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bir saldýrý ile aldý ve etnik bakýmdan tamamen Hýrvat Katolik bir þehir haline getirmek istedi, müslümanlar sürüldü ve tüyler
ürpertici þartlar altýnda toplama kamplarýna kondu. Hýrvat ordusu mevcut altý caminin beþini havaya uçurdu, kalýntýlarýný
buldozerlerle daðýttý. Bu camilerin hepsi þehir merkezinde bulunuyordu. Kumluk mahallesinin uzaðýndaki Sarýca Camii
ateþe verildi, büyük bölümü çatýsýz halde
ayakta kaldý. Bununla birlikte Katolik ve
Sýrp kiliseleri hasar görmemiþti. Dayton
Antlaþmasý’ndan yedi yýl sonra 2002-2003’te Ustulçe’nin hemen hemen bütün müslüman cemaati ve baðlý köylerin ahalisi dahil 14.000 kiþi evlerine geri döndü. Þehre
yerleþenler Sultan Selim Camii’ni yeniden
inþa ettiler. Mehmet Müezzinoviç’in yayýnýndan hareketle (Islamska Epigrafika, III,
365-389) önemli tarihî kitâbeler tekrar yapýldý ve önde gelen ailelerin eski mezar taþlarý cami avlusuna yerleþtirildi. 2005’te Sari@ Camii dikkatlice ve ince zevkle restore
edilip tekrar ibadete açýldý. 2006’nýn yazýnda Ali Paþa Rýdvanbegoviç (Podgradska)
Camii de (a.g.e., III, 370-373) ayný itina ile
yeniden inþa edilmeye baþlandý ve 2010’da tamamlandý. Hamam mahallesinde bulunan Ustulçe’nin dördüncü camisi Hacý
Ali Salihovi@ Camii’nin inþasý 2008’de tamamlandý. 2006’nýn yazýnda Rýdvanbegoviç ailesinin konaklarýndan biri olan Begova saray kompleksi restore edildi. 1745’lerde yapýlan Careva Camii yakýnýndaki Ýs-
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mail Aða Sari@ mâlikânesinin (a.g.e., III,
382) restorasyonu 2007 baharýnda baþlatýlýp 2010’da tamamlanmýþtýr. Böylece Ustulçe yeniden canlý bir merkez haline geldi.
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Temel iþlevi
yýldýzlarýn konumunu belirlemek olan
çok amaçlý astronomi aleti.
˜
™

Usturlap adý, Grekçe astronla (yýldýz)
lambanein (almak, yakalamak, ölçmek) kelimelerinin birleþimiyle oluþan astrolabos
veya astrolabondan Arapçalaþmýþtýr. Latince’deki karþýlýðý astrolabiumdur. Ustur-

lap eski dönemlerde teknik anlamýyla küresel astronomi problemlerini çözmek, gök
cisimlerinin veya herhangi bir yükseltinin
irtifaýný ölçmek, gündüz ve gece saatlerini belirlemek, þehirlerin enlem ve boylamlarýna göre kýble yönünü tesbit etmek,
tablolar (zayiçeler) çýkarmak gibi teorik ve
pratik birçok amaçla kullanýlan astronomi aletini ifade eder. Çeþitli türleri vardýr.
Hârizmî terimin anlamýný Grekçe aslýna
uygun biçimde “mikyâsü’n-nücûm” (yýldýz
ölçüm aleti) þeklinde vermekte ve Grekçe
“yýldýz” anlamýna gelen, astronomi (asternûmyâ) kelimesinde de kullanýlan “aster”
ile -güya ayna anlamýndaki- “labon”dan
türediðini aktarmaktadýr. Hârizmî böylece kelimenin Arapça’daki doðru okunuþunun “asterlâb” olmasý gerektiðini ima etmektedir (Mefâtî¼u’l-£ulûm, s. 253). Usturlap tek baþýna kullanýldýðýnda, genellikle
pürüzsüz bir düzlem üzerine gökyüzünün
izdüþümü esas alýnarak imal edilmiþ olan
düzlem usturlap (el-usturlâbü’l-musattah / elusturlâbü’s-sathî) kastedilir.
Ýlkçað ve Ortaçað boyunca yaygýn biçimde kullanýlan usturlabýn tarihi Yunan
klasik müellifleri tarafýndan Archimedes
ve Apollonios’a (yaklaþýk m.ö. 200), hatta
Eudoxous’a (yaklaþýk m.ö. 350) kadar geri
götürülmektedir. Düzlem usturlabýn ilkesi
olan gökyüzünün izdüþümüyle ilgili modellemenin en azýndan Hipparchos (m.ö.
