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Divan þairi, mutasavvýf.
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Bugün Yunanistan sýnýrlarý içinde bulunan Yenice-i Vardar’da doðdu. Adý Abdullah’týr. Bazý kaynaklara göre öðrenimini
tamamlamasýnýn ardýndan ilmiye mesleðine girmek üzereyken tasavvufa yöneldi.
Bir süre sonra Ýbrâhim Gülþenî’ye baðlanmak için Mýsýr’a gitti ve ona intisap etti.
Þeyhi 1534 yýlýnda vefat edince Yenice-i
Vardar’a döndü. Ömrünün geri kalan kýsmýný Gülþenîliði Rumeli’de yaymakla geçirdi; bir yandan da akýncý beylerine musâhiplik yapýyordu. Evrenosoðlu Abdi
Bey’den yardým görerek onunla bazý Rumeli þehirlerini dolaþtý ve doðduðu þehirde vefat etti. Usûlî’nin ölümüne, “Vâh
kim gitti Usûlî derd-mend” (945/1538-39)
mýsraý ile tarih düþürülmüþtür.

Âþýk Çelebi’nin Meþâirü’þ-þuarâ adlý eserinde Usûlî’nin minyatürünün bulunduðu sayfa (Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi, Tarih, nr. 772, vr. 66b )

Usûlî divanýnda
gazellere ait
bölümün
ilk sayfalarý
(Millet Ktp.,
Ali Emîrî Efendi,
Manzum,
nr. 31, vr. 12a-13b )

Latîfî, Usûlî’nin þiirlerinin çoðunlukla Seyyid Nesîmî tarzýnda yazýlmýþ öðüt ve ilâhilerden meydana geldiðini, zamane derviþmeþreplerinin þaire “Fazlullah-ý Sânî”,
“Sýrr-ý Nesîmî” dediklerini kaydeder. Âþýk
Çelebi, Usûlî’yi Sünnî inancýna aykýrý hareketlerde bulunan þairler zümresine dahil
eder ve aðýr bir dille eleþtirir. Kýnalýzâde’nin, “Sûfiyâne þiirleri ve fakr u fenâya dair
sözleri vardýr” demekle yetindiði görülmektedir. Gerek tezkirelerde verilen bilgiler gerekse þiirlerinden hareketle Usûlî’nin ârif,
derviþ, kalendermeþrep, kimseye boyun
eðmeyen, kanaat içinde yaþamayý þiar
edinmiþ, pervasýz, coþkun, dolayýsýyla melâmet neþesini ve ilâhî aþký daima ön planda tutan bir kiþiliðe sahip olduðunu söylemek mümkündür. Muhtemelen Yenice-i
Vardar’ýn tasavvufî ortamý sebebiyle Usûlî’nin þiirlerinde yer yer Alevîmeþrep özellikler göze çarpmakla birlikte manzumelerine hâkim olan asýl unsur vahdet-i vücûd düþüncesidir. Sünnî akîdeden kopuk
bir þair kimliði taþýmadýðý anlaþýlan Usûlî’nin Alevîmeþrep tarafýný daha ziyade ondaki Âl-i abâ sevgisiyle açýklamak mümkündür. “Ýkinci Fazlullah” ve “Nesîmî’nin
sýrrý” denmesine raðmen Gölpýnarlý’ya göre Usûlî’yi tam bir Hurûfî saymak da mümkün deðildir; zira þiirlerinde Nesîmî’de görüldüðü gibi Hurûfîliðin propagandasýna
rastlanmaz.
Þiir dünyasýný inancý ve hayat görüþü etrafýnda þekillendiren, çaðý ve çaðdaþlarýy-

