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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)                        
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Yukarýdaki örnekte görüldüðü gibi usu-
lün vuruluþu hiç deðiþmediði halde mer-
tebe deðiþtiði için yürüklükleri farklýdýr
ve 10/8’liðe göre 10/16’lýk yürüktür. Bu
husus bütün usuller için geçerli bir ku-
raldýr. 

Bir usulün en küçük mertebesi o usu-
lün birinci mertebesidir ve mertebeler
buna göre sýralanýr. Mûsiki usullerinde iki-
lik, dörtlük, sekizlik, on altýlýk mertebeler
kullanýlmýþtýr. Meselâ on zamanlý usulün
birinci mertebesi 10/16’lýk, ikinci merte-
besi 10/8’lik, üçüncü mertebesi 10/4’-
lüktür. Altý zamanlý usulün birinci merte-
besi 6/8’lik, ikinci mertebesi 6/4’lük, üçün-
cü mertebesi ise 6/2’liktir. On altýlýk ve se-
kizlik mertebeler daha çok þarký, türkü,
oyun havasý gibi küçük formlarda tercih
edilmiþtir.

Mûsiki tarihi içinde unutulmuþ bir kýsým
usullerin yanýnda bugün bilinen ve örnek-
leri günümüze ulaþan Türk mûsikisi usul-
leri zamanlarýna göre þöylece sýralanabilir:

Küçük Usuller:

2 zamanlý : Nîm-sofyan usulü

3 zamanlý : Semâi usulü

4 zamanlý : Sofyan usulü

5 zamanlý : Türk aksaðý usulü

6 zamanlý : Yürük semâi (sengin semâi),
mürekkep nîm-sofyan usulleri

7 zamanlý : Devr-i hindî, devr-i tûran usulleri 

8 zamanlý : Düyek, müsemmen usulleri

9 zamanlý : Aksak, evfer, oynak, raks aksaðý,
mürekkep semâi usulleri

10 zamanlý : Aksak semâi, lenk fahte, 
ceng-i harbî usulleri

11 zamanlý : Tek vuruþ usulü

12 zamanlý : Firenkçîn, nîm-çenber, ikiz aksak, 
birleþik sofyan usulleri

13 zamanlý : Nîm-evsat, þarký devr-i revâný,
Bektaþî devr-i revâný usulleri

14 zamanlý : Devr-i revân (Mevlevî devr-i revâný)
usulü

15 zamanlý : Raksan, Bektaþî raksaný usulleri

Büyük usuller:

16 zamanlý : Çifte düyek, fer‘, nîm-berefþan,
nîm-hafif usulleri

18 zamanlý : Türkî darp, nîm-devir usulleri

20 zamanlý : Fahte usulü

21 zamanlý : Durak evferi usulü

22 zamanlý : Hezeç usulü

24 zamanlý : Çenber, nîm-sak¢l usulleri

beþ zamanlýya kadar (on beþ zamanlý da-
hil) olan usullerdir. Diðer bir nazariyeye
göre ise on zamanlýya kadar usuller kü-
çük, ondan daha büyük usuller ise büyük
usullerdir. Ancak bu konu halen tartýþ-
malýdýr. 2. Büyük usuller: On altý zamanlý-
dan baþlayarak büyüðe doðru sýralanan
diðer usullerdir. Diðer bir nazariyeye gö-
re büyük usuller on bir zamanlýdan baþ-
lar. Usuller þekil olarak yatay ve birbirine
paralel çekilmiþ iki çizgi üzerine nota kýy-
metleriyle gösterilir. Üstteki çizgi sað
elin, alttaki çizgi sol elin vuracaðý darpla-
rý gösterir.

