-

basýnýn yanýnda baþlamýþ, babasýnýn 

Herat’a giderek Nizamiye Medresesi’ne 

müderris olmasýndan sonra 1420 yýlla-

rýnda eðitimine Herat’ta devam etmiþ-

tir.

Devrinin meþhur âlimlerinden Mev-

lana Cüneyd-i Usûlî’den Arap dili ve 

edebiyatýnýn temel eserlerini okumuþ; 

Seyyid Þerif el-Cürcânî’nin öðrencisi 

Ali es-Semerkandî ile Teftazânî’nin 

öðrencisi Þehabeddin Muhammed el-

Câcermî gibi ünlü bilginlerin derslerine 

devam etmiþtir.02 Daha sonra Uluð Bey 

zamanýnda büyük bir ilim merkezi hali-

ne gelen Semerkant’a giderek orada do-

kuz yýl kalmýþ, Uluð Bey Medresesi’nde 

Bursalý Kadýzâde-i Rûmî’den (ö.1437) 

 01.  Ömer Okumuþ, “Abdurrahman Câmî”: 

TDVIA, Ýstanbul, 1993, c. Vll, s. 94; ayrýca 

bkz., Nazmi Özalp, Türk Mûsikîsi Tarihi, 
c. 1, Milli Eðitim Bakanlýðý Yayýnlarý: 3109, 

Ýstanbul, 2000, s. 85.

 02.  Þamil Öçal, “Mutlak Hakikat ve Diðerleri 

-Molla Cami’de Tasavvuf Felsefesi-” 

,Tasavvuf, Ýlmî ve Akademik Araþtýrma 

Dergisi, Ankara, 1999, s. 82.

riyaziyat dersleri almýþtýr.03 Molla Câmî 

ile Kadýzâde-i Rûmî arasýnda mey-

dana gelen tartýþmalarýn sonucunda 

Kadýzâde-i Rûmî, onun fikirlerini be-

nimsemek zorunda kalmýþtýr.04

Molla Câmî, bir eserinde okuduðu 

ilimlerden ayrýntýlý bir þekilde söz etmiþ, 

sarf, nahiv, mantýk, Aristo Felsefesi,  

hikmet-i tabi’i, riyaziyat05, hadis, kýraat, 

fýkýh ve tefsir gibi ilimleri tahsil ettiðini 

kaydetmiþtir.06 Tahsil ettiði bu ilimler 

Molla Câmî’yi tatmin etmemiþ, Ýslam’ýn 

ancak tecrübe yoluyla öðrenilecek bir iç 

boyutunun da bulunduðuna inanarak 

sûfî hayat tarzýný benimsemiþtir. Bu 

baðlamda Semerkant dönüþünde 

Nakþibendî þeyhlerinden Sa’deddin-i 

Kaþgarî’ye, onun vefatýndan sonra da 

halefi Hâce Ubeydullah Ahrar’a bað-

lanmýþ ve onlarýn birikimlerinden isti-

fade etmiþtir.07 Molla Câmî’nin kaleme 

aldýðý eserleri incelendiðinde, þeyhi olan 

Ubeydullah Ahrar’ýn Molla Câmî üze-

rindeki tesiri açýkça görülecektir.

Molla Câmî, Meþþâî Felsefesi’ne ve 

onun ilmî metoduna dair önemli eleþ-

tirilerde bulunmuþ, Ýbn Sinâ’nýn felsefî 

anlayýþýný aðýr bir dille eleþtirmiþtir.08 

Aslýnda Molla Câmî’nin Felsefe karþý-

tý bir bilgin olduðu iddia edilemez; zira 

o,  burada, Ýbn Sînâ’nýn þahsýnda, eþya-

nýn kendine ait baðýmsýz hakikatlerinin 

olduðunu savunarak, insan þuurunun 

 03.  Okumuþ, a.g.e., s. 94.

 04.  Ali Asgar Hikmet, Câmî, Hayatý ve Eserleri, 
Terc. M. Nuri Gencosman, Ýstanbul, l994, s 

102; Haþim 

 05.  Matematik bilimleri.

 06.  Câmî, Divân-ý Kâmil, s. 90-91.

 07. Okumuþ, a.g.e., s.94.

 08.  Öçal, “Mutlak Hakikat ve Diðerleri -Molla 

Cami’de Tasavvuf Felsefesi-”, s. 83.
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parçalanmasýna yol açan Aristocu 

felsefe geleneðini eleþtirmiþtir. Onun 

Ýslâm düþünce tarihindeki Meþþâî Fel-

sefe ekolüne yönelik eleþtirilerde bulun-

duðunu ve bu baðlamda Ýþrâkî Felsefe 

anlayýþý gibi Ýslâm düþünce yapýsýnýn 

özüne daha uygun bir anlayýþa katký 

sunduðu söylenebilir.

