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USEYMÎN, Muhammed b. Sâlih

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.
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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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bestelenmişşiirlerivardır.Ölümündensonra“temizyüreklibirinsan,içlibirşa ir”(Selâhat tin Ba tu),“herşeydenevvelyurdunu,onuninsanını,taşını,toprağı-nı,herşeyinisevenbirartist”(Ba ki Sü ha 
Ediboğlu)ifadeleriyledeğerlendirilmiştir.BütünşiirvemakaleleriİnciEnginünta-rafındanbirarayagetirilipyayımlanmıştır
(Ömer Bed ret tin Uşak lı: Bü tün Eser le ri, 
An ka ra 1986).

BİBLİYOGRAFYA:İsmailHabip[Se vük], Edebî Ye ni li ği miz, İs tan-
bul, 1932, II, 497-498; M.BehçetYazar, Ede bi-
yat çı la rı mız ve Türk Ede bi ya tı, İs tan bul 1938, s. 
331-336; MustafaGökçe, Ömer Bed ret tin Uşak lı, 
An ka ra 1958; BakiSühaEdiboğlu, Bi zim Ku şak 
ve Öte ki ler, İs tan bul 1968, s. 49-55; İlhanGeçer, 
Ömer Bed ret tin Uşak lı, An ka ra 1986; ŞenerÖz-top, Ömer Bed ret tin Uşak lı: Ha ya tı, Sa na tı, Şi ir-
le ri ve Ma ka le le ri, An ka ra 1992; MehmetKaplan, 
Şi ir Tah lil le ri II: Cum hu ri yet Dev ri Türk Şi iri, İs-
tan bul 1998, s. 53-56; AhmetKutsiTecer,“Yay la 
Du ma nı Mü na se be tiy le”, Var lık, nr. 33, İs tan bul 
1934, s. 13; H.CahitYalçın,“Ö. Bed ret tin Bey: 
De niz Ha tı ra la rı”, Fi kir Ha re ket le ri, nr. 26, İs tan-
bul 1934, s. 11-13; “Yay la Du ma nı”, İs tan bul, nr. 

40-41, İs tan bul 1945, s. 11-13; GündüzAkıncı,
“Yay la Du ma nı”, Ül kü, IX/98, Ankara 1945, s. 

10; “Ömer Bed ret tin Uşak lı Öl dü”, Ulus, An ka ra 

25 Şu bat 1946; SelâhattinBatu,“Za val lı Ömer 
Bed ret tin”, a.e., 27 Şu bat 1946; İnciEnginün,
“Ömer Bed ret tin”, TDl., LI/412 (1986), s. 289-303 

(aynıyazıiçinbk.İnciEnginün,Ye ni Türk Ede bi-
ya tı Araş tır ma la rı 1,İstanbul2012,s.221-230).

ÿİnciEnginün

metçikonunsevgilisi,ailesiveAtatürk,şiirlerinintemelkonularıdır.Yayımlananilkşiiri“SılanınToprağında”tabiat,aile,köyedönüşünburuksaadetiniyaşayanülkeninsahibigaziyianlatır.Mehmetçik’inyavrusunaninnisiolan“BaşaklarArasın-da”unutulmazşiirlerindendir.“Yangın-larınIşığında”,“Ayşe’ninAşkı”,“ObanınKızı”,“Tütünİşçileri”gibimanzumhikâye-lerAnadoluinsanınınhayatından,duygu-larındankesitlerdir.Buinsanlarıçalışırkengösteren“TahtacıGüzelleri”,“EfeninMüj-desi”,“EfeninBayramı”,“DüvenSürene”,“BirDağPerisine”,“Harman”,“PazarDö-nüşü”gibitabloşiirlerisevilmişvebazılarıbestelenmiştir.Tarihyerinemilletingi-riştiğiyenimücadeleyi,sarptabiatakarşızaferlerianlatmayıtercihetmiş(“Tü nel”, 

“Tel graf Di rek le ri”),Anadoluşehirlerita-biatözellikleri,yalnızlık,gurbetduygusuvesonsuzlukhasretiyledilegetirilmiştir.PürüzsüzbirTürkçeilevehalkedebiya-tındanyararlanılarakgeliştirilmişbirifa-deylekonusunusadecebuülkenintopra-ğından,insanlarındanveözlemlerindenalanşiirleriylebiryolaçıcıolmasadaderinizlerbırakmışbirşairdir.“Âşıkımdağlarakurulutahtım”(Son Di lek),“Benimgönlümsarhoştur”(Yıl dız la rın Al tın da),“Gelgitmekalmasıngözümyollarda” (Fi dan Boy lu-
ma),“Eğilmezbaşıngibi”(Efe nin Bay ra mı), “Kapıldımgidiyorum”(Ak şam Mi sa fi ri)gibi

Çocukluğundanberiöncebabasıyla,Mül-kiyeMektebi’ndekiöğrenciliğiyıllarındaailesiningeçiminekatkısağlamaküzeretütün tahmin memurluğuyla, nihayetkaymakamlıkvemülkiyemüfettişliğigö-reviyledolaştığıAnadoluondakibuduy-gularıgeliştirmiştir.Türkedebiyatınınhenüzincelenipaydınlanmadığı,ArapçaveFarsça’nıntesiriyleşahsiyetinikaybet-tiği,tamamenTürk’ehasfelsefeveşiirinhalkedebiyatındabulunduğugörüşünübenimseyenşairYûnusEmreilebirlikteSeyrânî,Dertli,Vahdetî,Karacaoğlan’ınadınıanarkendivanvehalkşiiriarasındakiortakruhugöstermeyeçalışır.Temalarınınbaşındadeniz,memleketcoğrafyasıve insanlaailegelmektedir.BaşıboşhayallerinhâkimolduğudenizleilgilişiirlerininkaynağıAhmedHâşim’dir.Ufkunudaraltansarpdağlarkendisindedenizözlemiuyandırır(“Ço ruh Ak şam la rı”, 
“Ufuk Has re ti”).Denizsevgisiona“Barba-ros”şiirinideyazdırmıştır.Ailefertleriyleilgilikısmenbiyografikşiirlerindeannesi,babası,küçükyaştaölenkızıhakkındakiduygularınıveıstırabınıdilegetirir.Sevgiliiçinyazdığışiiriazdır.ŞiirlerindenderlediğisonkitabınıyineYay la Du ma nıadıylaya-yımlamasıonunasılkonusununmemleketcoğrafyasıveinsanıolduğunugösterir.Buvatansüregelenbüyüksavaşlarınsonun-dakurtarılmıştır.ÜlkeyikurtaranMeh-


