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Ünlü Türk müsiki nazariyatçısı Abdül-
. ka dir- i Meragı. 1382 yılında Celayirli Şeh
zade Şeyh Ali'nin. kardeşi Ahmed Saha
dır ile yaptığı savaşı kazanması üzerine 
bu zaferin hatırası olarak darb-ı fetih 
adlı bir usul tertip etmiştir. Ancak kırk 
dokuz zamanlı olan bu usul, burada ko
nu edilen darb-ı fetih usulünden tama
men farklı bir yapıya sahiptir. 

Peşrev ve bestelerde kullanılan bu usul 
ile ölçülmüş peşrevler genellikle beş ha
neli yani zeyillidir. Bu peşrevlerin her ha
nesi bir usuldür. Bestelerde ise her mıs

ra terennümle birlikte bir usuldür. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Abdülkadir-i Meragı. Risale-i Fe va' id-i 'Aşe· 
re, Nuruosmaniye Ktp., nr. 3651 / 11, vr. 96b·97 '; 
Ezgi. Türk Musikisi, ll, 171-184; IV, 70-73 ; Öz
kan, TMf'IU, s. 683·684; Rauf Yekta, Türk Mu· 
sikisi, s. 132-134; Sadeddin Heper. "Türk Mu
sikisinde Usuller", MM, sy. 347 (1978). s. 15· 
16; Nuri özcan. "Abdülkadir -i Meragl", DİA, 
ı, 242. 
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DARB-ı TÜRKİ 
( ~..; ._,.._,...;,) 

Türk musikisi 
usullerinden. 

tek2 ke 

_j 

"Türki darb" şeklinde de zikredilmek
te olup )01_ yüzyıldan beri kullanıldığı bi
linmektedir. On sekiz zamanlı ve on üç 
vuruşlu bir büyük usuldür. Bir yürük se
mai ile üç safyanın birleşmesinden mey
dana gelmiştir. Bu usul "tek" darbıyla 
başlayıp "düm" darbıyla sona erdiği için 
diğerlerinden farklı bir özelliğe sahiptir. 
18/ 4'lük ikinci mertebesi kullanı lmış 

olup şematik gösterilişi şöyledir: 
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DARBEYN 

Kar. beste ve özellikle na'tlarda kulla
nılan bu usulle bestelenmiş eserlerin ta
mamına yakını unutulmuştur. Buhürfza
de Mustafa Itrf Efendi'nin " Na 't-ı Mevla
na" adıyla bilinen meşhur rast na'tı, Hü
seyin Sadeddin Arel ve Suphi Ezgi 'nin 
birlikte yaptıkları çalışmalar sonucu bu 
usulle notaya alınmıştır. Buna rağmen 
eldeki tek örnek olan eser serbest ve 
usulsüz olarak icra edilmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ezgi, Türk Musikisi, ll, 50-53; Özkan, TMf'/U, 
s. 648 ; Sadeddin Heper. "Türk Musikisinde 
Usuller", MM, sy. 345 (1978). s. 14. 
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DARBEYN 

(~~) 

Türk musikisinde 
belirli iki büyük usulün 

birleşmesinden meydana gelen 
mürekkep usullerin adı. 

_j 

"Vuruş " manasma gelen Arapça darbın 
tesniyesi olan darbeyn kelimesi "iki vu
ruş" demektir. Türk mOsikisi ıstı lahında 

ise gidişleri birbirine uygun fakat zaman
Iarı farklı büyük usullerden ikisinin birer, 
ikişer veya üçer defa arka arkaya ge
tirilmesiyle oluşan bazı ikili dizi usul
lerin adı olarak kullanılmaktadır. Keli
me anlamından da an laşı lacağı gibi dar
beyn adı verilmiş olan terkipler mutla
ka iki ayrı usulden meydana gelmiş ol
malıdır. 

XVI. yüzyıldan beri bilinen ve kullanıl

mış olan darbeyn usulleri veya darbeyn
de yer alan belli başlı usuller şunlar
dır: 

1. Bir fer' (16) +bir muhammes (32) 

2. Bir nfm sakil (24) + bir berefşan (32) 

3. Bir devr-i kebfr (28) +bir berefşan (32) 

4. iki devr-i kebfr (28 + 28) +iki beref
şan (32 + 32) 

5. Bir remel (28) + bir muhammes (32) 

6. iki remel (28 + 28) + bir muham
mes (32) 

7. iki remel (28 + 28) + iki muham
mes (32 + 32 ) 
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