Ali Þir Nevâî, Molla Câmî’nin vefa-

týndan sonra uzun bir mersiye ve onun 

hayatýna dair Hamsetü’l-mütehayyirîn 

adlý bir eser yazmýþtýr. 

Molla Câmî’nin ilk evliliði hakkýnda 

bilgi yoktur. Bir manzumesinden, onun 

aile fertlerinin hepsini kaybettiði, bu 

olaydan sonra bir süre yalnýz yaþadýðý 

anlaþýlmaktadýr. Daha sonra mürþidi 

Sa’deddin-i Kaþgarî’nin büyük oðlu 

Hace Kelân’ýn iki kýzýndan biriyle evlen-

miþtir.01 

Öðrenim hayatý Mirza Þahruh’un 

saltanat döneminde (1404-1446) geçen 

Molla Câmî’nin Timurlular’ýn sarayý 

ile temas kurmasý Mirza Ebu’l-Kasým 

Babür devrine (1448- 1457) rastlar. 

Babür’e muamma ile ilgili bir eserini it-

haf eden Câmî, daha sonra Sultan Ebu 

Said döneminde (1451-1468) ilk diva-

nýný tertip edip tasavvuf hakkýnda bazý 

risaleler yazmýþtýr. Onun sanat hayatý-

nýn, ilmî ve manevi otoritesinin zirvede 

olduðu yýllar Hüseyin Baykara dönemi-

dir (1470-1505).02 

Molla Câmî, sadece Maveraünne-

hir ve Horasan’da tanýnmakla kalma-

mýþ, Hindistan’dan Balkanlar’a kadar 

uzanan geniþ bir alanda sultanlarýn, 

âlimlerin ve þairlerin saygýsýný kazan-

mýþtýr. 

 01.  Okumuþ, a.g.e., s.95.

 02.  Okumuþ, a.g.e., s.95.

Fatih’in oðlu II. Bayezid ile Molla 

Câmî arasýnda karþýlýklý yazýlmýþ mek-

tuplar, sultanýn ona karþý beslediði say-

gý ve sevgiyi açýkça göstermektedir. 

Fars þiirinin en büyük üstatlarýnýn 

sonuncusu sayýlan Molla Câmî, üstün 

þairlik kabiliyeti yanýnda dinî, edebî ve 

aklî ilimlerle tasavvuftaki derin vuku-

fundan bütün þiirlerinde, mesnevilerin-

de geniþ bir þekilde faydalanmýþ, ele al-

dýðý konularý çok rahat ve sade bir dille 

anlatma gücünü göstermiþtir. Baþlýca 

edebî eserleri Farsça olan Molla Câmî, 

Arapça eserler de yazmýþtýr.

Yaþadýðý çevrenin Türk muhiti olma-

sý dolayýsýyla Türkler ile sýký diyalogu 

bulunan Molla Câmî’nin eserleri Türk 

dünyasýna yayýlarak hak ettiði ilgiyi 

görmüþ, eserlerinden bir kýsmý Türkçe-

ye çevrilmiþtir.

2- Molla Câmî’nin “Risâle-i Mûsikî” 
adlý eseri 
a-Risâle-i Mûsikî’nin Nüshalarý

Risâle-i Mûsikî’nin 18 tanesi 

Türkiye’de, 11 tanesi de Türkiye dýþýn-

da, olmak üzere toplam 29 nüshasý bu-

lunmaktadýr. 

Risâle-i Mûsikî’nin Türkiye’deki 
nüshalarý:03

1- Nuruosmâniye Kütüphanesi: 

Numara: 3254, 3653, 3777, 4171, 4177; 

TSMK, 

2- Hazine, nr. 672, III. Ahmet, 

1585; Ragýp Paþa Ktp., nr. 1188; Süley-

maniye Ktp., Ayasofya, nr. 4206, 4207, 

Fâtih, nr. 4044,4045, Hekimoðlu Ali 

Paþa, nr. 660, 725, Yenicami, nr. 991, 

 03. Süreyya Agayeva, “Risâle-i Mûsikî, 

Abdurrahman Câmî’nin Mûsikî Nazariyatýna 

Dair Farsça Eseri”, TDV, Ýslâm Ansiklopedisi, 

c. 35, s. 124.
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Damat Ýbrahim Paþa, nr. 753; Ýstanbul 

Belediyesi Atatürk Kitaplýðý, Belediye 

Yazmalarý, nr. K.5; Ýstanbul Üniversi-

tesi Türkiyât araþtýrmalarý Merkezi, nr. 

