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USTURLAP

rindeki bu noktaya çevrilir. Yýldýzýn doðuþ
zamaný ana gövde çemberindeki zaman
göstergesinden, konumu ise altýndaki boy-
lam dairesinden okunur.
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Hanefî fýkhýnýn temelini teþkil ettiði
için mesâilü’l-usûl veya kýsaca usul,

kendisinden tevâtür yahut
þöhret yoluyla rivayet edildiði için de
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Miras hukukunda 
üst soy hýsýmlarý ifade eden

fýkýh terimi.˜ ™

Sözlükte “kök, esas, kaide” anlamlarýna
gelen asl kelimesinin çoðulu usûl bir kim-
senin 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” anla-
mýndaki fürû alt soy hýsýmlarýný yani çocuk
ve torunlarý, onlarýn çocuklarýný kapsar. Ki-
þinin en yakýn akrabalarýndan meydana ge-
len usul, toplumlarýn örf ve âdetine göre
þekillenen bir dizi sosyal ve beþerî iliþkinin
merkezinde yer aldýðý, dinî ve ahlâkî so-
rumluluklarýn öznesi ve nesnesi olduðu gi-
bi fýkýhta evlenme yasaðý, mahremiyet,
miras, nesep, velâyet, iyilik ve yardým gi-
bi açýlardan ele alýnmýþ, usulü ilgilendiren
hükümler çeþitli fýkýh bablarýnda iþlenmiþ-
tir.

Usul ve fürû ile ilgili dinî hükümler top-
lumda güzel ahlâký yerleþtirme, aileyi ve
akrabalýk iliþkilerini gözetme, saðlýklý ne-
siller yetiþtirme hedeflerini de gözetir. Sev-
gi, þefkat, fedakârlýk ve merhamet üzeri-
ne kurulmasý istenen usul ve fürû iliþkisin-
de karþýlýklý haklar ve yükümlülükler den-
gesi önemlidir. Anne babanýn çocuklar üze-
rinde haklarý olduðu gibi çocuklarýn da bes-
lenme, barýnma ve giyim gibi maddî ihti-
yaçlarýnýn yaný sýra toplumsal hayata ha-
zýrlanma, dinî ve ahlâkî eðitim alma, mes-
lek edinme gibi açýlardan anne baba üze-
rinde 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 yüküm-
lülükler nesep baðý üzerine kuruludur. Ne-
sep baðýnýn kurulmasý veya sona erdiril-
mesi ihtiyarî deðildir, meþrû bir evlilik için-
de meydana gelen doðuma baðlý, zorunlu
bir iliþki olarak ortaya çýkar. Bu çerçevede
en önemli konulardan biri evlenme yasa-
ðý ve mahremiyetle ilgilidir. Usul ve fürû
arasýnda evlilik söz konusu olamaz. Ayrýca
usul ve fürûun eþleri de birbirlerine ebedi-
yen haramdýr. Ýslâm öncesi dönemde gö-
rülen, kiþinin üvey annesiyle evlenmesi tü-
ründen uygulamalar haram kýlýnmýþtýr. Bir
baþka ifadeyle kiþi, usul veya fürûundan
birinin ölümü yahut boþanmasý durumun-
da onun dul eþiyle evlenemez. Tesettür,
avret, dokunma ve halvet gibi konularda
yabancýlardan farklý þekilde usul ve fürû
arasýnda hem bir arada yaþamanýn gere-
ði olarak hem de birinci derece yakýn ak-
raba arasýnda yaratýlýþtan cinsel duygula-
rýn bulunmamasý sebebiyle daha esnek
hükümler getirilmiþtir (bk. MAHREM).

Usul ve fürû arasýnda bakým ve nafaka
yükümlülükleri de söz konusudur. Çocuk-
larýn babalarý ve ihtiyaç durumunda diðer
usulü üzerinde eðitim, nafaka ve saðlýklý
bir þekilde yetiþtirilme türünden haklarý

sinde Oðlak dönencesi bulunmakta, ek-
vator ve Yengeç dönencesiyle birlikte kut-
bun etrafýnda eþ merkezli üç daire oluþ-
turmaktadýr. Bulunulan yer (meselâ Ýs-
tanbul enlemi j = 41°) ufuk dairesi ve baþ
ucu noktasýyla ifade edilir. Ufka göre en-
lem ya da yükseklik daireleri ufukla baþ
ucu noktasý etrafýnda iç içe sýralanýrken
boylam dairelerinin tamamý baþ ucu nok-
tasýndan geçen daireler þeklindedir. Düz-
lem üzerine her enlem derecesi için fark-
lý bir izdüþüm çýkarýlýr.

