DARB
en uygun iptal şekli olarak görülmüştür.
Bunların içinde en yaygın olanı da iptal edilen kısmı silmeden yazıya değme
yecek şekilde üzerine bir çizgi çekilmesidir.

DARB
( ':-'_r.JI )
Bir hadiste yanlış
veya fazla yazılan kısımları
iptal etme usulü.
L

Hadislerin metin ve senedierinde yanlış ya da fazla yazılan harf, kelime veya
cümlenin üzerine bir çizgi çekerek o kıs
mı iptal etmeye darb denir. Mağribli
alimler bu iptal işlemine, "' doğruyu yanlıştan ayıran" anlamında şak adını verirler; buna neşak da denilir. İptal edilen
kısmın üzerinden çekilen çizginin yazıyı
kara layacak ve okunmasına engel olacak
biçimde çizilmemesi şarttır. Darb işlemi
bazı alimiere göre çizgi çekmek yerine
muhtelif işaretierin konulması ile yapı
lır. Bu işlemin , iptal edilecek ibare üzerine kelimelere değmeyecek şekilde iki
ucu aşağıya eğik bir çizgi çekmek veya
yanlış yazılan kısmın başına ve sonuna
hilali andıran birer şekil çizmek yahut o
kısmın başına "la ". sonuna "ila " yazmak
ya da ibareyi derece işareti gibi iki küçük sıfır arasına almak suretiyle yapıl
ması gerekti ğini söyleyenler de vardır.
Bir ibarenin hak ( <!kıl ) ve mahv gibi
usullerle de iptal edildiği olmuştur. Hak,
bir kitaba yanlış veya fazladan yazılan
kısmın bıçak ucuyla kazmarak silinmesidir. Buna keşt ( ~~ ) adı da verilmiş
tir. Kazıma işlemi kağıdı yıprattığı, kazı
nan yerin ve çevresinin bozulmasına yol
açtığı için muhaddisler bu düzeltme biçimini uygun bulmamışlar. hadis öğren
cilerinin hadis meclisine bu maksatla bı
çak getirmelerine karşı çıkmışlardır.
Ayrı ca hadis metninden hak usulüyle
silinen kısmın bir başka rivayette sahih
olarak bulunabileceğini , o takdirde bu
kısmın metne yeniden eklenmesinin gerekli olacağını hesaba katmışlardır. Hak
usulünün benimsenmeyişinin bir başka
sebebi de silme işinin doğru yapılıp yapılmadığından emin olunamamasıdır. Ancak yanlış yazılan kısım bir harf. bir keli me veya kısa bir ibare ise onun bu yolla
silinmesini uygun görenler de vardı r.
Mahv, tahtaya veya aharlı kağıt gibi
bir yazı malzemesine yanlış yazılan bir
kelime ve ibarenin, henüz mürekkebi
kurumadan parmak ucuyla. bezle veya
dil ile yalanarak silinmesine denir. Yapılmış olan hatanın mahiyeti görülmediği, bazan da doğru yerlerin silinmesine yol açtığı için bu usul de uygun bir
tashih yolu kabul edilmemiştir. Sonuç
olarak çizg i veya işaretle yapılan darb
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adıdır.

DARB
( '-:-'_,.d )

L

Türk musikisinde
bir terim.

kullanılan

heceleriyle ifade edilir. Eski nazariyat
kitaplarında bu kelimeler yerine darbların uzunluğuna ve kısalığına göre "'te,
ne. ni. ta, ten, nen" gibi heceler de kullanılmıştır. Bunlardan ilk üçü birer kısa
zamanı , diğer üçü de birer uzun zamanı
gösterirdi.
Eski mOsiki nazariyedieri usullerdeki
birim zamanın uzunluk ve kısalık derecelerini, diğer bir deyişle hıziarına göre darbları "'hafif-i ewel", "hafif-i sanf"
ve "sakli" olmak üzere üç grupta toplamışlardır. Hafif-i ewel usulün en yürük
mertebesinin, hafif-i sani orta ağırlıkta
alanının. sakli ise en ağır mertebesinin
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Arapça'da "vurma/vuruş" anlamına
gelen darb kelimesi, klasik Türk mOsikisinde usulün vurulan her parçasına verilen isimdir. Bir darb iki kısımdan meydana gelir; yukarıdan aşağıya vurulan ilk
kısmına "basit darb", aşağıdan yukarı
ya dönmesiyle tamamlanmasına "tam
darb" denir. Gerek yukarıdan aşağıya
gerekse aşağıdan yukarıya yapılan hareketlerin düzenli ve zaman değerlerinin
birbirine eşit olması gerekir. Darb kelimesinin ayrıca "darb-ı fetih"', "'darb-ı hüner", "darb -ı cedfd" , "darb - ı Türkf" gibi
usullerin adlandırılmasında da kullanıl
dığı görülmektedir. Abdülkadir-i Meragr, Ladikli Mehmed Çelebi, Hızır b. Abdullah gibi XIV ve XV. yüzyılın ünlü mOsiki nazariyedieri eserlerinde darb yerine
nakre terimini kullanmışlardır.
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Türk musikisi usullerinden.
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Seksen sekiz zamanlı bir büyük usul
olup "'zarb-ı fetih" şeklinde de kullanı 
lır. Başta bir safyandan sonra bir yürük
semai, dört sofyan, iki yürük semai, iki
sofyan, yine bir yürük semai, bir safyan
Türk mOsikisinde usuller, pratik olave nihayet dört safyandan oluşan bir fer'
rak sağ ve sol elleri sağ ve sol diziere
usulüyle yine dört safyandan oluşan bir
belli bir düzenle vurmak suretiyle uygunfm- hafif usulünün birleş mesinden meylanır. Eller diz üzerine vurulduğu gibi
dana gelmiştir. Birkaç usulün terkibinmasaya, "zahme" denilen çubuktarla kuden teşekkül eden zencfr ve darbeyn
düm adı verilen usul sazına da vurulabilir veya hiçbir yere vurulmaksızın usu- · usulleri bir yana bırakılı rsa darb-ı fetih
usulü bağımsız en büyük usuldür. 88/
lün gerektirdiği düzen içinde havada da
4'1ük ikinci ve 88/2'1ik üçüncü mertehareket ettirilebilir. Usulü meydana gebeleri kullanılmıştır. Üçüncü mertebesitiren her darbın ayrı bir ismi vardır; bu
vuruşlar "düm. tek. te, ke, tek-ka, tane "ağır darb-ı fetih" adı verilmiştir. Bu
mertebede usulün bazı vuruş ları zamanhek" kelimeleriyle ifade edilir. Bunlarla velvelelend irilmiştir. Aşağıdaki şerna 
dan "düm" ve "te" darbları sağ elle sağ
larda 88/ 4 'lük mertebe usulün esas şek
dize ; "'tek, ka " ve "ke" darbları sol elle
sol dize vurulur. "Ta-hek"te ise "ta " heliyle, 88/2 ·lik mertebe ise sonradan velvelelendirilmiş şekliyle yazılmış, ancak
cesinde iki el birden kalkar, "hek" hecevelveleli kısımların eski şekilleri de işasinde yine iki el beraberce dize vurulur.
Baz ı istisnalar dışında usullerin kuwet- . ret edilmiştir. Usul mertebelerinin şe
matik gösterilişi şöyledi r:
li zam anı "düm", zayıf zaman ise "tek"