455.

Risâle-i Mûsikî, Rauf Yaktâ Bey ta-

rafýndan Türkçeye tercüme edilmiþ, an-

cak Rauf Yekta evinde kurmuþ olduðu 

bir matbaa ile bu çalýþmasýnýn bir kýsmý-

ný basabilmiþtir.

Risâle-i Mûsikî’nin Taþkent’te Özbe-

kistan Bilimler Akademisi Þarkþinaslýk 

Enstitüsü El Yazmalarý Bölümü’nde 

1331 numarada bulunan nüshasýnýn 

A.N.Boldirev’ in tercümesi ve Victor 

Mikhailoviç Beliaev’in açýklamalarýyla 

týpkýbasýmý yapýlmýþtýr.01

b-Risâle-i Mûsikî’nin incelenmesi
Molla Câmî, Risâle-i Mûsikî adlý 

eserine þu cümlelerle baþlýyor:

“Naðmeleri güzel bir sesle söyledik-

ten sonra bendeliðin her bir bölümünü 

ümit ile bekleyen her kulaða güzel bir 

sesle okumasý yüce Allah’ýn lütuf ve ni-

metlerindendir. O azameti büyük olan 

yüce Allah kemal sözüyle sözlerini söy-

lemiþtir. Güzel bir sesle teganni ettik-

ten sonra levh-i mahfuz kitabýnda ben-

delerinin sözlerini ve amellerini ebedî 

saadetle iþleyen Allah’ýn bize verdiði 

sesimiz onun yüceliliði ve onun bize 

vermiþ olduðu nimetlerindendir. Yüce 

Allah’ýn selamý peygamberine ve onun 

sahabelerine ve ehlibeytine olsun.” 02

Molla Câmî’nin ilk cümlelerinden 

onun müzik ilmiyle meþgul olduðunu, 

risâleyi yazmadaki amacýný ve kendin-

den önceki müzik bilginlerinin eserleri-

 01. 

 02.  Molla Câmî, Risâle-i Mûsikî, Süleymaniye 

Kütüphanesi, Ayasofya, nr. 4207, varak 1.  

ni incelediðini þu ifadelerden anlýyoruz:

“Ben makam ve mevki için deðil, 

yüce Allah’ýn üstünlüðü için bu risale-

yi yazdým. Bu risaleyi bir misal olarak 

yazdým. Durum deðerlendirmesi yap-

madým. Araþtýrdým ve tamamen konuya 

odaklandým. Bu topluluðun kitaplarýný 

inceledim ve bu üstatlarýn kitaplarýnýn 

metot ve ilkelerine bakarak ilkeler çý-

kardým ve Allah’a tevekkül ettim.”

Risalenin ilk sayfasýnda þöyle bir 

dörtlük yer almaktadýr:

“Ýnsanýn canýnýn ve vücudunun her 

parçasý Allah’ýn bir sanatýdýr.

Ki vücudun her uzvunu yalnýz ola-

rak yarattý.

Cansýz olan bedene can verdi top-

raktan daha iyi kývama getirdi.

En iyi þekilde bütün yaþam vesilesini 

verdi.”

Molla Câmî, hayvanlarýn sesi kulla-

narak bazý ihtiyaçlarýný gerçekleþtirdik-

lerine deðinmektedir ki bu konuda Ýslâm 

müzik dünyasýnda görüþ beyan eden 

müzik bilginlerinden birisi Ýbn Sînâ’dýr. 

Ýbn Sînâ hayvanlarýn bir araya gelme-

sindeki sebebin, Allah’ýn hayvanlar ara-

sýnda meydana getirdiði üreme kanunu 

olduðunu belirtmiþtir. Üreme çiftleþme 

ile çiftleþme ise birbirlerine yaklaþmay-

la gerçekleþir. Hayvanlar gerektiðinde 

irtibat kurabilmek için, yardým çaðýrma, 

tehlikeye karþý uyarma durumlarýnda da 

sesi kullanmaktadýrlar; zira bu, Allah’ýn 

onlara bir lütfudur.03

Molla Câmî, hayvanlarýn yakýnlýk ve 

 03.  Hakký Turabi, Ýbn Sînâ’nýn Kitâbü’þ-

Þifâsý’nda Mûsikî, Doktora Tezi, Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Ýlâhiyat Anabilim Dalý, Ýslâm Tarihi ve 