150) döneminde bilindiðine dair ilmî veriler bulunmaktadýr. Batlamyus (ö. 168 [?]),
Latin dünyasýnda Planisphaeirum diye
bilinen eserinde ayný adla anýlan düzlem
usturlabý tanýmlamýþtýr. Ayrýca Ýskenderiyeli Theon’un (ö. yaklaþýk 405) bu konuda
yazdýðý ve Ýslâm dünyasýnda erken tarihlerden itibaren Kitâbü’l-£Amel bi’l-us¹urlâb adýyla tanýnacak olan (Ýbnü’n-Nedîm
s. 327) eserle ilgili mâlûmatýn Severus Sebokht (ö. 666-667) tarafýndan kaleme alýnan Süryânîce bir risâlede yer aldýðý bilinmektedir. Tarihçi Ya‘kubî’nin muhtemelen
Theon yerine Batlamyus’a ¬âtü’½-½afâßi¼
ve hiye’l-us¹urlâb adýyla izâfe ederek ayrýntýlý biçimde anlattýðý benzer bir eserle (TârîÅ, I, 139-140) Severus Sebokht’un
tanýttýðý düzlem usturlap arasýnda ilginç
paralellikler tesbit edilmiþtir. Bunlarýn yaný sýra Ýslâm dünyasýnda Yahyâ en-Nahvî
olarak bilinen Johannes Philoponus da düzlem usturlap geleneðinde önemli bir yer
tutmaktadýr (Ya‘kubî, Sebokht ve Philoponus’un verdiði bilgilerin bir karþýlaþtýrmasý için bk. Neugebauer, XL/3 [1949], s. 243245). Bu bilginlerin çalýþmalarýyla belirli bir
geliþim kaydeden usturlap eski Yunan biliminin tanýndýðý Ýran, Suriye ve öteki Do195
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ðu Akdeniz havzalarýndan Ýslâm dünyasýna II. (VIII.) yüzyýldan itibaren intikal etmeye baþlamýþtýr.
Ýbnü’n-Nedîm’e göre Ýslâm dünyasýnda
usturlabý ilk imal eden kiþi Muhammed b.
Ýbrâhim el-Fezârî olup (ö. 190/806) Kitâbü’l-£Amel bi’l-us¹urlâbi’l-müsa¹¹a¼ adlý
bir eseri bulunmaktadýr (el-Fihrist, s. 332).
Ýslâmî dönemde telif edilen ve Ýbnü’n-Nedîm’in eserinde anýlan usturlap konusunda yazýlmýþ en eski Arapça risâleler arasýnda, müellifleri III. (IX.) yüzyýlýn ilk yarýsýnda yaþayan Mâþâallah b. Eserî’nin Kitâbü Øan£ati’l-us¹urlâb ve’l-£ameli bihâ’sý, Ali b. Îsâ’nýn konuyla ilgili risâlesi ve Muhammed b. Mûsâ el-Hârizmî’nin Kitâbü’l£Amel bi’l-us¹urlâb’ý sayýlmaktadýr (a.g.e.,
s. 333, 342). Abdurrahman es-Sûfî’nin (ö.
