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karşılamasırasındaöğrencilerinegöster-diğiilgisebebiyleyöneticiler,halkveilimçevreleri tarafından sevilmiş ve takdiredilmiştir.GünümüzSelefîliğindehocasıAbdülazîzb.Bâzilebirlikteönemlibirye resahiptir.Öteyandanyöneticilereolanyakınlığı,sosyalvesiyasalkonulardaresmîmakamlarıdestekleyenfetvalarıdolayı-sıylaçeşitligruplartarafındaneleştirile-remâruzkalmıştır.Useymîn’inhayatıvegörüşlerihakkındabirçokkitapvemakaleyazılmış(bk. bibl.),uzunsüredersverdi-ğiKasîmÜniversitesi’ndedüzenlenenbirsempozyumdailmîhayatıelealınmıştır
(“Ned ve tü cühûdi’ş-ŞeyÅ Mu ¼am med b. 
Øâ li¼ el-£U¦eymîn el-£il miyye”, Câmi atü’l-
Kasîmkülliyyetü’ş-şerîave’d-dirâsâti’l-
İslâmiyye,6-7/11/1432;tebliğleriçinbk.
http://www.csi.qu.edu.sa/Collegeevents/
othaimeen/Pages/default.aspx[sonerişim
10 Mart 2015]).

Eser le ri.Useymîn’ineserlerininçoğu,TakıyyüddinİbnTeymiyyeveMuhammedb.Abdülvehhâb’ınanlayışınauygunbiçim-deSelefiyyeakaidiveHanbelî-Selefîçer-çevesindefıkıhlailgilirisâlelerolupMec-

mû£u fetâvâadıylabirarayagetirilmiştir.Bunlarınekserisiyabancıdillereçevrilmiş,ayrıcabantvb.yollarlakayıtaltınaalınandersleri6000saateulaşmıştır.Birkısımeserlerinikenditelifetmiş,büyükbirkıs-mınıiseöğrencileriyazıpkendisitashihetmiş,bazılarıdatashihgörmedenba-sılmıştır.eş-ŞeyhMuhammedb.Sâlihel-UseymînHayırMüessesesi,Useymîn’inöğrencilerindenmeydanagelenkomis-yonlarkurarakbueserlerindüzgünbiçim-debasılmasınısağlamayaçalışmaktadır.130civarındakieserininçoğubasılmıştır,bazılarıiseyayımahazırlanmaktadır.Ay-rıcaeserlerineinternetüzerindenulaşı-labilmektedir(www.ib not ha ime en.com, 
sonerişim10Mart2015).Bazıçalışmalarışunlardır:Mec mû£u fe tâ vâ ve resâßili’ş-
ŞeyÅ Mu ¼am med b. Øâ li¼ el-£U¦eymîn 
(der.Fehdb.Nâsıres-Süleyman,I-XXIX,
Ri yad 1413-1431; bü tün eser le ri nin der-
len me si ne izin ve ren Usey mîn’in risâle-
lerinibaşkalarıdabirarayagetirmeye
çalışmış[meselâFetâva’ş-ŞeyÅ Mu ¼am-
med b. Øâli¼ el-£U¦ey mîn,der.Eşrefİbn
Abdürrahîm,Riyad1991],ancakbunların
içindeengenişiFehdb.Nâsır’ınderle-
mesiolmuştur), Fet¼u Rab bi’l-be riy-

ye bi-telÅî½i’l-¥ame viy ye (Ri yad 1380, 
1404;nşr.EbûMuhammedEşrefb.Ab-
dül maksûd, Ri yad 1416/1995, el-Æa vâ£i-

dü’¹-¹ay yibât fi’l-esmâß ve’½-½ı fâtiçinde,
s.94-197;İbnTeymiyye’ninakaidleilgili
eserininözetidir,dinîliselerdederskitabı

