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USÜLİ DİV ANI'ND~ TASA VVUFİ UNSURLAR 

Ayşe BÜYÜKY/LDIRIM* 

GİRİŞ 

Usı1li 16. yüzyılın tanınİnış şairlerinden biridir. VardarYenicesinde doğ
muştur~ Kinalızade adı geçen şehir için "Mec~a· -ı şuara ve menba' -ı zurafa" 
ifadesini kullanır. ı Yine aynı şehir U sO li 'nin dışında Hayret!, Hayali, Garibi 
gibi şairler ve mutasavvıflar yetiştirmiştir. 

=o .yıllarda Yenice'de Şeyh Abdullah İlahi-i Simavi'yle başlayan çok güçlü 
bir tasavvufi akım söz konusudur. Bu hav·a Usı1lt'yi olduğu gi~i. aynı devirde 
yetişen bir çok şairi de etkilemiştir. Tezkirelerden edindiğiı:ıİiz bilgilere göre 
böyle bir hava içerisinde yetişen şair, memleketi~de ~silini ta.İ!J.aml.ayarak ta-
savvufa yönelmiştir. · 

Kınalızade, "Şeyh İbrahim-i GülŞeni'nin gülistan-:ı asitanından ictina-ı 
envar-ı ma'rifet u irfan ve iktihas-ı envar-ı tevhid u iman içün hıdmet-i şerifın
de darneo dermiyan olmuş idf."2 Sözleriyle tahsilinden sonra tasavvuf terbiye
sini Şeyh İbrahim-i Gülşeni'den aldığını ifade eder. Bu tasavvuf terbiyesi 
şiirlerinde de açıkça görülmektedir. Şair, mutasavvıf yönüyle Seyyid Nesi
mi'nin takipçisidir. Latifı bunu "Ekseriya eş' an tasavvufa müte.allik kelimat ve 
Seyyid Nesi.mi tarzında mevaiz ü ilahiyyat idi."3 şeklinde belirtir. · 

Gazel biçimindeki şiirlerinde fikirle duygunun birleştiği gÖrülür. Onun: 

* Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğilim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi 
Bölümü Türk Dili 've Edebiyatı Egitim i Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 

1 Kınalızade Hasan Çelebi, Tezkiretii 'ş- Şuara, c. ı. Ank. 1978, s. 166 · 
2 Kınalızade Hasan Çelebi, ag.e., s. 165. 
3 Latifi, Tezkiretil 'ş- Şuara, Kayseri Ra miz Ef. Ktp. No: 1160 48b-49a. 

OSMANLI ARAŞTIRMALARI, XXVI (2005). 
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Vücad-ı Mutlakun bahri ne mevci kim ider peydti 
Enelhak sımnı söyler eger mahfi eger peydô. 

Matlaıyla başlayan Divanı'nın ilk gazeli, şairin tasavvuf düşüncesiyle 
birleştirdiği en güzel örneklerden biridir. 

Usull'nin bir Divanı vardır. Divanında klasik Divan tertibinin dışında, 
Mi'raciyye, Şehrengiz, Mesnevi şeklinde yazılmış, Pend ya da Münacat başlığı 
altında didaktik manzumeler ve hece ile halk şiiri tarzında kaleme alınnuş 
varsağılar vardır. 

USÜLİ DİV ANINDA TASA VVUFİ UNSURLAR 

HAK AŞIGI 

Aşık, amacı nefsi terbiye ederek ve temizleyerek üstün ahlaka ulaşmak 
isteğinde olan, mana aleminin yolcusudur. Aşık, ruhunu nefsin isteklerinden 
kurtarıp gerçek hürriyete kavuşmak ister. Çünkü tasavvuf, mutlak hürriyet 
yoludur. O yolda yolculuk ise, her türlü çıkar düşüncesinden, maddi ilgilerden 
uzak durmak ve yaratıcıdan başka hiçbir şeye boyun eğmemek ve kıyınet 
vermemekle olur. Bu maksatlarla tasavvuf yoluna dahil olan aşık, dert ehli, cefa 
kulu, ehl-i dil gibi sıfatlarla bilinir. Gam ise, aşığın manevi mertebelere 
ulaşmadaki tek zevkli çilesidir. 