376/986) Kitâbü’l-£Amel bi’l-us¹urlâb adlý risâlesi de 402 bölümden meydana gelen hacimli bir eserdir ve müellif ayný konuda yazdýðý kýsa bir risâlenin hemen baþýnda 1760 bölümden oluþan daha büyük
bir eser kaleme aldýðýný söylemektedir. Sadece ikinci yarýsý günümüze ulaþan bu eser
herhalde usturlap üzerine dünyada yazýlmýþ en hacimli kitaptýr. Bu kadar erken
bir dönemde usturlaplar hakkýndaki eserlerin önemli bir düzeye ulaþtýðý, müslüman bilginlerin gerçekleþtirdiði çalýþmalarda Yunanlý seleflerinin eserleriyle yetinmediði ve birçok usturlap türü geliþtirdiði anlaþýlmaktadýr. Bu geliþmenin kaydedilmesinde müslüman bilginlerin Yunanlý
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seleflerinin otoritesi karþýsýnda kendilerini nisbeten baðýmsýz hissetmeleri ve mevcut birikimi geliþtirmeye yönelik eleþtirel
bir tutum izlemiþ olmalarý önemli rol oynamýþtýr. Yenilik peþindeki bu tutumun tipik bir örneðini Usturlâbî’nin (ö. 534/113940) bütün enlemler için geliþtirdiði Kitâbü’l-£Amel bi’l-küre adlý eserinde görmek mümkündür (Rosenthal, IX [1950],
s. 558-560). Avrupa’nýn eðitimli çevrelerinde usturlap hakkýndaki ilk bilgi ve uygulamalar Gerbert d’Aurillac (Papa II. Sylveste, ö. 1003 [?]) ve Hermann of Reichenau’nun (ö. 1054) yazýlarýna dayanýr. Bu bilginler týpký daha sonrakiler gibi açýk biçimde
müslüman usturlap modellerine, en çok
da Mâþâallah’ýn modeline dayanmýþtýr. Bu
arada söz konusu etkilerin Avrupa’ya intikal etmekle kalmayýp Çin’e kadar uzandýðý da belirtilmelidir. Nitekim Moðol Ýmparatoru Kubilay Han’ýn isteði üzerine ünlü
Merâga Rasathânesi’nde kullanýlan astronomi aletlerine dair bilgilerin Cemâleddin
adlý bir elçi tarafýndan Çin’in Hanbalýk (Pekin) þehrine intikal ettirildiði ve bunlar arasýnda usturlabýn da yer aldýðý Çince belgelerde kayýtlýdýr (Hartner, ISIS, XLI/2 [1950],
s. 191-192). Günümüze ulaþan en eski Avrupa usturlabý yaklaþýk 1200 tarihlerine
kadar gitmektedir. Avrupa’da 1700 yýlýna
kadar yaygýn biçimde kullanýlan usturlabýn imal geleneði, kayda deðer bir literatür desteðiyle Ýslâm dünyasý ve Osmanlý
coðrafyasýnda XIX. yüzyýla kadar devam
etmiþtir.
Bîrûnî (ö. 453/1061), hocasý Ebû Saîd esSiczî’nin çalýþmalarýndan yararlanarak Ýstanbul’da da yazma nüshalarý bulunan (meselâ bk. Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr.
2576, Cârullah Efendi, nr. 1451; TSMK, III.
Ahmed, nr. 3505) Ýstî£âbü’l-vücûhi’l-

mümkine adlý eserinde V. (XI.) yüzyýl baþlarýna kadar geliþtirilmiþ davul, yengeç,
spiral, cetvel, kayýk ve haç biçiminde usturlap gibi çeþitli usturlap türlerini açýk
biçimde tanýmlamýþtýr (bu usturlaplarýn tanýtýmý için bk. Sezgin, II, 81-83). Bîrûnî’den çeyrek yüzyýl sonra sadece belli enlem dereceleri için olmayan evrensel usturlaplar ortaya çýkmýþtýr. Bu konudaki ilk
çalýþmalarýn Ebü’l-Hasan Ali b. Halef tarafýndan yapýldýðý bilinmektedir; onun tanýttýðý evrensel usturlap daha sonraki dönemlerde “þekkaziyye” adýyla anýlmýþtýr. Bu
tür usturlaplarýn bir baþka uzmaný Endülüs’te yetiþen ve “es-safîhatü’z-Zerkaliyye”
diye bilinen evrensel usturlabý tanýmlayan
Ýbnü’z-Zerkale’dir. Avrupa’da “sapæa” adýyla bilinen bu alet, gökyüzü izdüþümünün
yer aldýðý tek bir disk ve merkez etrafýnda döndürülebilen taksimatlý bir cetvelden ibaret olup bütün alanlar için kullanýlabilmektedir. Kastilya Kralý X. Alfonso’nun
emriyle birçok bilgin tarafýndan ortaklaþa yazýlan Libros del saber de astronomia adlý eserde ayrýntýlý biçimde tanýtýlan
safîhanýn Latin Avrupasý’nda XIII. yüzyýl
baþlarýndan XVI. yüzyýla kadar devam eden
bir etkiye sahip bulunduðu anlaþýlmaktadýr. XVI. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Walter Arsenius, Erasmus Habermel ve John Blagrave’ýn imal ettiði usturlaplar safîha türü evrensel usturlaplarýn izini takip eden
astronomi aletleridir. Söz konusu aletin
yaygýn etkisi müslüman coðrafyasýnda da
görülmektedir. Endülüslü bilgin Muhammed b. Fütûh el-Hamâirî’nin 613 (1216)
yýlýnda Ýþbîliye’de (Sevilla) imal ettiði, bugün Roma Rasathânesi’nin mülkiyetinde
olan evrensel usturlap bu etkinin devam
ettiðinin tipik bir göstergesidir. Bunun yaný sýra Hüseyin b. Bâsûh (ö. 716/1316) ad-
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lý astronomi bilgini Risâletü’½-½afî¼ati’lcâmi£a adlý eserinde Ýbnü’z-Zerkale’nin
usturlabýný ayrýntýlý biçimde tanýtmýþtýr.