Türk mûsikisinde usuller sað ve sol el-
leri sað ve sol dizlere vurmak suretiyle uy-
gulanýr. Vurulan her parçaya genelde darp
denildiði gibi her darbýn ayrýca ismi var-
dýr, yani bu vuruþlar birtakým kelimelerle
ifade edilir. Bunlar “düm, tek, te, ke, tek-
kâ, tâ-hek” heceleridir. Düm ve te darp-
larý sað elle sað dize; tek, kâ ve ke darp-
larý sol elle sol dize vurulur. Tâ-hek’te ise
tâ hecesinde iki el birden kalkar, hek he-
cesinde yine iki el beraberce iki dize vu-
rulur, fakat “tâ”da sol elin sol dize kýsaca
dokunup kalkmasý gerekir.
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� Sað el sað dize

� Sol el sol dize

� Sað el sað dize

� Sol el sol dize
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Aksak usulü (örnek)

Fahte usulü (örnek)

Düm 2      Te                          Düm 2

Ke                                Tek 2     Tek

Düm 2 Düm   Düm                                                          Düm 2                                       Te               Te     

Tek 2     Tek 2    Tek 2                       Ta 2        Hek 2                            Ke                Ke

Ýki el beraber

kalkar iner

Genellikle usullerin kuvvetli vuruþuna
“düm”, yarý kuvvetli ve zayýf vuruþuna “tek”
heceleri getirilir. Ancak bu husus kesin bir
kural olmayýp bunun tersi olan usuller de
vardýr. Diðer heceler ise “tek”in çeþitli þe-
killerde kullanýlmasýndan ibarettir ve hep
zayýf veya yarý kuvvetli zamaný gösterir.
Aþaðýda verilen örnekte baþtaki düm kuv-
vetli olmasý gerekirken zayýf zamana ge-
tirilmiþtir. Kuvvetli zamanla zayýf zama-
nýn yer deðiþtirmesine “bayým” yahut
“senkop” denir.
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8��Düyek usulü (örnek)

Düm                                            Düm 2

Tek 2         Tek                                      Tek 2

Çok eski dönemlerde bu darp isimleri-
nin yerine “ten, nen, te, ne, ni, tâ” gibi he-
celer kullanýlmýþtýr. Bunlardan ten, nen,
tâ heceleri uzun; te, ne, ni heceleri kýsa
vuruþlarý ifade eder. Sonuçta usul vurma-
da kural vurulan darbýn miktarýnca nota
okumaktýr.

Bir eserin notasýnýn baþ tarafýnda anah-
tar ve donanýmýndan sonra üst üste yazýl-
mýþ birtakým rakamlar bulunur. Bunlar-
dan üstteki, usulün kaç zamanlý olduðu-
nu, alttaki ise her zaman için alýnan biri-
mi gösterir. Üstteki rakam hiç deðiþme-
diði halde usulün aðýrlýk ve yürüklüðüne
göre alttaki birim sayýsý deðiþir. Meselâ
3/8’lik, 3/4’lük, 3/2’lik hep ayný usulü ya-
ni semâi usulünü gösterdiði halde yürük-
lükleri deðiþiktir. Birim sayýsý küçüldükçe
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�Düm  2    Te                     Düm 2

Kâ 2                     Tek 2   Tek
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� ��Düm  2    Te                     Düm 2

Kâ 2                     Tek 2   Tek
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usulün ritmi aðýrlaþýr, yani yürüklük, biri-
mi gösteren sayý ile ters orantýlýdýr. Alt-
taki bu birim sayýsýna usulün mertebesi
denir.
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Fýkhýn kaynaklarýný
ve bunlardan hüküm çýkarma

yöntemlerini inceleyen
bilim dalý.