Sanatlarý Bilim Dalý, 2002, Ýstanbul, s. 37.  
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uzaklýk ve çeþitli mesafelerde olan halle-

rini belirtmek için seslerini kullanmakta 

olduklarýný, hiçbir gücün bunu engel 

olamayacaðýný, yüce Allah’ýn kendi lüt-

fuyla her canlýnýn tabiatýnda olan tarz 

ve yöntemine göre onlara kuvvet verdi-

ðini ve onlarý desteklediðini belirtir.01

Molla Câmî’nin bu konuda Ýbn 

Sînâ’dan etkilenmiþ gözükmektedir.

Molla Câmî, hüzün, sevinç, ümit ve 

korku gibi hislerin uygun makamlar kul-

lanýlarak son derece yüksek bir kalitede 

belirtildiði zaman dinleyenlerin o giz-

lenmiþ güzel manalarý anlayacaklarýný 

ve bu durumda dinleyicilerin dinlediði 

o güzel naðmelerden lezzet alacaklarýný; 

zira naðmelerin amacýnýn da dinleyiciyi 

etkilemek olduðunu ifade eder.02                                                       

Molla Câmî, Müzik ilminin iki kýsma 

ayrýldýðýný, birinci kýsýmda naðmelerin 

durumlarý, uyum ve uyumsuzluk baký-

mýndan birbirleriyle iliþkileri incelenir 

ki bu kýsým “te’lif ilmi” diye adlandýrýlýr. 

Ýkinci kýsýmsa naðmelerin arasýna giren 

zamanlarýn durumlarýnýn incelendiði ký-

sýmdýr ki buna “ikâ’ ilmi” adý verilir.03 

Molla Câmî, giriþ kýsmýnda verdiði 

yukarýdaki bilgilerden sonra risalesinin 

birinci kýsmýnda müziðin tanýmý, ses, 

naðme, aralýk, cins, cem, lahin, ud tel-

lerinin bölümleri, 12 ana makam, âvâze, 

þûbe gibi konularý “te’lif ilmi” baþlýðý 

altýnda incelemiþtir.

 Molla Câmî, müziðin tanýmý konu-

sunda Ýbn Sînâ mûsikî’nin tanýmý hak-

kýndaki: 

“Mûsikî uyum ve uyumsuzluklarý 

bakýmýndan notalarýn hallerini ve melo-

 01.  Molla Câmî, Risâle-i Mûsikî, varak: 1.

 02.  Molla Câmî, Risâle-i Mûsikî, varak: 2.

 03.  Molla Câmî, Risâle-i Mûsikî, varak: 2.

dilerin nasýl te’lîf edildiðinin bilinmesi 

için notalar arasýndaki birleþim zaman-

larýn hallerini araþtýran Matematik il-

midir ki böylece melodilerin nasýl te’lif 

edildiði bilinir.”04 tanýmýný aynen kul-

lanmýþtýr.05

Bu tanýmda melodilerin durumla-

rýdýr ve bu kýsým “Te’lif” ismiyle özel-

leþir. Melodilerin aralarýndaki birleþim 

zamanlarýdýr ve bu da ritim “îkâ’” adýyla 

özelleþir. Görüldüðü gibi Molla Câmî, 

Müzik Ýlmi’nin kýsýmlarý konusunda Ýbn 

Sînâ’nýn görüþlerine tabidir.

Müzik kavramýnýn anlamý konusun-
da Molla Câmî:
“Müzik kavramý, Yunan sözlüðüne 

göre “elhân” olarak adlandýrýlmýþtýr.” 

demiþtir.06

Abdülkâdir Merâgî’nin Þerhu’l-

Edvâr adlý eserinde verdiði bilgiye göre 

Fârâbî mûsýkî kavramý hakkýnda: 

“Mûsikî kavramý Yunanca bir keli-

me olup anlamý elhân demektir. Melo-

di ismi, melodilerin birleþmesi, çeþitli 

melodilerin sýnýrlý, tertipli ve ölçülü bir 

þekilde bir araya toplanmasýdýr.” de-

miþtir.07

Molla Câmî, ses-naðme iliþkisi üze-

rinde durmuþ, hangi sese naðme de-

nileceði, bir sesin naðme diye adlan-

dýrýlabilmesi için hangi vasýflara hâiz 

olmasý gerektiði konusundaki düþünce-

 04.  Kubilay Kolukýrýk, “Ýbni Sina’nýn Mûsikînin 

Temel Konularýna Yaklaþýmý ve Onun Mûsýkî 

Anlayýþýnda Farabi’nin Etkisi”, Cumhuriyet 
Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 

13, Sayý: 2, s. 379.