Ahmed b. Serrâc (ö. 729/1329) tarafýndan
imal edilen bir baþka evrensel usturlap,
safîha ile sýradan usturlabýn imkânlarýný
kendisinde birleþtirerek bu aleti Ýslâm dünyasýndaki geliþimi bakýmýndan zirve noktasýna taþýmýþtýr.
Tamamen müslüman bilginlerin buluþu olduðu anlaþýlan bir baþka usturlap türü küresel usturlaptýr. Câbir b. Sinân elHarrânî tarafýndan icat edildiði kabul edilen bu alet üzerine Habeþ el-Hâsib ve Kustâ b. Lûka gibi âlimler çalýþmýþtýr. Bu aletin daha sonraki geliþim sürecini izleme
imkâný veren günümüze ulaþmýþ bilimsel
metinler arasýnda Ebü’l-Abbas en-Neyrîzî’nin Kitâb li’l-£amel bi’l-u½turlâbi’l-kürevî adlý risâlesi, daha geç dönemlerde de
Bîrûnî’nin el-Ýstî£âb’ý ve Hasan b. Ali elMerrâküþî’nin Câmi£u’l-mebâdî ve’l-³åyât fî £ilmi’l-mîšåt adlý eseri zikredilebilir. Bu tür usturlabýn Libros del saber de
astronomia adlý eser vasýtasýyla tanýndýðý Ýspanya dýþýnda Avrupa’da pek bilinmediði görülmektedir. Bir diðer özgün usturlap türü, matematik tarihinde önemli bir
yer iþgal eden Þerefeddin et-Tûsî’nin (VI./
XII. yüzyýl) tanýmladýðý, “el-usturlâbü’l-hattî” olarak anýlan çubuk ya da çizgisel usturlaptýr. “Tûsî çubuðu” diye anýlan bu usturlap, üzerine bilinen düzlem usturlap
projeksiyonunun aktarýldýðý bir çubuktan

oluþmaktadýr. Bu usturlabýn matematik
tarihinde herhangi bir dereceden sayýsal
denklemlerin çözümü konusunda çýðýr açtýðý kabul edilmektedir (usturlabýn tarihsel geliþimi ve çeþitli usturlap modelleri
için bk. Sezgin, II, 79-135).
Düzlem usturlap ana gövde, ana gövdenin kenarýndaki dereceli daire, sayýlarý
birden dokuza kadar deðiþebilen disk veya plakalar, örümcek veya að ve cetvel
þeklinde anýlan kýsýmlardan oluþur (þekil
1). Metal plakanýn üzerinde gözlemcinin
bulunduðu enleme iliþkin stereografik izdüþüm yer alýr. Aletin üzerindeki çizim
özellikle öðle doðrusu, baþ ucu noktasý,
ufuk dahil eþit yükseklik daireleri ve baþ
ucu noktasýndan her yöne yayýlan boylam
dairelerinden meydana gelir. Plakanýn
merkezini Yengeç dönencesi, ekvator ve
Oðlak dönencesi (plakanýn dýþ kenarý) daireleri çevreler. Genellikle ufuk dairesinin
ötesinde alaca karanlýk zamanýný belirleyen bir eðri daha göze çarpar. Ana gövde
kenar çevresi kabarýk bir halka þeklinde
olan merkezi delik metal bir plakadýr. Plakanýn kenar halkasýnda 4 kadran halinde
gruplanmýþ 4 × (18 × 5) = 360 derecelik
bir gösterge çizelgesi, onun iç tarafýnda
dereceden saati hesaplamaya yarayan iki
yarým daire vardýr. Ana gövdenin arka yüzünde genellikle sadece astronomik amaçlara hizmet etmeyen, bazý nesneleri ölçmek için “gölge dörtgeni” ve zamanî saatleri belirlemeye yarayan yaylar gibi çe-
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Þekil: 3 Kuzey yarým küresinde stereometrik izdüþüm: SGüney kutbu, A ve B küre yüzeyinde yer alan iki nokta, A 1
ve B 1 bu noktalarýn 0 3’ten geçen yatay bir düzleme iz düþümü

þitli çizimler bulunur (þekil 2). Saat daireleri, mevsime baðlý olarak birbirinden farklý gündüz ve gece sürelerini gün boyunca
on iki eþit saate böler.