Aşık, gönl.ünü ve canını ilahi aşk ile sevinçli kılar ve tasavvuf yolunda 
'hak ile yeksan olmaya" aday olur. Dert ve bela gibi meşakkatler, mana 
aleminin yolcusunun tek şiandır. Çünkü bunlar onu arzuladığı vuslata yaklaştı
racaktır. Aşık, manevi sevgilisini gereği gibi bilir. Onun yolunda her zahmete 
katlanİr. Bela gelirse de ~ızlanmaz. Bütün dünyevt kayıtlardan kurtulup yalnız 
yaratıcısına kul olur. 

UsUlt Divanı'nda bir çok beyitte geçen Hak 3.şığı, çeşitli şekillerde ifade 
edilir. Tasavvuf yolunda çektiği çile aşığın tek tesellisidir. Bu . sebeple aşık 
"ehl-i dert" olarak vasıflandırılır: 

Ehl-i derd ol ehl-i derd ol ehl-i derd 
Ey UsUlfden su 'al idüp tesella isteyen 

Aşık, irfan sahibidir, devamlı öğüt veren vaiz ise cahildir . . 

G.218!108-5 
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Öğüdün dutmaz ehl-i aşk vaiz 
Ki uymaz cahile 'irffın olanlar G.J23123-7 

Hak aşığı "ehl-idil "şeklinde de anılır. Gönüı' ehlinin yakınında bir mürid 
olabilmek için devamlı derd çekmek gereğinden söz edilir. 

Sen ehl-i dilin ola mısın keZb-i hakfri 
Çün subha degin derdile peyman olımazsın 0.2201 I 10-2 

Hak aşığı gönlünü ve canını gerçek aşkın cezbesiyle şen kılar. Aşığın 
maneviyat yolunda ona mutluluk verici tek kaynağı aşkıdır. 

Dil ü cfınznı kıl aşk ile hurrem 
Budur ben bildigiim vallfıhü'l a'lem 

2. KANAAT 

Ş. 26120 

Kanaat, kısmete razı olmak, takdir edilenden memnun olmak, yeme, 
içme, giyme gibi ihtiyaçları en aza indirmek, tamalıkar ve muhteris olmamak, 
elde mevcut olana nza göstermek, başkasının malına ve hakkına göz dikme
rnek gibi anlamlan içine alan bir kavramdır. Tutumlu, gönlü zengin ve tok 
gözlü olma, hırslı ve açgözlü olmamak demektir. 

Gönliinü kanaat bazinesi ile zengin kılan zamane ile ülfeti keser. Kanaatin 
tükenmez bir hazine olduğunu keşfeden Hak aşığının dünyaya ihtiyacı kal
madığından söz edilir. 

Çiin kanaat genci bildün kenz-i Ia-yefnayimiş 
Pes Usuli ehl-i dünyaya ne hacet ihtiyac 

3. FAKR, GEDA, GINA 

G.llllll-7 

Fakr, yoksulluk, salikin hiçbir şeye sah~p olmadığının farkında olması, 
geda ilahi tecellilere muhtaç olan salik, gına ise tam ve kamil mülkiyet anlam
larına gelir Fakr ehli bu haliyle övünür. Bu ifade biçimiyle Hz. Muhammed'in 
"faknm ile övünürüm" şeklind~ki hadisi hatırlatılır. 

Ey libfıs-ı fakr ile fa/ır eyleyen üryan dede 

Tô.c u talıt-ı aleme baş eğmeye n sultan dede G.233Jl22-l 
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Fakr cilasıyla gönül aynası pastan, kirden temizlenir. Bir beyitte de fakr 
bir keklik olarak düşünülür. Gönülün doğan olduğu beyitte nefs de köpek ile 
benzerlik içerisinde ifade edilmiştir. 

