
yük formlara çok az yer verirlerdi. Bun
lar başta ağır aksak usulü .olmak üzere 
küçük usullerle bestelenmiş şarkıları ic
ra ederlerdi. Bu İcralarda da eserler bir
birine ara nağmelerle bağlanırdı. 

Yine bu devirde Batı mOsikisinin sa
rayda ilgi görmeye başladığı dönemler
de kurulan Muzıka-i Hümayun'un şube
leri arasında bir de fasıl takımı yer al
mıştır. "Fasl- ı atik" ve "fas l-ı cedid" ad
larıyla ikiye ayrılan bu toplulukta fasl-ı 
atik daha çok klasik yapıdan ayrılma
yan bir yol takip ederken fasl-ı cedidde 
repertuvar genellikle armonize edilmiş 
şarkılar ve fantazi eserlerden oluşmak
taydı. Saraydaki fasıl topluluğu Cumhu
riyet'in ilanından sonra Riyaseticumhur 
MOsiki Heyeti adıyla bir müddet İcrala
rını sürdürmüştür. 

Osmanlı devrinde ayrıca çoğu halk zev
kinden kaynaklanan eserlerin özel bir 
üsiOp içerisinde derlenip sunulduğu "ka
ba saz takımları" vardı. Bu takımlar "kö
çekçe" ve "tavşanca" adı verilen mOsiki 
formlarını icra eder. oyun havaları ça
larlardı. "Oyun koldaşı" da denen kaba 
saz takımlarının sazları bir veya iki !av
ta, bir kemençe, bazan bir zurna. bir def 
veya nakkareden ibaretti. Bu takımlar- i 

da eserler ana melodik tema üzerinde 
birtakım improvize nağmelerle icra edi
lirdi. 

Öte yandan 1940'1ı yıllardan başlaya
rak radyolarda kurulan erkekler faslı. 

kadınlar faslı. karma fasıl toplulukları 

klasik tarzda olmasa bile yine de sevi
yeli fasıl örneklerinin sunulduğu heyet
ler olarak kabul edilmelidir. 
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Kıraat ilminde, 
edebiyatta ve musikide 
kullanılan bir terim. 

_j 

Arapça fasl kökünden türeyen ve ço
ğulu fevasıl olan kelime sözlükte "ara. 
aralık, ayıran şey, bölme" gibi anlamla
ra gelmektedir. Matematikte ve yazıda 

kullanılan tire işaretiyle ( - ) namaz tes
bihinde otuz üçlü birimlerin arasını ayı
ran nişanelere de Arapça'da fasıla de
nilir. Bir görüşe göre terimin kaynağı 
Kur'an'da geçen "fussılet" (Fussıl et 4 1 1 
3). "fassalnahu" ve "mufassalat" (ei -A' raf 
7152. 133) kelimeleridir (Zerkeşi. ı . 54 ; 
Muhammed ei-Hasnavi, s. 25 ı. 

Kur'an ayetlerinin son kelimesine, için
de bulunduğu ayetle onu takip eden aye
ti birbirinden ayırdığı için "fa sı la", son 
harfine de "el -harfü'l-fasıla " adı veril- ' 
miştir; bazı alimiere göre ise fasıladan 
maksat kelimenin tamamı değil sadece 
son harfidir ( Rumman i, s. 89; Muhammed 
el-Hasnavi, s. 26) Kur'ani bir terim ola
rak fasılayı ilk defa Sibeveyhi'nin (ö . 180/ 
796) Kitabü Sibeveyhi adlı eserinde (ll , 
289) kullandığı görülmektedir. Sibevey
hi'nin, eserini hocası Halil b. Ahmed'in 
ders notlarını derleyerek meydana ge
tirdiği (krş ibnü'l-Kıfti , Il , 347) ve Halil b. 
Ahmed ' in de gramer, sözlük, mOsiki. 
aruz ve Kur'an'ın i'rabı, harekelenmesi 
gibi konulara birçok katkıda bulunduğu 
göz önüne alınırsa fasılayı da Kur'ani an
lamda bir terim niteliğiyle ilk defa onun 
kullanmış olduğ':l_ d~şünülebilir. _ 

Kıraat ilmindeki fasıla özetle. "nokta
lama işaretlerinin bulunmadığı mushaf
lar okunurken durulması gereken yer
leri, yani cümlelerin başlangıçlarını ve 
sonlarını göstermek üzere yapılmış bir 
düzenleme" olarak tanımlanabilir. Bu 
düzenleme gerçekleştirilirken mesele. 
basit bir dil bilgisi olayı şeklinde ele alı
nıp mesela Kitab-ı Mukaddes'te olduğu 
gibi her cümlenin başına konulan "ve" 
edatı ile değil şiirdeki kafiye ve nesir
deki seci gibi bir edebi sanat metodu 
ile çözümlenmiştir. Bunun için ayetlerin 
sonuna gelen kelimeler kafiyeler gibi re
vi harfleriyle bitirilmiş, böylece kıraate 

mükemmel bir ahenk kazandırılmıştır. 