 05.  Molla Câmî, Risâle-i Mûsikî, varak: 2.

 06.  Molla Câmî, Risâle-i Mûsikî, varak: 2.

 07.  Kubilay Kolukýrýk, “Abdülkâdir Merâgî ve 

Þerhu’l-Edvâr Adlý Eserinin XIV. Yüzyýl Türk 

Mûsikîsi Nazariyâtýndaki Yeri”, Doktora tezi, 

Ankara, 2009, s. 42.
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lerini ifade etmiþtir. Molla Câmî naðme 

hakkýnda konuda þu bilgileri kaydeder: 

“…Naðme, insan sesinin duracaðý 

zamanýn gücüne ulaþmasýnda oluþur. 

Def aletinden ve el çarpma hareketinden 

çýkan sese naðme denmez. Bu durum-

larda durulma zamaný çok kýsýtlý olmasý 

gerekir. Aralýklarýn,  cinslerin, cemlerin 

mecmuundan meydana gelir. Çünkü 

bunlarýn her biri durmaya sebebiyet ve-

ren avazlardandýr. Ama aðýrlýk olarak 

bir ölçüde deðil ama çeþitli hallerde sese 

duygu katýlmasý ile oluþur. Bir sesin 

naðme olabilmesi için iþitenin tabiatýn-

da iþitmeye ve dinlemeye istekli olmasý 

ve iþittiði sesten lezzet almasý gerekir. 

Bir çubuðu veya bir taþý yere sürdükle-

ri zaman ondan bile ses iþitilir. Çünkü 

bu duran bir sestir ve yere sürtüldüðü 

zaman keskinlik ve aðýrlýk bakýmýndan 

sürtenin sürtülen þeye karþý bir aðýrlýðý 

vardýr. Müzik bilginlerinin tamamý bu 

sese “naðme” dememiþlerdir. Eðer bir 

kimse iþittiði zaman hoþa gitmeyen bir 

ses duyduðunda bu sese “naðme” der-

se bunu sesi kötü olan birisinin sesine 

benzetirse yahut akordu bozuk olan bir 

sazdan çýkan bir sese benzetirse, bu iþi-

ten kimsenin hoþuna gitmez. Bu sesler 

de naðme olarak adlandýrýlýr. Ama bü-

tün naðmeleri kapsamaz; yani uyumsuz 

naðme adýný alýr.”01

Naðmenin tanýmý ve vasýflarý konu-

sunda Molla Câmî kendisinden önceki 

müzik bilginlerinin görüþlerini incele-

miþtir.

Farâbî, naðmenin tanýmý konusunda: 

“Özel bir zamana sahip olan, cisim-

lerin bünyesinde bulunan ve cisimlere 

 01.  Molla Câmî, Risâle-i Mûsikî, varak: 2.

vurma sonucu elde edilen (uyumlu ya 

da uyumsuz), kendine has bir zamana 

sahip olan sestir…” demiþtir.02

 Ýbn Sînâ, naðmeyi: “Naðme (nota), 

bir müddet tizlik ve pestlik sýnýrýnda 

duran ve insan tabiatýnýn kendisinden 

hoþlandýðý sestir.”demiþtir.03 Ýbn 

Sînâ’ya göre ses kendi baþýna yeterli de-

ðildir; bir ses ayný perdede tekrar edilir-

se, çeþitsiz arz edilmiþ olur ve müzikal 

kompozisyon olarak müzik teþekkül et-

mez. Seslendirmenin uyumlu bir te’lifle 

yapýldýðý zaman, müttefik bir nizamla 

süslendiði zaman, nefsin cana geleceði-

ni, özellikle insanda fýtrat itibariyle bir 

þevk olduðunu ifade etmiþtir.04

Safiyyüddin Urmevî, Kitâbü’l-Edvâr 

adlý eserinde: 

“Naðme (nota), bir müddet tiz-

lik ve pestlik sýnýrýnda duran ve insan 

tabiatýnýn kendisinden hoþlandýðý 

sestir.”demiþtir.05 

Görüldüðü gibi Safiyyüddin bu ta-

nýmý Ýbn Sînâ’dan almýþtýr.