yordu.BuderslereKasîmbölgesinden,çe-şitliülkelerdenüniversiteöğretimüyeleriveöğrencileri,memurlar,diğerokultale-belerigibifarklıseviyedegruplarkatıldı.Uneyze’dekicamidenbaşka1972’deniti-barenramazanvehacaylarında,yazta-tilindeMekke’dedersokuttu.Bantlarakaydedilenbuderslerindenayrıcapekçokkişifaydalandı.Bununyanında1954-1978 yıllarındaUneyze’deel-Ma‘hedü’l-ilmî’de,
1978’denvefatınakadarKasîm’deİmamMuhammedb.SuûdİslâmÜniversitesiŞe-riatveUsûlüddinFakültesi’ndedersver-di,doçentunvanınıaldıveakîdebölümübaşkanlığınagetirildi.İmamMuhammedb.SuûdÜniversitesi’nebağlıel-Ma‘hedü’l-ilmîokullarınınprogramkomisyonlarındayeraldı,bazıderskitaplarınıyazdı.KendisineteklifedilenkadılıkgörevinikabuletmeyenUseymîn,1987’denvefa-tınakadarSuudiArabistanYüksekÂlimlerHeyeti’ndeüyeolarakbulundu.1985’tekuruluşundanitibarenyineölümünekadarUneyze’deKur’ân-ıKerîmHâfızlığıCemi-yeti’ninbaşkanlığınıyaptı;el-Câmiü’l-ke-bîr’dehocasıSa‘dî’ninvefatındanitibarenKasım2000tarihinekadarcumahutbele-riniokudu.Radyoprogramlarındasorulansorularacevapverdi,“Ahkâmünmine’l-Kur’âni’l-Kerîm”adlıprogramıyürüttü.
1994’teUluslararasıKralFaysalİslâm’aHizmetödülünüaldı.KralHâlidb.Abdü-lazîztarafındankendisinebağışlananbirapartmanıodaöğrencileriiçinyurtolarakvakfetti.10Ocak2001tarihindeCidde’devefatedenUseymîn,cenazenamazıMes-cid-iHarâm’dakılındıktansonraMakbe-retü’l-adl’dehocasıAbdülazîzb.Bâz’ınyanınadefnedildi.Useymîn,Hanbelî-Selefîekolünemen-supolmaklabirliktefıkıhtaHanbelîmez-hebineveİbnTeymiyye’yebirçokkonudamuhalefetetmiştir.Gösterişeönemver-memesi,güzelahlâkı,hayırişlerinekatkı-sı,genişkitleleredersvefetvalarıylaulaş-ması,gerekderslerindegerekihtiyaçlarını

fî mek te bâ ti İs tânbûl ve Ânâ¹û lî (haz.AliRıza
Ka ra bu lut), [baskıyerivetarihiyok], II, 876; Hüse-yinb.KåsımM.en-Nuaymî–Hamzab.Hüseyinb.Kåsımen-Nuaymî, İs tid râ kât £alâ tâ rî Åi’t-tü râ ¦i’l-
£Ara bî, Cid de 1422, VII, 88; AbdullahMuhammedel-Habeşî, Câ mi£u’ş-şü rû¼ ve’l-¼a vâ şî, Ebû za bî 
1425/2004, I, 389; CengizKallek,“İbn Ha cer el-
Hey te mî”, DİA, XIX, 533; MahmutKaya,“el-Ka-
sî de tü’l-Hem ziy ye”, a.e., XXIV, 569.
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9 Mart 1929’da Necid bölgesindekiKasîmvilâyetinebağlıUneyzeşehrindedoğdu.Temîmkabilesinemensuptur.AdıOsmanolandördüncüdedesineUseymîn
(Os man cık)denildiğiiçinailebuadıalmış-tır.KüçükyaştaannetarafındandedesiAbdurrahmanb.Süleymaned-Dâmiğ’inyanındaKur’an’ıezberledi.Uneyze’debazımedreselerdekihocalardandersaldı.Ab-durrahmanb.Nâsıres-Sa‘dî’nintalebesivedahasonraUneyzekadısıolanMuham-medb.Abdülazîzel-Mutavvi‘denakaid,fıkıh,nahiv,sarf;KadıAbdurrahmanb.Alib.Ûdân’danfıkıhveferâiz;AbdürrezzâkAfîfî’denArapdili veedebiyatı okudu.Buradakiasılhocasıonaltıyılboyuncakendisinden akaid, tefsir, hadis, fıkıhgibidersleraldığıAbdurrahmanb.Nâsıres-Sa‘dî’dir.Riyad’da1952’deaçılanliseseviyesindekiel-Ma‘hedü’l-ilmî’yi1954’tebitirdi,ardındandöndüğüUneyze’deaynıadıtaşıyanokuldamüderrisliğebaşladı,birtaraftandaSa‘dî’ninderslerinede-vametti.BuaradaİmamMuhammedb.SuûdÜniversitesiŞeriatFakültesi’ndenmezunoldu(1957).Riyad’daikenØa¼î¼-i 

