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nın Yusuf u Züleyhô.'sı, Aşık Paşa'nın Ga
ribnô.me'si , Ahmedl'nin İskendernô.me'
si, Süleyman Çelebi'nin Vesiletü'n-necô.t'ı 

(mevlid ) ile onun birçok nazlresi ve Larnil 
Çelebi'nin Vô.mık u Azrô.'sı gibi mesnevi
lerde görülür. Yeni Türk edebiyatında da 
remel vezni önemini korumuş, özellikle 
Mehmed Akif Ersoy ile Muallim Naci'nin en 
çok kullandıkları bahir olmuştur. Akif'in 
kıtaları , "Asım"da yer alan hikaye üsiObun
daki şiirleri ve istiklal Marşı remel bahriyle 
yazılmış en güzel şiir örnekleridir. 
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Türk mfisikisi usulle rinden. 

_j 

Türk mOsikisinin büyük usullerinden biri 
olup XV veya XVI. yüzyıldan beri kullanıl
dığı tahmin edilmektedir. Yirmi sekiz za
manlı olan remel usulü bir dört zaman, bir 
altı zaman, sonra yine bir dört zaman, tek
rar bir altı zaman ve nihayet iki adet dört 
zamandan, diğer bir ifadeyle bir sofyan, 
bir yürük semai, bir sofyan, bir yürük se
mai ve iki safyanın birbirine eklenmesin
den meydana gelmiştir. Usulün notasyon
da, usulü meydana getiren her küçük usul
den sonra noktalı , yirmi sekizinci zaman 
sonunda ise düz bir veya iki ölçü çizgisiyle 
gösterilmesi gerekir. Remel usulü 28/4'-
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lük ikinci ve 2812'1ik üçüncü mertebeleriy~ 
le kullanılmış, fakat 28/2'1ik mertebesi da
ha fazla tercih edilmiştir. Erken klasik de
virlerde remel usulü aşağıdaki şekilde ol
duğu gibi daha sade darblar ile kullanıl
mıştır. 

28/4'1ük ikinci mertebesi 

"Canım yerine geldi ki cananıını gördüm", 
Na'fizade Ali Dede'nin şehnaz-bOselik ma
kamında. "Bir devlet için çarha temenna
dan usandık" , Dilhayat Kalfa'nın eviç ma
kamında , "Çok mu figanım ol gül-i zlba
hıram için", Şeyda Hafız' ın rehavl maka-
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28/2'1ik üçüncü mertebesi !ağ ır remell 
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Fakat zaman geçtikçe ve sosyal hayat
ta değişikliklerin meydana gelişiyle nağme 

yapısında görülen hareketlenmelerin de 
tesiriyle diğer büyük usullerde olduğu gibi 

zaman yapısı ve oluşturucu unsurlar aynı 
kalmak şartıyla remel usulünün vurulu
şunda değişmeler meydana gelmiştir. Bu 

değişmeler usulün bazı uzun darplannın 
parçalara ayrılması yani velvelelendirilme

si suretiyle olmuştur. Günümüzde remel 
usulü aşağıdaki şekilde vurulmaktadır. 

28/4'1ük ikinci mertebesi 
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mında, "Zannetme benim gibi sana ben

de bulursun" , Kömürcüzade Hafız Meh

med Efendi'nin hüzzam makamında, "Al

dım hayal-i perçemin ey mah dldeme" mıs

ralarıyla başlayan besteleri; Arapzade Ab

durrahman Bahir Efendi'nin isfahan-ı ce

dld makamındaki peşrevi bu usulle ölçül

müş eserlerdendir. 
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28/2' 1ik üçüncü mertebesi !ağır remell 
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Peşrev ve bestelerde kullanılan remel 

usulünde 28/2'1ik mertebenin gidiş bakı

mından ağır olacağı tabiidir. Bu sebeple bu 

mertebedeki usule "ağır remel" adı veri

lir. Ebubekir Ağa'nın hüseynl makamında, 
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