Ayrıca kafiye ve secideki zorlamalar ol
madan fasılalar yumuşaklıkla ve kendi 
tabii güzellikleriyle sıralanmış, herhan
gi bir anlam kaymasına da.yol açılma
mıştır. 

Bir ayetin nerede başlayıp nerede bit
tiğinin, diğer bir ifadeyle hangi kelime 
veya harfin fasıla olduğunun nasıl bi
linebileceği konusunda kaynakların ca·
beri'nin açıklamalarına itibar ettiği gö
rü lmektedir. Ona göre fasılayı bilmenin 
biri tevklfi. diğeri kıyasi olmak üzere iki 
yolu vardır (Süyüti, lll . 290~291 ı. Birin-
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cisinde Hz. Peygamber· in fiili sünneti 
esas alınır. Eğer rivayetlerden. onun 
Kur'an-ı Kerim'i okurken her defasın
da aynı kelime üzerinde durduğu an
laşılıyorsa o kelimenin fasıla olduğuna 

hükmedilir: eğer aynı kelime üzerin
de bazan durduğu, bazan da durmayıp 
geçtiği anlaşılıyorsa bu durumda fası

layı bilmenin yolu kıyas ve ictihada baş
vurmaktır. 

Bir sürenin fasılası tek bir harf olabi
leceği gibi daha fazla da olabilir. Mese
la üç ayetten meydana gelen ve Kur'an-ı 
Kerim'in en kısa sOresi olan Kevser sü
resinin fasılası ra harfidir ; 286 ayetten 
meydana gelen Bakara sOresi Kur'an ' ın 

en uzun sOresidir ve fasılası mim. nOn. 
ba. ra . kaf ve lam harfleridir. Muham
med ei-Hasnavi'nin tesbitine göre Kur'
an'daki fasılaların sayı bakımından harf
Iere göre dağılımı şöyledir: NOn 31 52. 
mim 742. ra 710. dal 308, ya (harf- i med) 
245. ba 221.1am 211. he 129,ya 92. kaf 
67, te 45, ayn 33. fa 21. cim 20. ta 19. 
ze 17. za 17. sin 14. sad 10. kaf9. sa 6, 
ha S. dad 4. şin 3, vav 3, zal 2. gayn 1 
(e/-Fasıla {i'l-Kur'an, s. 2961. Yine aynı 
müellifin tesbitine göre hı harfinde fa
sıla yoktur ve 465 fasılayı esrna-i hüs
na teşkil etmektedir (a. e., S. 313). Fası

laların çoğunu tilavete güzellik katan. 
ses zenginliğine sahip ve terennüme im
kan veren gunneli harflerle (nün. mim) 
med (vav. ya , el if ı ve lin harfleri (vav, ya) 
veya bunlara bitişik olanlar meydana ge
tirmektedir. 

islam alimleri kıraat ilmindeki fasıla
nın Allah'ın kitabına mahsus olduğu. bu 
bakımdan kafiye ve seci ile karıştınlma
ması gerektiği görüşündedir. Çünkü ka
fıye şiirde bulunur; Kur'an ise şiir tar
zında indirilmemiştir : "Biz ona şiir öğ

retmedik" (Yasin 36 / 69); "O bir şa i rin 

sözü değildir" (el-Hakka 69 1 4 ı ; ay rı ca 

bk. el-Enbiya 21 / 5 ; es-Sa ffat 37 / 36 ; et
Tür 52 / 30). Seci belagatta kusur sayılır; 
çünkü burada asıl olan kelimeler ara
sındaki armonidir. mana ona uyar. Ayrı
ca seci ve kafiye bir zorlamayı gerektir
diği için. şekil ve ses bakımından birbi
rine uygun kelimelerin seçimi sırasında 
ortaya manaca yanlış anlarnalara sebe
biyet verecek farklılıklar çıkabilmekte- . 