Bu Åâ rî’yivebazıfıkıhkitaplarıileİbnTey-miyye’nineserleriniokuduğuAbdülazîzb.Bâz,MuhammedEmînb.MuhammedMuhtâreş-Şink¢tî,aynızamandaSa‘dî’nintalebesiolanAlib.Muhammedes-Sâlihî,Abdülazîzb.Nâsırb.ReşîdveAbdurrah-manel-İfrîk¢dehocalarındandır.İlkdershalkasını1951’deoluşturanUseymîn,hocasıSa‘dî’nin1956’davefatı-nınardındanimamlığınıüstlendiğiUney-ze’dekiel-Câmiu’l-kebîr’deyaklaşıkelliyılboyuncaderslerinidevamettirdi.1985yı-lınakadaronkişiyiaşmayantalebegrubu-nadersverirkenöğrencisayısıgiderekarttı,bazıcamiderslerine600kişikatılı-
Muhammed
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Nâsırüddinel-Elbânî’ninta‘lîkåtıilebir-
likte,nşr.SubhîMuhammedRamazan–
Mu ham med b. Ab dul lah et-Tâlibî, Ka hi re 
1423;İbnHacerel-Askalânî’nineseriüze-
rineyazılmıştır), Fet¼u’l-mu£în fi’t-ta£lîš 

£alâ İš ti ²âßi’½-½ırâti’l-müs taš¢m (nşr.
Mahmûdb.Cemîl,Kahire1423;İbnTey-
miy ye’nin ese ri ne da ir dir), Şer ¼u’l-£Aš¢-
de ti’s-Sef fâ rî niy ye (nşr.İslâmMansûr
Abdülhamîd,İskenderiye1424), Şer ¼u’l-
Æa vâ£i di’l-¼i sân fî tefsîri’l-Æurßân (nşr.
Eymenb.Ârifed-Dımaşk¢v.dğr.,Kahire
1423;hocasıSa‘dî’nineseriüzerinekale-
mealınmıştır).

BİBLİYOGRAFYA:AhmedSaîdb.Silm, Mevsû£atü’l-üdebâß ve’l-
küttâbi’s-Su£ûdiyyîn Åilâle sittîne £âm: 1350-
1410, Me di ne 1413/1992, II, 292-297; M.HayrRamazanYûsuf, Delîlü’l-müßel lefâti’l-İs lâmiy ye 
fi’l-mem le ke ti’l-£Ara biy ye ti’s-Su£ûdiy ye: 1400-
1409, Ri yad 1413/1993, s. 770; a.mlf., Mu£ce-
mü’l-müßel lifîne’l-mu£â½ırîn: Ve feyât 1315-1424 
(1897-2003), Ri yad 1425/2004, II, 618-621; Muhammedb.Abdullahez-Ziyâb, Tevcîhü’r-râ-
³ı bîn ilâ iÅtiyârâti’ş-şeyÅ İbn £U¦ey mîn, Riyad 

1420/1999; Nâsırb.Misfirez-Zehrânî, İbn £U¦ey-
mîn el-imâmü’z-zâhid, Demmâm 1422; Velîdb.AhmedHüseyin, el-Câmi£ li-¼ayâti’l-£al lâ me 
Mu¼am med b. Øâli¼ el-£U¦eymîn, Le eds 1422/ 

2002; Ahmedb.Muhammedb.İbrâhimel-Bü-reydî, Cühûdü’ş-şeyÅ İbn £U¦eymîn ve ârâßühû 
fi’t-tefsîr ve £ulûmi’l-Æurßân, Ri yad 1426/2005, 

s. 23-54; Abdullahel-Ak¢l, Min A£lâ mi’d-da£ve 
ve’l-¼are ke ti’l-İs lâmiy ye ti’l-mu£â½ıra, Am man 

1429/2008, II, 882-890; İsâmb.Abdülmün‘imel-Mürrî, ed-Dür rü’¦-¦emîn fî ter ce me ti fa š¢ hi’l-
üm me el-£allâme İbn £U¦eymîn, İs ken de ri ye, 
ts. (Dârü’l-ba sî re);MehmetAliBüyükkara,“11 
Ey lül’le De rin le şen Ay rı lık: Su udî Se le fiy ye ve 
Ci hadî Se le fiy ye”, Dinî Araş tır ma lar, VII/20, An-

ka ra 2004, s. 225; Abdülazîzb.AbdullahÂlü’ş-Şeyh,“Difâ£an £ani’ş-şey Åayn İbn Bâz ve İbn 
£U¦ey mîn”, Me cel le tü’l-Bu ¼û ¦i’l-İs lâmiy ye, sy. 