Molla Câmî, naðme ile ilgili kavram-

lardan olan “bu’d”, “cins”, “cem”, “la-

hin” hakkýnda þu bilgileri verir: 

“Ýki naðmenin oluþturduðu aralýða 

‘bu’d’ denir. Bu’d’a bir naðme eklendi-

ði zaman ‘cins’ meydana gelir. Cins’e de 

 02.  Kubilay Kolukýrýk, Türk Mûsikîsinde 

Abdülkâdir  Merâðî ve Þerhu’l-Edvâr’ý, 

Atatürk Kültür Merkezi Yayýnlarý, 2012, s.40.

 03.  Kubilay Kolukýrýk, “Ýbni Sina’nýn Mûsikînin 

Temel Konularýna Yaklaþýmý ve Onun Mûsýkî 

Anlayýþýnda Farabi’nin Etkisi”, Cumhuriyet 
Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 

13, Sayý: 2, s. 380.

 04.  Ahmed Hakký Turabi, “Ýbni Sînâ’nýn 

Kitâbuþ-Þifâ’sýnda Mûsikî”, Basýlmamýþ 

Doktora Tezi, Ýstanbul, 2002, s. 37.

 05.  Nuri Uygun, Safiyyüddin Urmevî ve 

Kitâbü’l-Edvârý, Kubbealtý Neþriyâtý: 71, 

Ýstanbul, 1999, s.66.
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bir naðme eklendiðinde  ‘cem’ meydana 

gelir. Cem’de naðmelerin arasýnda sýnýr-

lý zamanlarýn oluþturduðu vezinler söz 

konusu olursa ‘lahin’ meydana gelir.”

Naðme ve naðme ile ilgili kavramlar 

konusunda Molla Câmî’nin Ýbn Sînâ ile 

ayný görüþte olduðu görülmektedir.01

Molla Câmî’nin ses sistemi konu-

sunda vermiþ olduðu bilgiler Türk mü-

zik tarihinde “Sistemci Ekol” olarak 

bilinen Safiyyüddin-Merâðî anlayýþýyla 

ortaklýk göstermektedir. Naðmeler tek 

tel üzerinde bulunan on yedi ses nok-

tasýnda döner. Ancak bu 17 naðmenin 

rakamlarý telin yarýsýna kadar bulunur 

ki bu miktar A naðmesinden YHa nað-

mesine kadardýr. Ýkinci oktav aralýðýnýn 

YHa ile Lhe arasýnda, yer alýr. Molla 

Câmî, gerilmiþ telin pest tarafýnýn bitiði 

noktasýný mûsikî bilginlerinin A ()  ile 

sembolize etmiþ olduklarýný, çünkü bu 

anlayýþýn hareket noktasýnýn “burun” 

anlamýna gelen “enf” kavramýndan kay-

naklandýðýný; gerilmiþ telin tiz tarafýnýn 

M () ile sembolize etmiþ olduklarýný; 

çünkü bu anlayýþýn hareket noktasýnýn 

“tarak” anlamýna gelen “muþt” kavra-

mýndan kaynaklandýðýný belirtir.02

Molla Câmî, A-M telinin 3 kýsma 

ayrýldýðýný ve birinci kýsmýn sonuna Ya 

(nevâ perdesi) notasýnýn konulduðu-

nu; A-M telinin 4 kýsma ayrýldýðýný ve 

birinci kýsmýn sonuna “Ha” (çargâh) 

notasýnýn konulduðunu; A-M telinin 9 

kýsma ayrýldýðýný ve birinci kýsmýn so-

nuna “D” (dügâh) notasýnýn konuldu-

ðunu; D-M telinin 9 kýsma ayrýldýðýný 

ve birinci kýsmýn sonuna “Z” (bûselik) 

 01.  Molla Câmî, Risâle-i Mûsikî, varak: 2.

 02.  Molla Câmî, Risâle-i Mûsikî, varak: 2.

notasýnýn konulduðunu; H-M arasýnýn 

sekiz kýsma bölündüðünü ve bu kýsma 

pest taraftan bir kýsým daha eklendiðini 

ve sonuna “h” (kürdî) notasýnýn ko-

nulduðunu; h-M arasýnýn sekiz kýsma 

bölündüðünü ve ona pest taraftan bir 

kýsým daha eklenerek “B” (þûrî) notasý-

nýn eklendiðini; B-M arasýnýn üç kýsma 

bölündüðünü ve birinci kýsmýn sonuna 

“Yb” (beyâtî) notasýnýn konulduðunu; 