Salalum fakr u fena kebldne şehbtiz-ı dili 
Nice bir nefsilmüzün kelbilıe oş oş diyelünı G. 192183-5 

Hace kelimesi beyitlerde" hoca" ve "zengin" anlamlanna gelecek şekilde 
kullanılır. Gına sahibinin gönlüne Allah'ın nurlan sudaki mehtap gibi akset
ıiıektedir. 

Saf kıl sineni kim eve-i gınadan görine 
Dilde envar-ı Hud!i abda mehtab gibi 

Gına sahibi alemde yalnız muhabbetin esiridir. 

Avareler felekzedeler bi-nevtilantz 
Afernde bir muhabbet ehli ged!ilantz 

G.2561143-11 

G.l46142-l 

Gedanın dünyanın tacında, tahtında gözü yoktur. Çünkü o yalnızca vus
latını arzuladığı sevdiğinin kuyunu vatan tutmuştur. Onun için Mülk-i İskender 
bile bir anlam ifade etmez. Madde aleminden kısmetini kesmiş, bütün imkan
lannı ebedi hayat için seferber etmiş bir yolcudur. 

Bir geda-yı bi-nevtiyunı tae u efser sevnıezem 
Kayunu dutdunı vatan mülk-iSikender sevmezem Muh. 761111-1 

Bir beyitte de geda -hüma benzerliğinden söz edilir. 

Hiima-himmet gedôlardur cilı!inda 
Meanf kişverine k!in olanlar 

4. TECELLI 

G.l23123-3 

· Tecelli, kelime anlamı olarak, görünmek, ayan olmak anlamında Allah'ın 
kudretinin ve eserlerinin eşyada ortaya çıkışıdır. Aşikar olmak, açığa çıkmak, 
görünmek, zuhfir etmek demektir.4 

4 Stileyman Uludağ, TasavvıifTerimleri Sözlüğü, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2001, s.341 
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Divan'da tecelli kelimesi zaman zaman Tfir ile bidikte anılır. Allah'ın te
cellisi ile parçalanıp yıkılan Tur, gönülle ·benzerlik ilişkisi içinde ele alınır. 
Çünkü gönülde de Tanrı tecelli etmektedir, üstelik gönül Tanrı'nın evidir: 

Tur-ı dilde hüsnün envarı tecellt gösterüp 
Yine ben dervişüne tağ üstini bağ eyledi · G. 2471135-3 

Gururlu olmamak, dünyevt ilgilerden uzak durmak, dünya için gamlan
marnak ilahi tecelliye ulaşmanın şartlarındandır.Tfiti-i natıka olarak ifade edilen 
gönül, Hind-ı 'ademden çıkarıl.dığı taktirde tecelll nuru gönle dolacaktır. Bu 
ifadeyle "Tfiti- Hintli" kıssasına da temas edilmiştir. s 

Tutf-i natıkayı Hind-i adernden çıkarup 
Yine mir'at-ı tecellt ile guya kılalum G. 195185-3 

İbret gözünü açıp, sırları keşfe yönelen aşık ~ütün eşyada Allah'ın 
cemalinin göründüğünü bilir ve onu seyreder. 

Gönül i b ret gözün aç up gözet bu sırr-ı pinhôıız 
Temdşa eyle eşyô.da cemal-i sun'-ı Yezdanz 

5. CEZBE-HAL 

G. 2381127-1 

Anlamı celbetrne, çekme olan cezbe tasavvufta, İlahi inayetin gereği ola
rak Allah'ın kendisine gidilen yolda ihtiyaç duyulan her şeyi kuluna balışedip 
çabası ve çalışması olmaksızın onu kendisine çekm~si ve yaklaşttrması an-
lamına gelrnektedir.6 · 

Usfill Divanı'nda ilahi cezbe ile kendinden geçen Hak aşığı için vaizin 
sözlerinin bir dedikodudan ibaret olduğıı ifade edilir: · 

Buldı aşık cezbe-i aşk ile vecd ü haller 
Ahir olmadı mı ey vaiz bu kfl ii kaller G. 137134-1 

Bir beyitte de hal ebiinin geçmiş ve gelecek kayg'ısıncian !}Zak olduğu be
lirtilir. Hal ehli olgunluk sahibi bir kiŞidir. Bu sebeple ayıplan örtücüdür. 

