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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. 
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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 
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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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DARBEYN 

s. İki firengl fer' (28 + 28) +iki devr-i 
keblr (28 + 28) 

9. Üç firengl fer' (28 + 28 + 28) + bir 
berefşan (32) . 

Burada görüldüğü gibi darbeyn usul
lerinin terkip edilmesinde birinci grup
ta remel usulü daha çok tercih edilmiş
tir. İkinci grupta ise en çok tercih edilen 
usuller, dörder terkipte yer alan otuz iki 
zamanlı muhammes ve berefşan usul
leridir. 

Darbeyn adı verilmiş olan terkipierin 
mutlaka belirli iki ayrı usulden meyda
na gelmesi gerektiği halde Türk mOsi
kisi teorisinin henüz tam manası ile yer
leşmediği gelişme dönemlerinde zaman 
zaman yukarıda zikredilenlerin dışında 
birbirinden farklı küçük veya büyük usul 
geçkilerini içine alan eserlerin ölçülme
sinde de darbeyn tabirinin kullanıldığı 

görülmektedir. Ancak bunun o devirler
de bile pek yaygın olmadığını, darbeyn 
kelimesinin isim değil sıfat olarak kul
lanıldığını belirtmek gerekir. Nitekim bu 
tabir Kuntemiroğlu Mecmuası'nda bu 
anlamda kullanılmıştır. Ünlü Türk mü
sikisi nazariyatçısı Rauf Yekta Bey bu 
konuda şöyle demektedir: "Birbirinden 
farklı herhangi iki usulü yanyana geti
rerek bir darbeyn teşkiline müsaade olu
namaz; bunun için meydana getirilecek 
darbeynin bütünlüğünü muhafaza etmek 
gayesine müteveccih kaidelere riayet et
mek elzem dir". 

Darbeyn usullerinin terkip edilmesini 
klasik devir bestekarlarının bir fantezisi 
değil tamamen estetik gayeye dayalı bir 
ifade zenginliği ve ifade çeşitliliği ihti
yacının sonucu olarak değerlendirmek 

gerekir. Zira bu usullerle ölçülmüş eser
lerde birinci usulden ikincisine geçişin 
sağladığı r itim, prozodi ve ifade ahengi
nin kuwetliliği karşısında hayranlık duy
mamak mümkün değildir. 

Darbeyn usulleriyle peşrevler ve daha 
çok besteler ölçülmüştür. Darbeynin çe
şitli şekilleriyle bestelenmiş eseriere ör
nek olarak Ebubekir Ağa'nın , "Bir afet-i 
mehpeyker ile nükt elerim var" mısraı ile 
başlayan mahur; Hamparsum'un, "Ol ke
man ebrülerin saldı cihana velvele" mıs
raı ile başlayan bestenigar; Küçük Meh
med Ağa'nın , "Serde dağ-ı iştiyakı taze
ler bir taze mah .. mısraı ile başlayan ıs
fahanek; Hammamlzade İsmail Dede 
Efendi'nin, "Müştak- ı cemalin gece gün
düz dil-i şeyda" mısraı ile başlayan sü
zinak besteleri verilebilir. 
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DARRIMESEL 

(bk. ATASÖZÜ; MESEL). 

DAREKUTNİ 
(~).ıli) 

Ebü'I-Hasen Ali' b. Ömer 
b. Ahmed ed-Darekutn\' 

(ö. 385 / 995) 

Hadis hafızı ve kıraat alimi. 

_j 

_j 

306'da (918) Bağdat'ın bir semti olan 
Darülkutn'da doğdu. Babası da bir mu
haddis olduğu için daha çocukken ilim 
meclislerinde bulunmaya başladı ve hıf
zını tamamladı. Bağdat, Basra, Küfe ve 
Vasıt gibi ilim merkezlerini dolaşarak 
bu yerlerdeki alimlerden ders aldı. Ho
calan arasında Ebü'l- Kasım el- Begavl, 
İbn Ebü Davüd, Mehamm gibi devrin 
meşhur muhaddisleri bu lunmaktadır. 

Ebu Said ei-İstahrf'den Şafılfıkhını, Ebu 
Bekir en-Nakkiiş ve İbn Mücahid'den kı
raat ilmini okudu. Çok küçük yaşta baş
ladığı tahsil hayatını bir ömür boyu sür
dürdü. 3S7'de (968) Şam ve Mısır ' a gi
derek oralarda hem hadis okuttu, hem 
de buralardaki alimlerden faydalandı. 