dir. Halbuki fasılada durum böyle değil
dir: burada anlam birinci planda tutul
muştur ve armoni tabii güzelliğiyle ken
diliğinden gelir. Fasılaların meydana ge-
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tirdiği üstün ahenk, te'nasüp ve insicam 
zihinlerde ve gönüllerde derin bir tesir 
bırakır; dolayısıyla ayetterin hafızada 

daha kolay yer etmesine ve Kur'an'ın 

kolaylıkla ezberlenmesine yardımcı olur. 
Şüphesiz bu durum ses ve söz uygun
luğu, anlam bütünlüğüyle sadece ila
hi kelama mahsus bir güzelliktir. Bun
lardan başka şiirde ve seeide görülen 
kuru kalıplara bağlılık, gereksiz uzat
ma veya kısattmalar tasılada söz konu
su değildir. Her ne kadar fasıla gereği 
bazı ayetlerde harf ilavesi ( 'll.r-)1 'daki 
el if gibi, ei-Ahzab 33/ 66). hazfi ( ~1!1 'in 
sonundan düşen ya gibi, ei-Fecr 891 4) ve
ya takdim tehiri ( J}ii.J •_,.,;.~ı .ili gibi, 
en-Necm 53/25) yahut kelime değişik
liği ( ~J~ [aslı :.~ [gibi. et-Tin 95/2) 

yapıldığı ileri sürülmüşse de bunlarda 
daha başka sebep ve hikmetterin bu
lunduğu da ifade edilmiştir (Zerkeşi, 1, 
60 vd.) 

Fasıla konusunda Süleyman b. Abdül
kavi et-Tüfi (ö.7 16/ 1316) Bugyetü'l-vô
şıl ilô İna'riieti'l-ievôşıl, ibnü's-Saiğ 
ez-Zümürrüdi İJ:ıkômü 'r-rôy ii aJ:ıkô
mi'l- ay, Rıdvan b. Muhammed el-Mu
hallelati el-~avlü'l-vecfz ii ievaşıli'l
Kitabi'l- 'Aziz ve Muhammed el-Hasna
vi el-Fôşıla ii'l- ~ur' an adlarıyla müs
takil çalışmalar yapmışlardır. Bunlardan 
başka Bakıllani. Zerkeşi, Süyüti, Taşköp
rizacte, Firüzabadi, Mustafa Sadık er
Rafii, ibrahim Enis, Muhammed Abdül
vehhab Hamüde, Ali el-Cündi, Muham
med b. Abdülkadir el-Mübarek. Aişe Ab
durrahman. Abdülkerim el-Hatib gibi 
müellifler eserlerinde bu konu üzerinde 
durmuşlardır. Ayrıca ulümü'l-Kur'an ve 
i'cazü'l-Kur'an'a dair bazı kitaplarda da 
bilgi .bulmak mümkündür. 

Fasıla terimi aynı anlamla edebiyatta 
da kullanılmakta ve nesirde paragrafla
rın, nazımda . (aruz) mısraların sonuna 
rastlayan seci ve kafiyelere fasıla adı ve
rilmektedir. Aruzda bu adı taşıyan kafi
yeler iki grupta toplanıp dört harekeli, 
bir sakin harften meydana gelenlere "fa
sıla-i kübra", ÜÇ harekeli, bir sakin harf
ten meydana gelenlere de "fasıla-i suğ
ra" denilir. Yine aruzda "fevasıl-ı mü
teakıbe", "fevasıl-ı muntazama" ve "fe
vasıl-ı gayri muntazama" gibi terimler 
kullanılmaktadır. MOsikide ise bugünkü 
karşılığı "aralık" olan fasıla kelimesi iki 
ses arasındaki tizlik- peslik farkını ifa
de etmektedir (geniş bilgi için bk. Öztu
na, 1, 43) 
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ABDURRAHMAN ÇETİN r:;:ı 

TEvFiK RüşTü ToPuzoÖLu ~ 

ı .~~. t _ ı 
Fı-ıS , Abdurrahman b. Abdülkadir 

L 

( ....-L<ll J~ı.ıı~ .)! .:_,.>)i~ ) 

EbCı Zeyd Abdurrahman 
b. Abdilkadir b. All el-Fihrl el-Fas! 

(ö. 1096/ 1685) 

Çok yönlü alim. 
_j 

17 Cemaziyelahir 1040 (21 Ocak 1631) 
tarihinde Fas'ta doğdu. Kur·an'ı ezber
ledikten sonra babası Abdülkadir el-Fa
sı. amcası Ahmed b. Ali ei-Fasi, Muham
med Meyyare. Ahmed b. Muhammed ei
Kalesadi, Muhammed b. Ahmed es-Sab
bağ. Hamdün ei-Ebbar ve Abdülkadir 
b. Ali et-Tuleytıli gibi alimlerden çeşitli 
ilimleri tahsil etti. islami ilimler yanında 
matematik. astronomi. tıp, kimya, zira
at. veterinerlik gibi konularda da geniş 
bilgi sahibi oldu ve bu sebeple zamanı
nın Süyüti'si olarak tanındı. Eğitiminin 
büyük bir kısmını ailesine ait ez-Zaviye
tü'l- Fasiyye'de yapmasına rağmen ba
basının ve aynı aileden diğer bazı alim
lerin ilim ve telif konusundaki verimlili 
ğini olumsuz yönde etkileyen tasavvufi 
faaliyetten uzak kaldı; vaktinin çoğunu 
kitap telif etmeye ayırdı. ilmi lle ahla
kı sayesinde halkın ve yöneticilerin tak
dirine mazhar oldu. 16 Cemaziyelewel 
1096'da (20 Nisan 1685) Fas'ta vefat et
ti ve kendi zaviyelerinde babasının yanı
na defnedildi. 