˜ ™

Sözlükte “kök, esas, kaide” anlamýndaki
asl kelimesinin çoðulu usûlün fýkh keli-
mesine izâfe edilmesiyle oluþturulan ve
temel Ýslâmî ilimlerden biri olan usûlü’l-
fýkh “icmâlî delilleri ve fýkýh istinbatýna
ulaþtýran kaideleri bilmek” þeklinde taným-
lanýr. Ýcmâlî deliller dinî hükümlerin meþ-
ruiyet kaynaðýný teþkil eden delillere top-
lu bakýþý, fýkýh istinbatýna ulaþtýran kaide-
ler de bu delillerden fýkhî hükümlerin çýka-
rýlmasýnda izlenecek metotlarý (menhec-
menâhic) ifade eder. Ayrýca usûl-i fýkhýn
amacý, delillerden hüküm elde etme yolla-
rýnýn bilinmesi, usul faaliyetiyle ulaþýlmak
istenen sonuç da þer‘î hüküm olduðundan
hüküm kavramýnýn incelenmesi ve buna
iliþkin temel meselelere ait teorinin orta-
ya konulmasýný usul ilmi üstlenmiþ, belirli
kaynaklardan belirli yöntemlerle hüküm
elde edecek kiþiyle (müctehid) ilgili me-
seleler de fýkýh usulünde genellikle ele alý-
nan ana konulardan biri olmuþtur (usûl-i
fýkhýn tanýmlarýndan örnekler ve analizi
için bk. Köksal, Fýkýh Usûlünün Mahiyeti,
s. 89-97). Fakihin kaynak ve yöntem bilgi-
si mahiyetindeki usûl-i fýkýh Ýslâm ilimleri
içinde çok önemli bir yer tutar.

Hz. Peygamber’in vefatýndan sonra bir
yandan vahyin kesilmesi dolayýsýyla yeni
þer‘î-amelî meselelerle ilgili ictihadlarýn
vahyin denetiminden geçme imkânýnýn
kalmamasý, diðer yandan müslümanlarýn
yeni kültür ve medeniyet çevreleriyle bir
arada yaþamak durumunda kalmalarý se-
bebiyle dinî-hukukî alanla ilgili amelî me-
selelerde nitelik ve nicelik yönünden bü-
yük artýþ ve çeþitlilik meydana gelmesi ic-
tihad faaliyetinin yeni bir ivme kazanma-
sýný kaçýnýlmaz kýlmýþtýr. Âlim sahâbîlerin
dinî-hukukî içerikli olaylar hakkýnda ileri
sürdükleri farklý görüþlerden hangisinin
esas alýnacaðýný belirleyen bir merci yok-
tu ve bu husustaki temel kabule göre her
ictihad teorik planda geçerliliðini koruyor-
du. Ancak uygulamada bunlardan birinin
esas alýnmasý gerektiðinden insanlar di-
nî yaþantýlarýnda genellikle bölgenin önde
gelen âlimlerinin görüþlerine uyuyor, top-
lumu ilgilendiren konularda kamu otori-
telerince bir tercih yapýlýyordu. Yönetici-
ler tercihlerinin saðlýklý olmasý açýsýndan
önemli gördükleri meselelerde istiþareler-

de bulunuyor, þûra kurallarý çerçevesinde
yürütülen bu görüþmelerin ardýndan ula-
þýlan sonuç, katýlanlarýn fikir birliði varsa
daha sonra geliþtirilen terminolojiye göre
bir tür icmâ niteliði kazanýyordu. Fakat
bütün fýkhî meselelerde görüþ birliði sað-
lanmasý bir yana bunlarýn þûra konusu ya-
pýlmasý bile mümkün deðildi. Ehli tarafýn-
dan yerinde yapýlan ictihadlar geçerli ka-
bul edildiðinden görüþ farklýlýklarýnýn çok-
luðu toplumda bir rahatsýzlýk meydana ge-
tirmiyor, uygulamada da hukuk güvenliði
açýsýndan önemli sýkýntýlar yaþanmýyordu.
Yine bu dönemde ictihadlarýn dayanakla-
rýnýn açýklanmasýna ve farklý görüþ sahip-
lerinin kendi haklýlýklarýný ortaya koyma-
sýna imkân verecek düzenli müzakere or-
tamlarý henüz oluþmadýðýndan sahâbe ara-
sýnda zaman zaman bu yönde tartýþma-
lar meydana gelse de pratik sonuçla ilgili
tercihten sonra artýk o meseleye dair teo-
rik bir inceleme çalýþmasý yapýlmýyordu.
Zira Resûlullah’ýn mektebinde yetiþmiþ ol-
manýn sahâbeye kazandýrdýðý nitelikler böy-
le bir yöneliþi gerekli kýlmadýðý gibi pratik
hayatýn gerekleri ve akýþý henüz bu tür bir
çalýþmaya da imkân vermiyordu. Buna
karþýlýk Ýslâmiyet’i öðretmek üzere deði-
þik bölgelere yayýlan sahâbîler bir yandan
geniþ kitleleri aydýnlatýrken diðer yandan
öðrenci gruplarýna eðitim veriyor, böyle-
ce Hz. Peygamber’in söz ve uygulamalarý
hakkýnda kýsmen farklý bilgilere ve nasla-
rýn (Kur’an ve Sünnet’teki ifadeler) yorum-
lanmasý konusunda farklý eðilim ve anla-
yýþlara sahip ilim halkalarý oluþuyordu.

