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Usulün eski vuruluşu şöyledir: 
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Türk musikisi usullerinden. 
_j 

Zamanla sondaki 4 zaman velvelelendirilmiştir. 

Türk mOsikisi usul sisteminde, oluşu
muna başka bir usulün girmediği iki basit 
usulden biridir. Dört zamanlı safyan usu
lünün, zaman bakımından yarısı olduğu 
için "nim-sofyan" (yarım sofyan) denilmiş
tir. Türk mOsikisinin en küçük usulü olan 
nim-sofyan usulünün 218'lik birinci, 214'
lük ikinci ve 2/2'1ik üçüncü mertebeleri 
varsa da en çok 214'1ük mertebesiyle kul
lanılmıştır. 214'1ük mertebesinin Batı mü
ziğindeki ismi "sebare"dir (C bam§) . 
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Günümüzde bu usulün çok az örneği bu
lunmaktadır. Münir Nurettin Selçuk'un ma
hur makamında, "Vur pençe-i Arı'deki şem
şlr aşkına" mısraıyla başlayan mehter mar
şında; Ahmet lrsoy'un nikriz makamında, 

"Aşıklar sactıklar işitmiş olun"; Hamamiza
de İsmail Dede'nin sOzidil makamında, "Ey 
gönül gOş eyle gel aşıkların güftarını" mıs
ralarıyla başlayan ilahilerinde bu usul kul
lanılmıştır. 
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Türk musikisi usullerinden. 
_j 

Türk mOsikisinin yirmi dört zamanlı bü
yük usullerinden olan nlm-sakil usulüne 
bu isim, kırk sekiz zamanlı sakil usulünün 
zaman sayısı bakımından yarısı olduğu için 
verilmiş olup sakil usulünün ortasından yir
mi dört zamanlı bir bölümün çıkartılmasıy
la elde edilmiştir. Geriye kalan diğer darb
lar sakil ile aynıdır. N! m-sakil usulü bir 
dört, iki altı ve yine iki dört zamandan, di
ğer bir ifadeyle bir sofyan, iki yürük sema! 
ve yine iki safyandan oluşmuştur. 24/4'
lük ikinci ve 24/2'1ik üçüncü mertebele
riyle kullanılan nim-sakil usulünün daha 
çok 24/4'1ük mertebesi tercih edilmiştir. 

Usulün 1. darbı kuwetli, 2. darbı yarı 
kuwetli , 3. darbı zayıf, 4. darbı kuwetli , 
S. darbı yarı kuwetli, 6. darbı zayıf, 7. dar
bı kuwetli, 8. darbı zayıf, 9. darbı kuwet
li, 1 O. darbı yarı kuwetli , 11 , 12, 13 ve 14. 
darbları zayıf, 1 S. darbı kuwetli , 16. dar
bı yarı kuwetli, 17. darbı kuwetli, 18. dar
bı zayıf, 19. darbı yarı kuwetli ve 20. dar-
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bı zayıftır. Kar, beste, peşrev ve ilahi gibi 
formlarda kullanılmış olan usule örnek ola
rak BuhOrizade Mustafa ltri'nin neva ma
kamında, "Gülbün-i iyş midemed saki-i 
gül'izar kG?" mısraıyla başlayan karının baş 
tarafları verilebilir. Bu usul eskiden daha 
sade darblarla, yani ikinci altı zamanla bu
nu takip eden dört zamanın vuruşları vel
velesiz olarak kullanılırken bu vuruşlar da
ha sonraki dönemlerde parçalara ayrılarak 
velvelelendirilmiştir ; bugün bu velveleli şe
kil kullanılmaktadır. 

Daha çok sirto, longa gibi oyun havala
rıyla marşlarda ve bazı türkülerde kulla
nılan nim -sofyan usulü şarkı ve ilahilerde 
az tercih edilmiştir. Bu usuldeki şarkılar 
da daha çok fantezi türündedir. Usul darb
larının birincisi kuwetli, ikincisi hafiftir. 
Sultan Abdülaziz'in hicaz, TanbCıri Kadı 
Fuad Efendi'nin hicazkar sirtosu; TanbOri 
Cemil Bey'in hüseyni (Çeçen kızı). Şükrü 

Tunar'ın hicaz oyun havaları; SantOrl Ed
hem Efendi'nin şehnaz, TanbOri Cemil'in 
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Haşim Bey, Müsiki Mecmuası, istanbul1280, s. 
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nikriz, Kevser Hanım'ın nihavend longası ; 

Kaptanzade Ali Rıza Bey'in, "Ufuklara yas

lanmış yorgun dağlar sırayla" mısraıyla baş
layan hicaz fantezisi, Sadettin Kaynak'ın, 