Eserleri. Abdurrahman el-Fasi nakli ve 
akli ilimierin hemen hepsinde eser ver
miş olup oğlu Ebü Abdullah Muhammed. 
el-Lü'lü'ü ve'l-mercôn ii menôkibi'ş
Şey.tz 'AbdirraJ:ımôn adlı eserinde ba
basına ait 176 eserin adını kaydetmiş, 
Muhammed el-Fasi'nin çeşitli katalog
lardan tesbit ettikleriyle bu sayı 200'ü 
aşmıştır (MMLA, LVIII , 129-140) Çoğu di
daktik mahiyette müstakil manzumeler
den oluşan bu eserlerin başlıcaları şun
lardır : 1. el-Uknum ii mebadi'i (mena· 
hici) '1- 'ulı1m.· ilimierin tasnifine dair 
manzum bir eserdir. Müellifin ansiklo
pedik bilgisini ve kültürünü yansıtan bu 
önemli eserde Abdülhay ei-Kettani'nin 
tesbitine göre 278 ilim dalı 17.383 be
yitte anlatılmıştır (et· Teratfbü '1· idariyye, 
lll , 21-23) . Rabat'ta el-Hizanetü'l-amme'
de bir (nr. 284). el-Hizanetü'I-Haseniy
ye'de yedi (nr 485, 1802, 2323, 6585, 9915, 

10950, ı 1480) yazma nüshası bulunmak
tadır. z. el-MatJ.ab ii'r-rub'i'l-mücey
yeb (ei-Hizanetü'I-Haseniyye, nr. 6665) . 3. 

el-Gurre ii beyti'l-ibre (el-Hizanetü'I
Haseniyye, nr. 6662. 6678, 4908. 5889). 4. 

'j~dü'l-cevher fi'r-rub 'i'l-mu~antar 
(el-Hizanetü'l-amme. nr. 457) . s. Tebyi
nü'l-~ücmel ii 'ilmi'l-cedvel (ei-Hi
zanetü'l-amme, nr. 540) 6. el-İnti.tzab ii 
vai'i'l-usturlôb (ei-Hizanetü' l-amme. nr. 
450; el-Hizanetü' I-Haseniyye, nr. ıoo9. 

6678, 7106). 7. el-Cümu' ti'ilmi'l -mu
si~I ve't-tubu'. H. G. Farmertarafından 
ingilizce tercümesiyle birlikte neşredil
miştir (An Old Moorish Lute Tutar [Gias
gow 19331 ve Studies in Oriental Musical 
lnstruments [Glasgow 19391 içinde). 8. el
'Amelü '1- Fôsi (el· 'Ameliyyatü '/- Fasiyye, 
Macera bihi'l· 'amel {f Fas). Fas'ta kadı ve 
müftülerin mezhepteki hakim görüş ye
rine. içinde bulunulan şartları ve ihtiyaç
ları göz önüne alarak verdikleri hüküm
lerden oluşan hukuk uygulamalarını ihc 
tiva eder. Başta Kuzey Afrika olmak üze
re Maliki mezhebinin yaygın olduğu di
ğer Afrika ülkelerinde büyük rağbet gö
ren eser çeşitli tarihlerde basılmıştır (Fas 
131 O; Muhammed b. Kasım es-Sicilmasi'
nin şerhiyle. l-11, Fas. ts., 1291, 1298. 1317). 

9. et- Teysir ve't-teshil ii ?ikri ma ag
ielehü 'ş- Şey.tz ljalil min af:ıkômi '1 -mü
garese ve't-tevlic ve 't-tesyir. Muham
med Ben Şeneb tarafından yayımlanmış
tır (Reuue algerienne et tunisienne de le
gislation, Xl [18951. s. 162- 171).10. el-İg
tibôt bi-ŞerJ:ıi Nüzheti'l-istinbôt (ei
Hizanetü' l -amme. nr. 478: ei-H izanetü'I
Haseniyye, nr. 58 19). 11. ŞerJ:ıu '1 - 'A~i
de. Babası Abdülkadir el-Fasi'nin eseri-