B-M arasýnýn dört kýsma bölündüðünü 

ve birinci kýsmýn sonuna “T” (sabâ) 

notasýnýn konulduðunu; T-M arasý dör-

de bölünmüþ ve birinci kýsmýn sonuna 

“Yve”  (evc) notasýnýn konulduðunu; 

Yve-M arasý iki eþit kýsma bölünmüþ 

ve eþit kýsýmlardan biri pest kýsma ilave 

edilerek “V” (segâh) notasýnýn konul-

duðunu; V-M arasýnýn sekiz eþit kýsma 

bölündüðünü ve kýsýmlardan biri sona 

eklenerek “C” (zengüle) notasýnýn ko-

nulduðunu; C-M arasýnýn dört eþit kýs-

ma bölündüðünü ve ilk kýsmýn sonuna 

“Ye” (uzzal) notasýnýn konulduðunu; 

Ye-M arasýnýn dörde bölündüðünü ve 

birinci kýsmýn sonuna “Yze” (mâhur) 

notasýnýn konulduðunu; V-M arasýnýn 

dörde bölündüðünü ve birinci kýsmýn 

sonuna “Yc” (hisar) notasýnýn konul-

duðunu; Z-M arasýnýn dört kýsma bö-

lündüðünü ve birinci kýsmýn sonuna 

“Yd” (hüseynî) notasýnýn konulduðu-

nu belirtir.03

Molla Câmî, A-YHa telinin bir kat 

uzatýldýðýnda “Lhe” noktasý bulundu-

ðunu YHa-Lhe arasýnýn A-YHa arasý 

gibi olduðunu notalarýn tizlik ve pest-

lik bakýmýndan benzerlerinin olduðunu 

ifade ediyor. A-M telinin ilk yarýsýnda 

bulunan 17 naðmenin ikinci yarý olan 

 03.  Molla Câmî, Risâle-i Mûsikî, varak: 3.
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YHa-Lhe arasýnda bir oktav tizlerinin 

olduðunu ifade ediyor. “A” naðmesinin 

tiz benzerinin “YHa” naðmesi olduðu-

nu belirtiyor.01   

Molla Câmî, Mûsikî risalesi’nin 

4. varaðýnda naðmelerin tizlik pestlik 

bakýmýndan benzerlerini açýklamýþ,02 

uyumlu aralýklardan bahsetmiþ, ezgi 

güzelliðinin uyumlu aralýklar sonucu 

oluþtuðunu vurgulamýþtýr.03 Ardýndan 

cinsler (dörtlü ve beþli aralýklar) konu-

suna deðinmiþ, dörtlü ve beþli aralýk-

larýn birleþmesi sonucu temel dizilerin 

oluþturulmasý olan “cem” konusu hak-

kýnda bilgi vermiþ, ud’un tel ve perde-

lerini, perdeler üzerindeki naðmeleri ve 

yine ud perdeleri üzerinde 12 makamýn 

naðmelerini göstermiþtir.04 

Molla Câmî’nin yukarýda ud çalgý-

sýnda göstermiþ olduðu perdeler ve gü-

nümüz Türk müziði ses sistemindeki 

karþýlýklarýný þöyle gösterebiliriz:

On yedili ses sistemini içeren yuka-

rýdaki tablonun ilk iki oktav naðmelerini 

porte üzerinde þu þekilde gösterebiliriz:

Molla Câmî’in Risâle-i Mûsikî adlý 

eserinde göstermiþ olduðu 12 makamýn 

naðmelerini ve aralýklarýný þu þekilde or-

taya koyabiliriz:

Molla Câmî, âvâzeler ve þûbeler ko-

nusunda da Safiyyuddin ve Merâðî ile 

hemfikirdir. Ona göre de 6 âvâze05 ve 

24 þûbe06 vardýr. Âvâzeler þunlardýr: 

Nevrûz-ý Asýl, Selmek, Gerdaniye,  Ge-

veþt, Mâye, Þehnaz.

Molla Câmî, makam, âvâze ve 

 01. Molla Câmî, Risâle-i Mûsikî, varak: 3. 

 02.  Molla Câmî, Risâle-i Mûsikî, varak: 4.

 03.  Molla Câmî, Risâle-i Mûsikî, varak: 5.

 04.  Molla Câmî, Risâle-i Mûsikî, varak: 6-7.

 05.  Molla Câmî, Risâle-i Mûsikî, varak:7.

 06.  Molla Câmî, Risâle-i Mûsikî, varak:9.

þûbeler konusundan sonra ikinci 

kýsýmda ritim bilgisine deðinmiþtir.  Bu 

kýsýmda ritim birimi nakre (vuruþ) ve 

vuruþlarýn oluþturduðu ritimsel devir-

ler, vuruþlarýn uzunluðu ve süreleri, 

îkâ’nýn temel öðeleri olan sebep ve ve-

ted terimleri ve kendi döneminde Arap 

ve Acemler tarafýndan kullanýlmakta 

olan usûller hakkýnda bilgiler vermiþtir. 