Usturlap yardýmý ile hiç hesap yapma-
dan bir dizi problem doðrudan ve çok ký-
sa zamanda çözülebilir. Meselâ belirli bir
yerde 22 Haziran’da güneþin doðuþ saati
belirlenmek istenirse 22 Haziran Ýkizler
burcunun on ikinci gününe denk düþtü-
ðü için önce örümcekte, tutulum daire-
si üzerindeki bu tarihe karþý gelen nokta
belirlenir. Ýkinci adýmda örümcek merkezi
etrafýnda çevrilerek belirlenen nokta pla-
kadaki doðu ufuk dairesinin üzerine geti-
rilir. Daha sonra cetvel Ýkizler burcunun on
ikinci günü üzerine çevrilir ve aranan za-
man ana gövde kenar halkasýnýn üzerin-
deki zaman çizelgesinden okunur. Yine be-
lirli bir yerde sabit bir yýldýzýn meselâ 13
Þubat’taki doðuþ zamaný ve konumu be-
lirlenmek istenirse örümcek üzerinde söz
konusu yýldýzý belirten nokta bulunur ve
örümcek merkezi etrafýnda çevrilerek pla-
kadaki ufuk dairesinin üzerine getirilir. 13
Þubat Kova burcunun yirmi beþinci günü-
ne rastladýðýndan örümcek ayný noktada
kalmak üzere cetvel tutulum dairesi üze-
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alma hususunda sadece baba ve onun
yokluðunda dede yetkilidir. Usulünden izin
alýnmadan fürûu yolculuða çýkarmak câiz
deðildir. Küçük yaþtaki fürû müslüman ol-
ma hususunda usulüne tâbidir. Yetiþkin
fürûun genel seferberlik durumu dýþýnda
anne ve babanýn, onlarýn yokluðunda di-
ðer usulün iznini almadan cihada katýlma-
sý veya hizmete ihtiyacý bulunan usulün iz-
ni olmadan yolculuða çýkmasý câiz görül-
memiþtir. Öte yandan erkek usulün özel-
likle maddî imkâný bulunmayan yetiþkin
fürûunu evlendirmesi vâcip görülmüþtür.

Þahitlik, borçlar ve ceza hukuku baký-
mýndan da usul ile fürû arasýnda bazý
özel hükümler söz konusudur. Baþkala-
rýna haksýzlýk yapýlmasýný önlemek kadar
aile iliþkilerini bozabilecek hususlarýn da
önüne geçmek amacýyla kiþinin kendi usul
ve fürûu lehinde þahitlik yapmasý veya hâ-
kim sýfatýyla kendi usul ve fürûunun da-
vasýnda hüküm vermesi câiz kabul edilmiþ-
tir. Usulün fürûa yaptýðý hibeden dönmesi
uygun görülmemiþ, ancak bazý þartlarla
buna izin verilmiþtir. Temerrüd hariç usu-
lün fürûa olan borcu için hapsedilmesi,
aralarýnda nafaka yükümlülüðü bulunma-
sý dolayýsýyla fürûun malýný çalma duru-
munda had cezasý uygulanmasý söz konu-
su deðildir. Benzer þekilde usulün fürûu-
na yönelik iþlediði kazif ve katil gibi suç-
larda da had cezasý uygulanmaz.
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Türk mûsikisinde 
belli düzümlerden yapýlarak 
kalýp halinde tesbit edilen

ölçülere verilen ad.˜ ™

Türk mûsikisinin metrik sistemiyle ilgili
bir konu olan usul, vuruþlarýnýn kýymeti bir-
birine eþit veya eþit olmayan, fakat mutla-
ka kuvvetli, yarý kuvvetli ve zayýf zaman-

larýnýn belli bir þekilde sýralanmasýyla mey-
dana gelen, belli kalýplar halinde tesbit edil-
miþ sayý yahut vuruþ gruplarýdýr. Kuvvet-
li, yarý kuvvetli ve zayýf zamanlarýn (vu-
ruþlarýn) deðiþik biçimlerde sýralanmasý ve
bu vuruþlarýn kýymetlerinin deðiþik oluþu
usuller arasýndaki farklýlaþmayý teþkil
eder. Türk mûsikisi, makamlarýnda gö-
rüldüðü gibi usul bakýmýndan da çok zen-
gindir. Usul vuruþlarý için “darp” kelimesi
kullanýlýr. Usulü meydana getiren unsurla-
rýn en önemlilerinden biri düzümdür. Usu-
lün iç yapýsýyla ilgili olan düzüm “kýsa za-
man içinde uygunluk” þeklinde tanýmlana-
bilir. Usul, “zamanýn kalýplaþmýþ durumu”
veya “deðiþik düzümlerin birleþmesinden
meydana gelen ve kalýp halinde belirlenen
ölçü” diye de tarif edilebilir.