la karþýlaþtýrýldýðýnda Nesîmî-Fuzûlî çizgisinde yer alan þairler içinde önemli bir halkayý oluþturan Usûlî divan edebiyatýnýn estetik zevkine baðlý, özellikle bazý þiirlerinde düþüncelerini duygu planýna yükselterek þiirle mesajý bir araya getirmeyi baþarmýþ mutasavvýf þairlerden biridir. Usûlî’nin þeyhinin vefatý üzerine yazdýðý mersiyesiyle Hz. Peygamber ve Ehl-i beyt’e karþý samimi duygularýný anlattýðý musammat tarzýndaki þiirleri baþarýlý örnekler sayýlmakla birlikte onun þöhretini saðlayan
asýl manzumeleri gazelleridir. Genellikle
ilâhî aþkýn iþlendiði, sade bir üslûbun kullanýldýðý, basit teþbihler, mecazlar ve tasavvufî sembollerle süslenen bu þiirleri asýl
güçlü kýlan etken ise þairin duygularýný büyük bir içtenlikle ifade etmiþ olmalarýdýr.
Usûlî aralarýnda Nesîmî, Ahmedî, Þeyhî,
Cem Sultan, Bursalý Ahmed Paþa ve Necâtî Bey’in de bulunduðu birçok þaire nazîre ve tahmîsler yazmýþ; “peydâ” redifli
gazeli baþta olmak üzere bazý þiirlerine
Hayâlî Bey, Taþlýcalý Yahyâ, Bâkî ve Zâtî
gibi þairler tarafýndan nazîreler yazýlmýþtýr. Aruzla kaleme aldýðý þiirlerinde bile konuþma diline yakýn bir dil kullanan ve oldukça baþarýlý bir üslûba sahip olan Usûlî’nin hece ile yazdýðý þiirlerde dili daha sade ve akýcýdýr, âdeta Yûnus Emre’yi hatýrlatmaktadýr. Onun aralarýnda bir varsaðýnýn da yer aldðý bu tür þiirleri halk þairleri
tarafýndan çok beðenilmiþ ve cönklere kaydedilmiþtir.
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Usûlî divaný
içindeki

Hadis Tercümesi
adlý eserin
ilk sayfasý
(Millet Ktp.,
Ali Emîrî Efendi,
Manzum, nr. 31)

Eserleri. 1. Divan. Mustafa Ýsen tarafýndan hazýrlanan tenkitli neþrinde (Ankara 1990) bir mi‘râciyye, üç münâcât, bir
þehrengiz, dört kaside, on musammat,
147 gazel ve dört kýta bulunmaktadýr. Ayþe Yaþar ile (1990, Fýrat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü); Fatma Atýcý (2007,
Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü) divan üzerine yüksek
lisans tezi hazýrlamýþlardýr. 2. Manzum
Hadis Tercümesi. Bir kýsmý divan nüshalarýnýn baþ tarafýnda kaydedilen hadislerin tercümesinden meydana gelmektedir. Hadislerin sayýsýný Abdülkadir Karahan seksen, Gürer Gülsevin 120, Adem
Ceyhan ise altmýþ dokuz olarak tesbit etmiþtir. Sayý farklýlýklarý büyük oranda -Ceyhan’ýn da belirttiði üzere- bazý nüshalarda hadis tercümelerinin hemen ardýndan
verilen metinlerin Hz. Ali’ye ait vecizeler
olduðunun farkýna varýlamamasýndan kaynaklanmýþ olmalýdýr. Usûlî hadisleri kýtalar þeklinde tercüme etmiþ ve yaygýn uygulamanýn aksine “fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün” veznini kullanmýþtýr. Bu arada
hadislerle ilgili kýsa þerhlere de yer vermiþtir (eserin bazý nüshalarý için bk. Millet Ktp.,
Ali Emîrî Efendi, Manzum, nr. 31 [Divan
nüshasý içinde]; Malatya Müftülük Ktp.,
nr. 153 [Mecmûatü’l-mesâil ’in içinde]). 3.
Yenice Þehrengizi. Mustafa Ýsen’in hazýrladýðý tenkitli neþir 191 beyitten oluþur
ve bir münâcâtla baþlar. Þehrin ahalisine
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dair bilgi veren þair Yenice-i Vardar’ýn askerler, beyler ve bilginlerle dolu, halkýnýn
anlayýþlý, olgun, bilgili ve hüner ehli olduðundan, güzellerinin verdiði ilhamla sürekli þiir söylenip gazel okunduðundan bahseder ve bir girizgâhla Yenice þehrinin güzellerinin tasvirine geçer. Þehrengiz dokuz
beyitlik bir hâtime ile sona ermektedir.
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ÿBayram Ali Kaya

Ýmâmiyye Þîasý geleneðinde
dinî hükümlerin aklî istidlâl yoluyla
elde edilebileceðini savunan ekol.