5 
6 

Mevlana, Mesnevi (Şerheden; Abdtilbaki Gölpınarlı) İstanbul 1973. s. 362-369 
Uludag, a.g.e., s.90. 
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Ehl-i hiilüz çekmezüz mazi vü istikbal gamın 
Biz ne imruzunda dünyanın ne ferdasındayız 

. . 
6. EZBL (EZBL BEZMİ, RÜZ-I_EZEL) 

G. 150146-4 

Ezel başlangıcı olmayan geçmiş zaman demektir. Beyitlerde ezel kelimesi 
Bezm-i Elestt'i hatırlatacak şekilde kullanılmaktadır. Ezel kavramı, bazen de 
aşk ile birlikte kullanılır. Böylelikle mutasavvıfın aşıklık halinin ezelden baş
ladığı ifade edilir. Onlar ölmeden evvel ölen fenaJardır. Öyle ki Ezel beziDinde 
aşk neyinin çalınmasıyla birlikte felek ve eşya sema edip dönmeye başlamıştır: 

Çün kıyam itdi ezelde kanıet-i bala-yı aşk 
Yiryirin kopdz sada-yı Rabbiye'l-a'lô.-yı aşk 

Ezel aşkıyla gelmişiz 
Kendii hô.lümiiz bilmişüZ 
Ölmezden evvel ölmüşiiz 
F enalaruzfenalanız 

Çarlıa girdi çarh u eşya dutdz bir kezden sema 
Çünki çalındı ezel beznıinde bir dem nay-z aşk 

7. BELA, DERD, GAM 

G.163!58-1 

K.151! 47-3 

G. 136157-2 

Bela, aşı~ın vuslata ermek yolunda çekti~i sıkıntılardır. Bela kavramı 
Divan'da, kuh-ı bela, bela bahn, bela taşı, zehr-i bela şeklinde ifade edilir. Bela 
sözüyle Bezm-i elest hatırlatılır. Mutasavvıfı ayakta tutan gönlüdür. Belaya 
sabır gösterildikçe amaca ulaşmanın kolaylaşacağmdan söz edilir. Bu sebeple 
bela aşığın tek dayanağıdır. İlahi sırlardan haberdar olmak isteyen kişi mutlaka 
dert çekrnelidir. Dünya, çocuklarını bela zehri ile besleyen bir annedir, dirlik ve 
şevk de dertten kaynaklanır. 

Zelır-i belayile bizi besledi dehr mdderi 
Derdiledür dirilgiimiiz şevk iledür lıayatumuz G. 141138-8 

Gerçek aşık ten gemisini bela denizinde ah rüzgarı ile harap etmek 
iste~indedir. Belalara sabnyla katlanır. Felek, aşıkların muradının tersine dön
mektedir. Bu sebeple aşık, gam makamında karar kılar. 
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Sen de makiim-ı gamda karar it Usalifya 
Uşşaka o/dı çünki muhalifneva-yı çarh G. 113113-6 

8. CAN GÖZÜ, GÖNÜL. GÖZÜ 

İnsan yaratılışı içinde, ona sonsuzluğun sınırlarını keşfettirecek bir pen
cere sunulmuştur. Bu, insanın dışında değil içinde açılan bir şeydir. İnsan 
gözü ile ancak dış dünyayı "masiva" yı seyreder. Can gözü ise aşığa amaca 
ulaşınada rehberlik eder. Çünkü suret gözü. ile gerçek görülemez. 

