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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

214

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

USÛLÜ’d-DÎN

aþeriyye fýkhýna giren bu akýmýn mensuplarý Usûliyye diye anýldý.
Bu dönemde ulemânýn, toplumun uygulamayla ilgili meselelerinin çözümünde
söz konusu yöntemi benimseyen fakihleri
yücelttiði görülür. Meselâ Ebû Ca‘fer etTûsî, imamýn özel vekili kabul edilen sefirin veya onun gibi cuma namazýný kýldýrmaya yetkili kýlýnan bir fakihin bulunmasý
halinde bu namaza katýlmayý zaruri gördü; fakihlerin yargý iþlerini yürütme ve
had cezalarýný uygulama görevlerinin olduðunu, bu sebeple zekâtýn fakihlere teslim edilip onlar vasýtayla sarfedilmesinin
gerektiðini söyledi. Daha sonraki dönemlerde âlimler aklî istidlâle dayalý fýkha vâkýf, doktrin ve uygulama konularýnda yetkili fakihlerin itibarýný yüceltmeyi sürdürdü. Muhakkýk el-Hillî, ictihad yapan Ýsnâaþeriyye fakihlerinin sadece metinlerden
literal anlam çýkararak neticeye ulaþmadýklarýný, çoðunun ictihadýný ilmî esaslara
dayandýrdýðýný belirtti. Yeðeni ve öðrencisi Allâme el-Hillî, Ýsnâaþeriyye bünyesinde
hadis metodolojisinin vazedilmesi, hadis
literatürünün araþtýrýlarak terimlerinin ortaya konulmasý yolunda önemli hizmetler
ifa etti. Sünnî muhaddislerin metotlarýný
benimseyip Ýsnâaþeriyye bünyesinde dirâyetü’l-hadîs ilmini kuran, ana mecmualardaki hadislerin çoðunun güvenilmez olduðunu göstererek aklý merkeze alan Allâme el-Hillî, Þiî fýkhýný yeniden düzenledi.
Ca‘ferî fakihleri, diðer üç kaynaðýn yaný sýra aklý da kullanýp ictihad yöntemiyle fýkhî neticelere ulaþmaya çalýþtý. Böylece ictihad, nakledilen bilgiyi aklî süzgeçten geçirerek imamlarýn hukukî bir mesele hakkýnda verebilecekleri hükmü açýklýða kavuþturma þeklinde düþünüldü. Ortaya çýkan yeni meseleleri deðerlendirme hususunda ihtiyatla amelin zorluklarýna karþý
büyük bir esneklik saðlandý. Her iki âlim
ictihadda bulunacak kimselerin Arapça’ya ve icmâa dair bilgilere vâkýf olmasýný,
imamlardan gelen hadisleri bilmesini, aklî
delilleri kullanmada ve uygun yorumlar ortaya koymada maharet kazanmasýný þart
koþtu; avamýn usûlü’d-dînde deðilse de
fürûda bir müctehidi taklit etmesinin gerektiðini belirtti. Safevîler devrinde imamýn umumi vekilliði konusu ele alýnýp incelendiðinde Muhakkýk-ý Sânî el-Kerekî ve
Þehîd-i Sânî gibi Usûlîler, ictihad þartlarýný taþýyan fakihlerin imamýn umumi vekilleri olduðunu söyledi ve toplum hayatýnda imam adýna yetkili bulunduklarýný
ileri sürdü. XI. (XVII.) yüzyýlda önemli Ýsnâaþerî beldelerindeki âlimlerin Ýran’a ve
özellikle Ýsfahan’a gelmesiyle Ahbârîler’le