79, Ri yad 1427, s. 7-22; Şâfîes-Sübey‘î,“eş-ŞeyÅ 
İbn £U¦ey mîn melâmi¼u men he cih ve e¦eruhû fî 
£il mi u½ûli’l-fıšh”, el-Hik me, sy. 44, Manc hes ter 

1433/2011, s. 285-341; Ahmedel-Kådî,“Cühû-
dü’ş-şeyÅ İbn £U¦eymîn fî be yâ ni’l-£aš¢de ve 
men he cühû fî tašrîrihâ”, Me cel le tü’l-Beyân, sy. 

160, Ri yad 1421/2001, s. 34-43.

ÿErtuğrulBoynukalın

– —UÞAKLI, Ömer Bedrettin
(1904-1946)

Cumhuriyetdönemiþairi.
˜ ™

24Ağustos1904tarihindeUşak’tadoğ-du.BabasıAmasya’nınKarahacipköyün-denÖmerLutfiEfendi,annesiUşak’ınta-nınmışailelerindenAliMollazâdeler’denHayriyeHanım’dır.KadıolanbabasınıngörevidolayısıylaUşak’tabaşladığıöğreni-miniAnadolu,RumeliveSuriye’ninçeşitliyerlerindesürdürdü,buaradababasındanArapçaveFarsçaöğrendi.1918’deİstan-

ola rak oku tu lan risâle Usey mîn’in te lif et-
tiğiilkeserolupTürkçe’yedeçevrilmiştir
[Şey hu’l-İs lâm İbn Tey miy ye’nin el-Ha me-
viy ye Ki ta bı nın Öze ti,çev.SüleymanAteş,
Ri yad 1986; İsim ve Sı fat Tev hi din de Ehl-i 
Sün ne tin Mu ha lif le re Ce va bı,çev.Necmi
Sarı, İstanbul2001]), Şer ¼u Ri yâ ²i’½-
½âli ¼în min ke lâ mi sey yi di’l-mür se lîn 
(I-IV,Kahire1422/2001;nşr.Muhammed
Ha san – Mah mûd Ha san Mah mûd, I-IV, 
Beyrut1423;nşr.AhmedAbdürrâzıkel-
Bek rî – Mu ham med Âdil Mu ham med, 
I-II, Ka hi re 1423/2002; I-VI, Ri yad 1426), 
Şer ¼u’l-£Aš¢de ti’l-Vâ ½ı ¹ıy ye (nşr.Sa‘db.
FevvâzSumeyl,I-II,Riyad1416;İbnTey-
miyye’yeaiteserinşerhidir), eş-Şer ¼u’l-
müm ti£  £alâ Zâ di’l-müs taš ni£ (nşr.Ömer
b. Sü ley man el-Hafyân, I-XV, Demmâm 
1422;HanbelîâlimiHaccâvî’ninfıkhadair
eseriüzerineyapılanbuşerhmüellifinen
ha cim li ese ri dir), Fe tâ vâ er kâ ni’l-İs lâm 
(nşr.Fehdb.Nâsıres-Süleyman,Riyad
1425), Fetâvâ menâri’l-İs lâm (nşr.Ab-
dul lah et-Tayyâr, I-III, Ri yad 1415/1995), 
el-Æav lü’l-müfîd £alâ Ki tâbi’t-Tev ¼îd 

(nşr.Süleymanb.Abdullahb.Hammûd–
Hâlidb.Alib.Muhammedel-Müşeykıh,
I-III, Ri yad 1415/1995; Mu ham med b. Ab-
dülvehhâb’ıneserinedairbirşerhtir), Şer-
¼u Man ¾û me ti u½û li’l-fıšh (nşr.Fuâdel-
Cü henî – Fehd es-Sel mân, 1426; elek tro-
nik nüs ha bk. http://www.ib nothaime en. 
com/all/bo oks/cat_in dex_421.shtml, son 
erişim10Mart2015), Şer ¼u Na¾mi’l-Va-
rašåt (nşr.Eşrefb.Yûsuf,Kahire1423;
Riyad1425;Cüveynî’ninfıkıhusulünedair
eserininŞerefeddînel-İmrîtîtarafından
nazmaçekilmişhalininşerhidir), e²-¿ı-
yâßü’l-lâmi£ mi ne’l-Åu ¹a bi’l-ce vâ mi£ 
(I-III, Me di ne 1409), Fet ¼u ×i’l-ce lâ li 