Gönül gözüyle gören aşık kendi eksiğinden başkasıyla ilgilenmez. 
Manevi yola girenler suretten vazgeçer, sonunda can gÖzünü cemal-i yare açar. 
Suret gözü "hiss-i hayvani" şeklinde anılır. 

Ben·i gel can gözini aşk ile bina kılalum 
Yar dfdannı herşeyde temaşa kılalum 

Hiss-i hayvtini çü a'mtidur didi vahyinde Hak 
Rabbin idrCik eyleyen pes dfde-i btna nedür 

9. NEFS 

G. 129!27-10 

Kulun kötü huylan ve çirkin vasıflandrr. Kötü his ve huyların bannağı 
ise nefistir. Bu anlamdaki nefs kişinin en büyük düşmanıdır. Onu ezmek, 
kırmak gerekir.? Tasavufta nefs, vücudun en bayağı tabakası olarak anılır. 
Kur'an'da nefsle ilgili olarak "Sana isabet eden her iyilik, Allal:ı'tandır ve sana 
isabet eden her kötülük nefsindendir"8 ve "nefis kötülüğü emr 'eder "9 şeklinde 
ayetler vardrr. 

Divan'da daha çok hayvani nefs denilen nefs-i emmareden söz edilir. 
Nefs her !eşe konup hepsinden bir pay almaya çalışanakbaba gibidir. Bu nefs 
akbabasıyla ulvi alemde uçmak mümkün değildir. Nefsin akbaba qlarak 
düşünüldüğii beyitte ruh da kuş olarak düşünülmüştür. Dünya geçicidir. Bu 
sebeple nefsin geçici dünya için çabalaması gereksizdir. 

7 

8 

9 

a.e., s.27l. 
Kur' an, 4n9 
Kur'an, 12153 
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Eya ey nefs-i ateş M ne yanarsm cihan içün 
Çün anun van bir demdür ne yilers in bir lin için G. 2131103-1 

10. DÜNYA 

Usfiü Divanı'nda dünya, geçiciliği, insanın gözünü boyaması, büyücü
lüğü, vefasızlığı, hileciliği gibi vasıflanyla ele alınır. Bu gibi olumsuz nitelik
lerinden dolayı mutasavvıf dünyaya itibar etmez. Manevi aşkın lezzetini tadan, 
geçici dünyanın bütün tezzetlerini terkeder. Dünya, süslü ve yaşlı bir kocaka
ndır. Ama bu süsüne aldanmamak gerekir. O, aynı zamanda bir hilebazdrr. 
İnsan hırs ile bütün dünya malını toplasa da ona "gıria" gelmez. Çünkü gına 
gönül zenginliğidir. Dünya hırsıyla gına sahibi olmak mümkün değildir: 

Sıdk niyyet vir ki bu dünya dinen rnekkarenin 
Mekrine aldanmayam kizb ii yalana kanmayanı 

Bin zfneı ider se özi pfrezen-i dehr 
Baş egmezüz ol kahbeye merdtinelerüz biz 

ll. ALEM 

G.IBB/79-8 

0.147143-6 

Bir beyitte alem-i ervab'tan söz edilir. Bu, ruhların yaratılmadan önce 
bulunduğu alemdir. Sevgilinin güzelliği de bir alem-i büsn'dür. Aşık o güzel 
yüzü seyrederek teselli bulur. · 

Her nefesde alenı-i lıüsnün durur seyriinunwz 
Hamdülillôlı bu deli gönlüm tesellasmdadur 

12. İNSAN-I KAMiL 

G. 124124-3 

Olgun insan anlamındaki insan-ı kamil, Divan'da gönül gözüyle hakikat 
sımna erişen kişi olarak anlatılır. Kamil kişi hakikat sırrını inkarcılara söyle
memelidir. inkarcılar doğuştan kör olarak ifade edilir. İlahi sırran da ehil olma
yana aniatmamak gerektiği belirtilir. 