Örümcek, ana gövdenin kenar halkasý
içinde dönebilecek þekilde yer alan ve plakanýn yüzeyindeki çizimlerin görülebilmesi için büyük bir kýsmý kesilen, yýldýz haritasý niteliðinde metal bir parça olup üzerine önemli sabit yýldýzlar gerçek bahar
(rektesansyon) ve yükselim (deklinasyon) açýlarýyla, bazan deðerli taþlar kullanýlarak iþaretlenir. Üzerindeki dýþ merkezli daire her
biri 30 derecelik on iki burca ayrýlýr ve tutulum (ekliptik) dairesini ifade eder. Örümceðin üzerine yerleþtirilen cetvelde genellikle bir de niþangâh yer alýr. Bazý aletlerin arka yüzeyinde de bir cetvel bulunur.
Aletin unsurlarýný birleþtirmek için önce
plaka ana gövde çemberinin içine, onun
üzerine örümcek ve ardýndan cetvel yerleþtirilir. Yerleþtirilen kýsýmlar bir mille birleþtirilir ve milin çýkmamasý için üst cetvelin taþan ucundaki deliðe genellikle at
þeklinde tasarlanmýþ bir pim geçirilir. Yaygýn biçimde kullanýlmýþ olan düzlem usturlabýn temel prensibi yukarýda deðinilen
ve þekil 3’te açýklanan, bir küre üzerindeki
noktalarý stereografik izdüþüm kuralýna
göre bir düzlem üzerine düþürmektir.
Merkezi O ve güney kutbu S olan bir küre yatay bir düzlemden yararlanýlarak iki
eþit yarým küreye ayrýlýr; kürenin üzerindeki A ve B noktalarý S merkezine göre iz düþürülerek A1 ve B1 noktalarýna dönüþtürülür. Küre yüzeyindeki nokta ve doðrular arasýnda bulunan bütün açýsal iliþkilerin bu izdüþümde korunduðu matematiksel olarak
kanýtlanabilir. Stereografik izdüþümde daireler düzleme bir daire ya da özel durumlarda bir doðru halinde yansýr.
Þekil 4’te merkezini kutup noktasýnýn
meydana getirdiði usturlabýn dýþ çevre197
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rindeki bu noktaya çevrilir. Yýldýzýn doðuþ
zamaný ana gövde çemberindeki zaman
göstergesinden, konumu ise altýndaki boylam dairesinden okunur.
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Þekil: 4 Dünya ve gökyüzündeki çeþitli noktalarýn izdüþümünün usturlap düzlemine yansýtýlmasý

sinde Oðlak dönencesi bulunmakta, ekvator ve Yengeç dönencesiyle birlikte kutbun etrafýnda eþ merkezli üç daire oluþturmaktadýr. Bulunulan yer (meselâ Ýstanbul enlemi j = 41°) ufuk dairesi ve baþ
ucu noktasýyla ifade edilir. Ufka göre enlem ya da yükseklik daireleri ufukla baþ
ucu noktasý etrafýnda iç içe sýralanýrken
boylam dairelerinin tamamý baþ ucu noktasýndan geçen daireler þeklindedir. Düzlem üzerine her enlem derecesi için farklý bir izdüþüm çýkarýlýr.
Usturlap yardýmý ile hiç hesap yapmadan bir dizi problem doðrudan ve çok kýsa zamanda çözülebilir. Meselâ belirli bir
yerde 22 Haziran’da güneþin doðuþ saati
belirlenmek istenirse 22 Haziran Ýkizler
burcunun on ikinci gününe denk düþtüðü için önce örümcekte, tutulum dairesi üzerindeki bu tarihe karþý gelen nokta
belirlenir. Ýkinci adýmda örümcek merkezi
etrafýnda çevrilerek belirlenen nokta plakadaki doðu ufuk dairesinin üzerine getirilir. Daha sonra cetvel Ýkizler burcunun on
ikinci günü üzerine çevrilir ve aranan zaman ana gövde kenar halkasýnýn üzerindeki zaman çizelgesinden okunur. Yine belirli bir yerde sabit bir yýldýzýn meselâ 13
Þubat’taki doðuþ zamaný ve konumu belirlenmek istenirse örümcek üzerinde söz
konusu yýldýzý belirten nokta bulunur ve
örümcek merkezi etrafýnda çevrilerek plakadaki ufuk dairesinin üzerine getirilir. 13
Þubat Kova burcunun yirmi beþinci gününe rastladýðýndan örümcek ayný noktada
kalmak üzere cetvel tutulum dairesi üze198
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Muhammed b. Hasan eþ-Þeybânî’nin
(ö. 189/805)
Hanefî fýkhýnýn temelini teþkil ettiði
için mesâilü’l-usûl veya kýsaca usul,
kendisinden tevâtür yahut
þöhret yoluyla rivayet edildiði için de
zâhirü’r-rivâye diye anýlan altý eseri
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(bk. ZÂHÝRÜ’r-RÝVÂYE).