Tâbiîn döneminde durum deðiþmiþ, en-
telektüel odak noktalarý belirginleþmeye
baþlamýþtý. Dinî meselelerle ilgili kaynak
ve yöntem bilgisi konusunda sahâbe dev-
rinde oluþmaya baþlayan farklý anlayýþ ve
eðilimleri belirtmek için “ehl-i Hicâz” ve
“ehl-i Irâk” þeklindeki coðrafî adlandýrma
yanýnda “ehl-i eser” ve “ehl-i re’y” þeklin-
de soyut bir anlatýma yönelme ekolleþme
sürecinin hýzlandýðýnýn açýk bir gösterge-
siydi. Ancak her iki adlandýrma fýkýhtaki
tavýrla sýnýrlý olmadýðý gibi bu gruplara nis-
bet edilen âlimler rivayete veya re’ye önem
verme derecesi bakýmýndan ayný anlayýþa
sahip deðildi ve bu isimlendirmeler sade-
ce iki ana çizgiyi belirtmekteydi. Tâbiîn ve
tebeu’t-tâbiîn dönemlerinde bütün zama-
nýný ilim öðrenme ve öðretme yanýnda be-
nimsenen veya karþý çýkýlan görüþlerin te-
mellerini teorik incelemeye tâbi tutmaya
ayýran ilim halkalarý teþekkül edince fýkhî
hükümlere dayanak kýlýnan rivayetlerin ve
dinin iki ana kaynaðý olan Kur’an ve Sün-
net’ten sonuç çýkarmada izlenen yöntem-

26 zamanlý : Evsat, beste devr-i revâný usulleri

28 zamanlý : Firengî fer‘, devr-i kebîr, 
remel usulleri

32 zamanlý : Muhammes, hafif, 
berefþan usulleri

38 zamanlý : Darb-ý hüner usulü

48 zamanlý : Sak¢l usulü

60 zamanlý : Nîm-zencir usulü

64 zamanlý : Hâvî usulü

88 zamanlý : Darb-ý fetih usulü

Dizi usuller:

120 zamanlý : Zencir usulü

124 zamanlý : Çehar usulü (çâr usul).

Türk mûsikisinde darbeyn adý verilen
bazý büyük usuller de vardýr. Bunlar gidiþ-
leri birbirine uygun, fakat zamanlarý farklý
büyük usullerden ikisinin, birer, ikiþer, üçer
defa arka arkaya getirilmesiyle meydana
gelen usullerdir (bk. DARBEYN). Küçük ve-
ya büyük usuller, bir eserin nota yapýsýn-
da ölçü çizgisi denilen ve portede yukarý-
dan aþaðý doðru çizilen çizgilerle gösteri-
lir. Ýki çizgi arasýnda kalan kýsým o eserin
ölçüldüðü usulün sadece birini içerir. Ge-
rek küçük gerekse büyük usullerle ölçü-
len eserlerde o eserin usulünü teþkil eden
küçük usullerin her biri portede yine yu-
karýdan aþaðýya çekilen noktalý çizgilerle,
usulün tamamý ise kalýn bir veya iki çiz-
giyle gösterilir.

USÛL-i FIKIH
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Fârâbî’nin usul ve îka‘ konularý üzerine
yazdýðý Kitâbü Ý¼½âßi’l-îšå£ât ve Kitâb
fi’l-îšå£ât adlý iki eseri bulunmaktadýr.
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