Söyleme etin sırrını ey kamil insan münkire 
Kar-ı mô.derzô.de arz itme begiim didô.nnı G. 2401128-4 
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13. RİND, ZAHiD, ZÜHD, SOFİ 

Rindler, yüksek tefekkür ve ruh yapılan itibariyle cemiyetin kıyınet 
hükümlerinin üzerine yükselen, mütefekkir ve aşıklard.ır. Bunlar Allah'ın ka
inat içinde herşeyde görülen gü~ellikleri karşısında sarhoş olurlarken, bu 
madde güzelliklerinin insaiıi manen'mahv eden bir giİdap olduğunu görür. Bu 
dalgalanış bir kadeh olur ve onları mest eder.ıo Kendini bütünüyle ahirete ve 
Hakka veren, mala mülke, şöhrete değer vermeyen yan da ağyan da şikeste
hiitır etmeyen ve gönül aynasında dost ile a'dayı bir gören gönül ebilleridir. 
Her türlü kayıttan arınmış, müstakil bir ruh dünyası içerisinde gelenekiere 
aldırmadan geniş bir hürriyet ve· gönül rahatlığı içinde yaşarlar. 

' . . . 
Rind, şöhreti ve namusu terketmiştir. O bed- nam olmak ister. Çünkü aşk 

ehli içerisinde "bed-nam.J.ıktan dahagüzel bir ad olmaz. 

Koyup bu nam u namusu UsiUf rind-i bed-nam ol 
Bilürsin ehl-i aşk içinde bundan yahşı ad olmaz G. 1481 44-7 

Rind gelecek endişesinden uzaktır. Riodierio sohbetinde edep tahsil edi
lir. 

Sohbet-i rindana erenleredep tahsfl ider. 
Ol ulu meyhaneye varan kişi uslu gelür G.l33! 30-8 

Rindlerin nazarında zahitler "nadan" dır. Zahitler de rindleri "bed- nam"
lığından dolayı ayıplarlar. Zahidin, ibadetin dış yüzüyle ilgilendiği belirtilerek 
böyle bir anlayışla ilerlemenin mümkün olamayacağı söylenir: 

Ah-z ateş-bardır gökler yüzine rah iden 
Zlihida iş ba§a vannaz kurz hCty u hay ile - G.232! 121-4 

Zahitler dini kuru bilgiden ibaret gören, dünya görüşü dar, şekilci ve za
hircil ı kişilerdir. Bilgi ise, Fılziili'nin söyleyişinde malum olduğu üzere 
yalnızca bir dedikodudan ibarettir. Aslolan aşktır. ı2 Akıl ile _örümceğin benzer
lik içerisinde verildiği bir beyitte zahidin gönlü örümceğe yakalanmış bir sinek 

ı o Ali Nihat Tarlan 'm Makalelerinden Seçme/er, AKM yay., Ank.l990., s.95 
1 ı Uludağ, a.g.e., s. 381 
ı 2 lşk imiş her ne var atemde İl m bir kıyi U kal imiş ancak, Fi1zı1li Divanı, Abdülbaki 

Gölpınarlı, İnkılap Kitabevi, s.187 
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gibi düşünülmüştür. Bu söyleyişle aşıklar için gönlün, aklın önüilde olduğu 
gerçeği de hissettirilir. Zahid akıl tuzağına düşmüştür. 

Kfl u kiil-i akla dolaştı dil-i zahid yine 
Ankebatun _tanna düşdi sanasan bir zübô.b G. 10617-5 

Ziihit cennet arzusuyla ibadet eder. Sufilik ise saf ~lmayı g~rektirir. Gös
terişe düşkün olmamalıdır. Onlar bu yaşayışın dışında bir dÜşünceyi şiddetle 
reddederler. 

Sufiya safi dil olmazsan safll gelmez sana 
Hod-nümllsın zevk-ı peygam-ı Huda gelmez sana G. 102! 3-1 

Coşku içindeki bir iişık için vaizin sözlerinin sadece bir dedikodudan iba
ret olduğu ifade edilir. Aşk ehli vaizin öğüdünü tutmaz. Çünkü arif olaolar ca
hile uymazlar. 