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Miras hukukunda
üst soy hýsýmlarý ifade eden
fýkýh terimi.
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Sözlükte “kök, esas, kaide” anlamlarýna
gelen asl kelimesinin çoðulu usûl bir kimsenin soy bakýmýndan asýllarýný yani anne,
baba, onlarýn anne ve babalarý þeklinde yu-

karýya doðru devam eden, kendisine kan
baðýyla baðlý üst soy hýsýmlarýný ifade eder.
Usul kelimesinin karþýtý olan “dallar” anlamýndaki fürû alt soy hýsýmlarýný yani çocuk
ve torunlarý, onlarýn çocuklarýný kapsar. Kiþinin en yakýn akrabalarýndan meydana gelen usul, toplumlarýn örf ve âdetine göre
þekillenen bir dizi sosyal ve beþerî iliþkinin
merkezinde yer aldýðý, dinî ve ahlâkî sorumluluklarýn öznesi ve nesnesi olduðu gibi fýkýhta evlenme yasaðý, mahremiyet,
miras, nesep, velâyet, iyilik ve yardým gibi açýlardan ele alýnmýþ, usulü ilgilendiren
hükümler çeþitli fýkýh bablarýnda iþlenmiþtir.
Usul ve fürû ile ilgili dinî hükümler toplumda güzel ahlâký yerleþtirme, aileyi ve
akrabalýk iliþkilerini gözetme, saðlýklý nesiller yetiþtirme hedeflerini de gözetir. Sevgi, þefkat, fedakârlýk ve merhamet üzerine kurulmasý istenen usul ve fürû iliþkisinde karþýlýklý haklar ve yükümlülükler dengesi önemlidir. Anne babanýn çocuklar üzerinde haklarý olduðu gibi çocuklarýn da beslenme, barýnma ve giyim gibi maddî ihtiyaçlarýnýn yaný sýra toplumsal hayata hazýrlanma, dinî ve ahlâkî eðitim alma, meslek edinme gibi açýlardan anne baba üzerinde haklarý vardýr. Ýbadetler ve mirasla
ilgili özel hükümler dýþýnda din farký hak ve
yükümlülüklerle iliþkileri düzenleyici diðer
hükümlerde farklýlýða yol açmaz.
Usul ve fürû arasýndaki hak ve yükümlülükler nesep baðý üzerine kuruludur. Nesep baðýnýn kurulmasý veya sona erdirilmesi ihtiyarî deðildir, meþrû bir evlilik içinde meydana gelen doðuma baðlý, zorunlu
bir iliþki olarak ortaya çýkar. Bu çerçevede
en önemli konulardan biri evlenme yasaðý ve mahremiyetle ilgilidir. Usul ve fürû
arasýnda evlilik söz konusu olamaz. Ayrýca
usul ve fürûun eþleri de birbirlerine ebediyen haramdýr. Ýslâm öncesi dönemde görülen, kiþinin üvey annesiyle evlenmesi türünden uygulamalar haram kýlýnmýþtýr. Bir
baþka ifadeyle kiþi, usul veya fürûundan
birinin ölümü yahut boþanmasý durumunda onun dul eþiyle evlenemez. Tesettür,
avret, dokunma ve halvet gibi konularda
yabancýlardan farklý þekilde usul ve fürû
arasýnda hem bir arada yaþamanýn gereði olarak hem de birinci derece yakýn akraba arasýnda yaratýlýþtan cinsel duygularýn bulunmamasý sebebiyle daha esnek
hükümler getirilmiþtir (bk. MAHREM).
Usul ve fürû arasýnda bakým ve nafaka
yükümlülükleri de söz konusudur. Çocuklarýn babalarý ve ihtiyaç durumunda diðer
usulü üzerinde eðitim, nafaka ve saðlýklý
bir þekilde yetiþtirilme türünden haklarý