ve’l-ikrâm bi-şer ¼i Bu lû ³i’l-me râm 
(I-X,Riyad2004-2012;İbnHacerel-Aska-
lânî’ nin ahkâm ha dis le riy le il gi li ese ri üze-
rineşerhtir), Tef sî rü’l-Æurßâ ni’l-Ke rîm 
(I-III, Dem mâm 1423, Fâ ti ha ve Ba ka ra 
sûre le ri nin tef si ri), Şer ¼u’l-Man ¾û me-
ti’l-Beyš†niy ye fî mus¹ala¼i’l-¼a dî¦ 
(nşr.Fehdb.Nâsıres-Süleyman,Riyad
1423), Minhâcü Eh li’s-sün ne ve’l-ce-
mâ£a fi’l-£aš¢de ve’l-£amel (nşr.Ebû
Abdullahen-Nu‘mânî,Şârika1422), Şer-
¼u’l-Er ba£îne’n-Ne ve viy ye (nşr.Mu-
ham med Sey yid b. Ab dü rab bir resûl, Ka-
hi re 1423/2002), el-Æavâ£idü’l-mü¦lâ fî 

½ı fâ til lâh ve esmâßihi’l-¼üsnâ (Bey rut 
1406/1986; Me di ne 1409), el-Mü cellâ fî 

şer ¼i’l-ša vâ£i di’l-mü¦lâ fî ½ıfâtillâh ve 
es mâßi hi’l-¼üsnâ (nşr.Kâmileel-Kevârî,
Bey rut 1422), Şer ¼u Nüz he ti’n-na¾ar 
fî tav ²î ¼i NuÅbe ti’l-fi ker (Mu ham med 

bul’agönderildi;yatılıolarakNişantaşıveKabataşsultânîlerinde,dahasonraailesi-ninyanındaSivasSultânîsi’ndeokudu.Ka-bataşLisesi’nden(1923)veMülkiyeMek-tebi’nden(1927)mezunoldu.Bursa’damaiyetmemurluğu,Mudanya,Manavgat,Ünye,Şavşat,ArtvinveEdremit’tekay-makamlıkyaptı;mülkiyemüfettişiolarakAnadolu’nundeğişikbölgelerinidolaştı.TürkiyeBüyükMilletMeclisi’ninVII.dö-neminde(1943-1946)Kütahyamilletveki-liikenveremhastalığındandolayıtedavigördüğüYakacıkSenatoryumu’nda24 Şubat1946tarihindevefatetti.ÖnceleriGökbelensoyadınıkullanmış,dahasonraUşaklısoyadınıalmıştır.SivasSultânîsi’ndeedebiyatöğretme-niCenapMuhittin’den(Kozanoğlu)aldığıedebiyatzevkiylearuzveheceveznindeşiirdenemelerinegirenÖmerBedrettin’inyayımlanmışilkşiiriolan“Ona”dan(Millî 
Mec mua,1Şubat1925)sonraAna do lu 
Mec mu ası, Türk Yur du, Ha yat, Mu-
hit, Fi kir Ha re ket le ri, Meş’ale, Hız, 
Var lık, Oluş, Ül küdergilerindeşiirleriveyazılarıçıkmıştır.“Beniteşvikedecekkadariyikarşılandı”dediğiilkşiirkitabı
De niz Sar hoş la rı’nın(1926, 1929)ardın-danasılşöhretini,Yay la Du ma nı (1934) veölenküçükkızıiçinyazdığışiirlerdenmeydanagelenSa rı kız Mer mer le riilekazandı(1942).Ölümündenazöncebü-tünşiirlerindenyaptığıderlemeyiYay la 
Du ma nıadıylabastırmıştır(1945).Yakın-dabirromanıçıkacağınıMehmetBehçetYazar’agönderdiğimektubundakaydet-miştir(1938).YahyaKemalBeyatlı,AhmedHâşimveFarukNafizÇamlıbel’inşiirlerininetkisin-dekalmaklaberabersayısıpekazolanmakalelerindekendisinintercihettiğiadlamemleketedebiyatıakımınabağlılığınıbelirtir:“MayavecevherTürklük.Şuuruyanıkvebenliğimizeçevrilmiştir.Birke-limeileşiirveedebiyatımız,şahsiyetinivelâyıkolduğuenginliğibulmakyolundadır.”
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