Herhangi bir yere elle, birinciler kuvvetli
olmak kaydýyla 1, 2, 3 yahut 1, 2, 3, 4 vb.
þeklinde vurulursa bunu dinleyen müzi-
kal kulaða sahip kiþi üçerli, dörderli vb.
gruplar vurulduðunu anlar. Çünkü zaman
içindeki uygunluk birbirini düzenli aralýk-
larla takip eden kuvvetli vuruþlarýn gelme-
siyle saðlanabilir. Buna göre düzümden
sonra dikkati çeken önemli unsur vuruþ-
lar ve bu vuruþlarýn kuvvetli veya zayýf olu-
þudur. Düzüm, genellikle usulü teþkil eden
parçalarýn bir kýsmý olabildiði gibi bazan
baþlý baþýna bir usul olarak da düþünüle-
bilir. Düzümün klasik nazariyat eserlerin-
deki adý “îka‘”dýr. Bu tabir eski dönemler-
de yanlýþlýkla usul yerine kullanýlmýþtýr (bk.
ÎKA‘). Bir usulün meydana gelebilmesi için
en azýndan bir kuvvetli ve bir zayýf zama-
na ihtiyaç vardýr. Bu bakýmdan bir zaman-
lý usul olmaz.

olduðu gibi usulün de ihtiyaç halinde na-
fakalarýnýn karþýlanmasý ve kendilerine ba-
kýlmasý fürû üzerindeki haklarý arasýnda-
dýr. Usul din farký bulunmamasý þartýyla
miras açýsýndan da birtakým haklara sa-
hiptir; bazan ashâbü’l-ferâiz, bazan asa-
be, bazan da zevi’l-erhâm grubuna girer
ve ölene yakýnlýðýna göre mirastan pay
alýr. Usulün dede yetiminde görüldüðü
üzere mirastan pay alamayan, ihtiyaç ha-
lindeki fürûuna vasiyette bulunmasý men-
duptur.

Nafaka hakkýndan dolayý usul fürûuna,
fürû da usulüne (oðul veya torun anne baba,
nine veya dedesine) zekât veremez. Mâlikî-
ler’e göre dede ve torunun birbirine karþý
nafaka sorumluluðu olmadýðýndan bun-
lardan biri diðerine zekât verebilir. Ýhtiyaç
durumunda dinî-malî yükümlülüklerin
yerine getirilmesinde de fürû ve usul bir-
birine yardým eder, meselâ birbirlerinin
fitrelerini öderler. Yaþlýlarýn bakým ve na-
fakasýnýn toplumun genelinden, devlet ve-
ya baþka kurumlardan ziyade kendi aile-
si tarafýndan üstlenilmesi hem güzel ah-
lâka ve sýla-i rahim emrine daha uygun-
dur, hem de malî yükümlülüklerin ve so-
rumluluklarýn daðýtýlmasý yoluyla daha et-
kilidir. Birçok âyette Allah’a þirk koþma-
ma emrinden sonra ikinci sýrada anne ba-
baya iyilik (ihsan) vazifesinin zikredilmesi,
onlara saygýsýzlýðýn yasaklanmasý, sevgi ve
merhametle davranýlmasýnýn emredilme-
si konunun önemini gösterdiði gibi usulü
teþkil eden bütün hýsýmlara yönelik davra-
nýþýn da esasýný oluþturur. Çocuklarýn ba-
kýmevlerinde deðil aile ortamýnda kendi
ailelerinin sevgisiyle büyüme haklarý bu-
lunduðu gibi yaþlýlarýn da yaþlýlýklarýný ken-
di aileleri içinde geçirmeleri esastýr. Baþ-
ta ebeveyn olmak üzere usulün maddî ve
mânevî ihtiyaçlarýný karþýlamaya, huzurlu
yaþamalarýný saðlamaya çalýþmak, onlar-
dan þikâyetçi olmamak, kusurlarýný ört-
mek, iyiliklerini anmak, hayatta iken ve
öldükten sonra onlara dua etmek, onlar
adýna hayýr iþlemek dinin emrettiði güzel
ahlâk kaidelerindendir.

Usulün bulûða ermemiþ fürûu üzerin-
de velâyet ve te’dib hakký vardýr. Burada
öncelik babaya aittir. Daha sonra dede ve
diðer usul bu hakký kullanýr. Baba ve de-
denin yokluðunda evlendirme velâyetin-
de usul hýsýmlarýnýn mý fürû hýsýmlarýnýn
mý öncelik taþýdýðý tartýþmalýdýr. Usulün fü-
rû üzerinde mal velâyeti de söz konusu
olup küçüðün malý üzerinde koruma ve ih-
tiyaçlarýný karþýlama gibi tasarruflarý câiz-
dir. Öte yandan küçüðün malýný zarara uð-
ratmadan satma veya onun adýna satýn
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Türk mûsikisinde usuller önce basit ve
birleþik (mürekkep) diye iki gruba ayrýlýr. 1.
Basit usuller: Terkibine baþka bir usulün
girmediði usullerdir. Türk mûsikisinde iki
zamanlý nîm-sofyan ile üç zamanlý semâi
usullerinden baþka basit usul yoktur. Bu
iki usul diðer bütün usullerin terkibine gi-
rer. 2. Birleþik usuller: Terkibinde iki veya
daha fazla usulün karýþtýðý usullerdir. Türk
mûsikisinde dört zamanlý sofyan usulün-
den itibaren bütün usuller birleþiktir. 

Usuller ayrýca hacimleri itibariyle ikiye
ayrýlýr: 1. Küçük usuller: Ýki zamanlýdan on

Düm (kuvvetli)    

Tek (zayýf)                        