Usûlîler arasýnda büyük bir mücadele baþladý. Bu uzun mücadelede taraflar kendi
prensiplerinin doðruluðunu ortaya koyarken birbirlerini kýyasýya eleþtirdi; sonunda
Usûlîler galip geldi.
Usûlîler’in düþüncesine göre dinî hükümlerin kaynaðý Kitap ve Sünnet, icmâ ve
akýldýr. Kitap ve Sünnet’in literal anlamlarý
muteber olup bunlar ancak akýlla anlaþýlýr. Kütüb-i Erba£a güvenilmeyecek nakilleri de ihtiva eder. Bu sebeple yalnýz güvenilir Þiî râvileri vasýtasýyla imamlardan
nakledilen haberler muteber sayýlýr. Nakil
yoluyla intikal eden hükümler aklýn prensiplerine aykýrý düþmez. Ýctihadla ortaya
konan hükümler zanna dayanýr; kesin bilgi, Kur’an’la sünnetin sarih metinlerinden ve huzurlarýnda bulunan kiþilerin beyanlarýna dayanýlarak doðrudan imamlardan gelen nakillerden saðlanýr. Ýmamlarýn
verdiði hükümler ferdî þartlara baðlý olup
umuma uygulanmayabilir. Gaybet esnasýnda hükümler ictihad ve fetva usullerine baþvurularak elde edilir. Bir nakle aykýrý baþka bir naklin bulunmasý halinde delillerin yine ictihad yoluyla tercih edilmesi
gerekir. Konuyla ilgili menedici kesin bir
beyanýn olmamasý halinde bu tür meselelerde serbest hareket edilir. Toplumdaki insanlar müctehid ve mukallid diye iki
kýsma ayrýlýr. Mutlak müctehid dinin bütün dallarýnda yetiþmiþ kimsedir. Hüküm
çýkarabilmek için önceden birçok ilmin
öðrenilmesi icap eder, bunlarýn baþýnda
usûl-i fýkýh gelir. Ölmüþ bir merciin yahut
müctehidin taklit edilmesi doðru deðildir.
Ancak umumi vekil konumundaki müctehide imama itaat eder gibi itaat edilmelidir. Müctehid ulaþtýðý neticede hata etse
bile onun ictihadý mânen mükâfata ulaþma vesilesidir (Semâhîcî, s. 25-36; Momen,
s. 223-224).
Safevîler döneminde yaþayan Usûlîler,
bir müminin çeþitli âlimler içinde kabiliyetini takdir ettiði müctehidi seçme konusunda serbest olduðunu benimsemekle
birlikte mutlak veya kýsmî ictihadýn ayrýlmasý hususunda ihtilâf etmiþlerdir. Hasan b. Þehîd-i Sânî, belirli konularda ictihad edilmesine ve mutlak müctehidin otoritesine karþý çýkarken Bahâeddin el-Âmilî bu ayýrýmý mâkul karþýlamýþtýr. Mutlak ve
mukayyed ictihad yöntemlerini uygulayanlarla ilgili Semâhîcî’nin verdiði bilgilere göre bu ihtilâf XI. (XVII.) yüzyýlýn sonlarýnda
ortaya çýkmýþ ve ardýndan þekillenmiþtir.
Mutlak müctehid ve mukayyed müctehid
ayýrýmýnýn ortadan kaldýrýlýp müctehidliðin
kurumlaþmasý neticesinde Muhammed Bâkýr Bihbehânî (ö. 1206/1791-92) vasýtasýyla

Usûlîler Ahbârîler’e karþý kesin zafer saðlamýþtýr. Din sýnýfý hiyerarþisinin sonraki
farklýlýklarý Muhammed Hasan en-Necefî
ve özellikle Þeyh Murtaza el-Ensârî tarafýndan açýklýða kavuþturulmuþ, onlarýn katkýsýyla “merci-i taklîd, hüccetü’l-Ýslâm, âyetullah” gibi kavramlar geliþtirilmiþ, nihayet aklî fýkhýn “velâyet-i fakýh” tabirinde
somutlaþan, yetkili bir fakih vasýtasýyla hükümet etme prensibi konulmuþtur. Günümüz Ýsnâaþeriyye’si bünyesinde Ahbâriyye
yok olmaya yüz tutmuþtur. Usûliyye hâkim
ekol haline gelmekle beraber G. Scarcia
tarafýndan kaleme alýnan bir makalede
(bk. bibl.) bugün Ýran’daki fýkhî meselelerin çözümü için Usûliyye’nin yaný sýra Ahbâriyye metodunun da kullanýldýðý, ayrýca
bazý modern düþüncelere de atýf yapýldýðý
ileri sürülmektedir.
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Eserin adý mukaddimede zikredilmemekle birlikte “Bu, usûlü’d-dînden olan on
beþ aslý anlattýðýmýz kitaptýr” þeklindeki ifadede yer almaktadýr. Eser Kütübî ve Süb215