Darekutnf'nin tanınmış talebeleri arasın

da Bakıllanı. Ebu Ham id el - İsferayını. 
Ebu Zer ei-Herevl, Hakim en-Nisabürl, 
Ebü Bekir ei-Berkiini, Abdülgani el-Ez
di, Ebü Nuaym ei -İsfahanl ve Ebü't-Tay
yib et-Taberi gibi meşhur alimler yer al
maktadır. Edebiyat ve şiire olan merakı 
dolayısıyla çeşitli divanları ezberledi. Sey
yid Himyeri'nin divanını ezbere bildiği 

için kendisini Şiilik'le itharn edenler ol
du. Halbuki Bağdatlılar'ın Hz. Osman ile 
Hz. Ali'den hangisinin daha faziletli ol
duğuna dair kendisine yönelttikleri so
ruya Hz. Osman'ın daha faziletli oldu
ğunu söyleyerek cevap vermesi bile (Ze
hebi, XVI, 457) onun Sünni bir alim oldu
ğunu göstermeye yeterlidir. Nitekim İbn 
Hacer ei-Askalanl de Şii olduğu iddiası
nı reddetmiştir (Lisanü'l -Mfzan, VI, 249) . 
Ömrünün sonlarında hacca giden Dare
kutnl 8 Zilkade 38S'te (4 Ara lık 995) Bağ

dat'ta vefat etti. Babüddeyr Kabristanı'n
da Ma'rüf-i Kerhf'nin yanına defnedildi. 

Güçlü hafızası ve zekası, derin anlayı
şı ve takvasıyla devrinin en önde gelen 

simalarından biri olan Darekutnf'ye pek 
az kişiye nasip olan "emlrü'l-mü'minln 
fi' 1- hadis" payesi verilmiştir. Ancak Da
rekutni, yaşadığı yüzyılda kendisi gibi 
başka bir muhaddisin bulunup bulun
madığını soran birine, "Kendinizi beğe

nip temize çıkarmayın " (en-Necm 53 / 32) 
mealindeki ayeti okuyarak cevap vermiş

tir. Abdülgani ei-Ezdi ondan hocam diye 
söz eder: Ali b. MedYni ve Musa b. Harun 
kendi devirlerinde nasıl birer hadis oto
ritesi iseler Darekutnl de kendi zamanın

da öyledir. derdi. Darekutnl kıraat ve na
hiv ilimlerinde de üstat kabul edilmiş, 

fıkıhta Şafıl mezhebini benimsemiş gö
rünmekle beraber fıkhın inceliklerini bü
tünüyle kavrayan bir alim olarak taklit 
yoluna gitmemiştir. Onun muhaddisler 
hakkındaki değerlendirmeleri daha son
raki alimler tarafından kesin hüküm ola
rak benimsen miş, Hatili el- Bağdadi'ye 
göre ilelü'l-hadls, esmaü ' r-ricaı gibi ilim
ler Darekutnl ile sona ermiştir. Darekut
nl, devrine göre en kısa sened kabul edi
len ve dört ravisi olan (rubai) rivayetlere 
de sahipti. Ayni onun zayıf sayılması ge
rektiğini ileri sürmüşse de ne Darekutnf'
nin çağdaşı olan alimler ne de daha son
rakiler böyle bir görüş belirtmemiş, her
kes onu güvenilir bir muhaddis olarak 
kabul etmiştir. Darekutnl Selef akldesi
ni benimsediği için kelam konuları üze
rinde durmamış ve bu hususta müna
kaşa etmekten kaçınmıştır. 

Eserleri. Darekutnf'nin, büyük kısmı ha
dis ilimlerine ait olmak üzere otuzdan 
fazla eser ve risalesi günümüze ulaşmış 
bulunmaktadır. Bunların başlıcaları şun

lardır: 1. es-Sünen •. Fıkıh konularına da
ir hadislerin muhtelif rivayetlerini bir ara
ya toplayan eser Kütüb-i Sirte 'den fark
lı bir yapıya sahiptir. Mesela es-Sünen 'in 
ilk bahsi olup "Kulleteyn" hadisi diye bi
linen rivayetin beş değişik şekline dair 
elli dört farklı senedi zikretmiştir. Hatili 
ei-Bağdadi, bunun müellifın fıkhl ihtilaf-
1ara olan derin vukufunu gösterdiğini 

söylemektedir. Darekutni es-Sünen ·de 
ayrıca r icalle ilgili değerlendirmelere faz
laca yer vermiş, onun bu tenkitleri İbn 
Züreyk ei-Hanbeli (ö . 803 / 1401) tarafın
dan Men tekelleme tihi'd-Darekutni ii 
Kitabi's-Sünen mine'd-du'ata;i ~e 'l
metrılkin ve'l-mecrı1J:ıin (Zahiriyye, Mec
müa, nr. 33, 22 varak) adıyla bir araya ge
tirilmiştir (Sezgin, 1, 207). Ancak ravileri 
çok iyi tanımasına rağmen eser sünen
lere nisbetle daha fazla zayıf, münker 
hatta mevzü hadis ihtiva etmektedir. es
Sünen Delhi'de (1306), Ebü't-Tayyib Şem-