Onun Risâle-i Mûsikî adlý eserinde adý-

ný zikrettiði îkalar þunlardýr:07

Sakîlu’l-Evvel 

 Devr-i Sakîlu’s-Sânî,

Hafîfu’s-Sakîl ,

 Remel,

Hezec,

Cihâr-i Darb,

Fahte,

Devr-i Türkî

Muhammes.

Molla Câmî Hâtime kýsmýnda 12 

makamdan uþþak, nevâ ve buselik ma-

kamlarýnýn þecaat ve cesaret duygularý-

ný çaðrýþtýran makamlar olduðunu, rast, 

ýrak ve ýsfahan makamlarýnýn nefse gü-

zel bir coþku veren makamlar olduðunu 

belirttikten sonra þu cümle ile risalesini 

tamamlar:08

“Varlýðýn kaynaðý olan ve dönüþün 

kendisine olacaðý Allah’ýn þaný yüce-

dir.”

Sonuç
1485 yýlýnda Molla Câmî tarafýndan 

yazýlmýþ olan Mûsikî Risâlesi,15. Yüz-

yýlýn müzik nazariyâtý konularýný ele 

alan muhtasar bir eserdir. Bu çalýþma 

ile Farsça yazýlmýþ eser, Türkçeye çev-

rilerek incelenmiþ oldu. 

 07.  Molla Câmî, Risâle-i Mûsikî, varak:12-13.

 08.  Molla Câmî, Risâle-i Mûsikî, varak:14.
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Tasavvuf, felsefe, kelâm gibi birçok 

ilim dalýnda araþtýrma yapmýþ olan ve 

yazdýðý Farsça þiirleriyle tartýþýlmaz 

bir yere sahip olan Molla Câmî, mü-

zik ilmiyle de meþgul olmuþ önemli bir 

Ýslâm bilginidir. Molla Câmî, müzik na-

zariyatýyla ilgili düþüncelerini “Risâle-i 

Mûsikî” adlý eserinde dile getirmiþtir. 

Eser ile ilgili çeviri ve incelemelerimizin 

sonucunda Molla Câmî’nin adý geçen 

makalesi hakkýnda yeterli çalýþmanýn 

olmadýðý anlaþýlmýþ, onun kendi döne-

minden önceki ve kendi dönemindeki 

müzik bilginlerinin çalýþmalarýný ince-

lediði, özellikle Ýbn Sînâ ve Türk müzik 

tarihinde “Sistemci Ekol” olarak bili-

nen Safiyyüddin Urmevî ve Abdülkâdir 

Merâðî’nin müzik düþüncelerinden 

etkilendiði anlaþýlmýþtýr.

Molla Câmî’nin “Risâle-i Mûsikî” 

adlý eserinin tüm nüshalarýnýn incele-

nerek nüshalar arasýnda karþýlaþtýrma-

larýn yapýlmasý ve onun müzik anlayýþý-

nýn tüm yönleriyle ortaya konulmasýnýn 

müzikoloji alanýnda önemli bir çalýþma 

olacaðý þüphesizdir.

Çalýþmamýzýn XV. yüzyýl Türk 

müzik nazariyâtýna ýþýk tutan bir 

nitelikte olduðunu söyleyebiliriz.  

Abstract 
(Molla Jami and his Risalat of Music)  

In this article, by examining his 
work called “Risala-i Music,” musical 
perception of Mullah Jami, a 15th century 
Islamic scholar, has been examined.  In the 
article, translation and document analysis 
method are applied. Mullah Jami’s only 
work in the area of music is an important 
study that was written in the 15th century 
on Turkish music theory. The influence 

of Avicenna, Safiyyüd al-Urmevî and 
Abdulqâdir Maraghi is clearly seen in 
Mullah Jami’s understanding of the music. 
It is important in terms of musicology to 
study the “Risala-i Music” of Mullah Jami 
in a comprehensive way. 

Keywords: Mullah Jami, music, Risala-i 
Music, music theory, edvâr
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