™

Ekolün adý, sözlükte “temel, esas” anlamýndaki asl kelimesinin çoðulu olan usûlden gelmektedir. Usûliyye, Ýmâmiyye Þîasý
geleneði içinde, on ikinci imamýn gaybetinden (260/874) sonra nazariyeyi ve tatbikatý yorumlamada daha çok fýkhýn aklî
prensiplerini ve özellikle ictihadý, mezhep
mensuplarýnca makbul sayýlan nakillere uygulama taraftarý olanlarý ifade eder. Usûliyye adýna VI. (XII.) yüzyýla kadar fazla rastlanmamýþ, bu dönemde Ahbâriyye* grubunun ahkâm konusunda aklýn kullanýlmasýna karþý çýkmasý sonucu yaygýnlýk kazanmaya baþlamýþtýr. Ýsnâaþeriyye, gaybet sonrasý diðer Þiî gruplarýndan farklý
bir mektep halinde ortaya çýktýðý zaman
fýrka âlimleri, imamlarýndan gelen haberlerden faydalanmak amacýyla daha önce çeþitli þekillerde tesbit edilen hadisleri
toplama iþine koyuldu. Bir asrý aþan çalýþmalar neticesinde Kütüb-i Erba£a diye
isimlendirilen, Küleynî’nin el-Kâfî, Ýbn Bâbeveyh el-Kummî’nin Men lâ ya¼Šuruhü’l-faš¢h, Ebû Ca‘fer et-Tûsî’nin Teh×îbü’l-a¼kâm ve el-Ýstib½âr adlý kitaplarý
derlenip ortaya çýkarýldý. Ýsnâaþeriyye Þîasý gündeme gelen meselelerin hükmünü
bu hadis mecmualarýna dayanarak çözmeye baþladý. Zaman içinde problemlerin
söz konusu malzeme ile halledilememesi,
ayrýca Ehl-i sünnet ile Mu‘tezile’nin uyguladýðý esnek yöntemlerin etkisi Þiî gruplarýný yöntem deðiþikliði zaruretiyle karþý
karþýya getirdi. Bu dönemde Mu‘tezile’den
etkilenen Ýsnâaþeriyye bünyesinde Þeyh
Müfîd ile takipçileri Þerîf el-Murtazâ ve
Ebû Ca‘fer et-Tûsî, Sünnî akýlcýlarýn kýyas
ve ictihada baþvurarak elde ettikleri bilginin þüphe ve ihtilâflardan uzak kalmadýðýný belirtti; buna karþýlýk Kur’an’a ve
imamlarýn beyanlarýna dayanan ve Ýsnâaþeriyye’nin icmâýný oluþturan hükümlerin
kesinlik ifade ettiðini ortaya koymaya çalýþtý. Beklenen imamýn dönüþünün bilinmeyen bir zamana kadar gecikeceðini göz
önünde bulunduran Þiî âlimleri, sonraki
dönemlerle ilgili doktrinlerin ve gerçekleþtirilecek uygulamalarýn temellerini attý.
Meselâ diðer mezheplerin bilgi kaynaðý olarak kullandýðý aklî istidlâli kendi sistemlerine dahil ettiler. Bu anlayýþ fýkýh alanýnda da kendini gösterdi. Böylece Þiî fýkhý
Kur’an, hadis, icmâ ve akýl üzerine kurulmuþ oldu. IV ve V. (X-XI.) yüzyýllarda Ýsnâ-