Öğiidiin tutmaz ehl-i aşk vaiz 
Ki uymaz etihile irfôn olanlar G. 123123-7 

DİV AN'DA ADI GEÇEN BAZI MUTASA VVIFLAR 

A. BAYEZİD 

İran'ın Bistam kasabasında doğmuştur. Cafer-i Sadık'ın ruhaniyeti ile 
yetişerek tasavvufta yükselmiştir. Şathiyeleri ve halk arasındaki menkıbeleri 
meşhurdur.I3 Divan'da Cüneyd ile birlikite adı geçmektedir. 

B. CÜNEYD-İ BAGDADİ 

Irak'ta doğmuş sofi zahitlerdendir. Ebu Sevr yolunun fakihlerindendir. 
Tasavvufu "aç kalmak, dünyayı terketmek, boşa giden ve alışılan şeyleri kesin
likle terketmek suretiyle tahsil edilen ilm" olarak tanunlar. 

Divan'da adı meşhur safilerden Bayezid ile birlikte anılmaktadır. Ehl-i 
heva ile Yezid arasında ilgi kurularak, her insanın Cüneyd ve Bayezid gibi ha
kikat ehli olamayacağı belirtilir. 

13 İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, ÖtUken Yay., İstanbul 200, s.60 
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Ehl-i diller zümresinden olımaz ehl-i heva 
Ey Usulf her Yezfd olmaz Cüneyd ü Bayezfd 

143 

G.ll4114-8 

Başka bir beyitte de ilahi aşk sahibi olmanın zorluğundan söz edilerek, 
aşk gamına.kulluk edilmeden kişinin velayet şahı olamayacağı ifade edilir. 

Kul olmayan gam-ı aşka velayet şahı olmavnış 
Gerek Bağdad şehrinde Cüneyd ü Bayeztd olsun 

C. HALLACI MANSUR 

G.209/99-4 

Tam adı, Ebu'l-mağis el-Hüseyin b. Mansur el-Beyzavi'dir. M. 857 
yılında Beyza şehri civarındaki Tur'da doğmuşnır. Genç yaşında kendisini ta
savvufa vermiştir. Devrio ileri gelenleri arasında birçok muhalifi olan Hallacı 
Mansur'un "Ene'l- Hak" sözü derin bir infiale sebep olmuşnır. M. 922 yılında 
idam edildi. Taraftarlan onu Hak yoluna şehit olmuş bir mücahit olarak kabul 
ederler. 

Üsuli, Divanı'nda Mansur'u darağacına asılması ve Ene'l-Hak sözüyle 
anar. Aşık sevgilinin yolunda Mansur'u kendisine rehber edinmektedir. Dar
ağacına çekiise de yolundan dönmeyeceğini ifade eder. 

Miid.deiler dar-ı dünyada beni Mansar-var 
Boğazumdan itseler ber-dar senden dönmezem 

A.şıkı bi-ser ü pay ile ser-i darlığı 
Rif at u mertebe Mansur'a ser-i dar yeter 

G.202/92-2 

G. 135!32-3 

Vücud-ı Mutlak bir denizdir ve bu denizin her dalgası gizli ve açık da

ima "Ene'l-Hak" sımnı açığa vurmakta~ır: 

Vücud-i mutlakiıı bahrz ne mevci kim ider peyda 
Ene'l-hak sırrını söyler eger mahfi eger peyda 

D. İBRAHiM GÜLŞENİ 

G.99/l-1 

İbrahim Gülşent, Halvettliğe bağlı Gülşeniye kolunun kurucusudur. 
Azerbaycan'da şöhreti yaygın Dede Ömer Ruşeni'yle görüşmesinden sonra ta
mamen tecrit ehli olarak ortaya çıkar. Ruşeniden hilafet alarak onun fikirlerini 
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iliyaya çalışır. Ruşeni'nin bir münasebetle ima ettiği Gülşeni lakabı ile şöhret 
bulmuştur.14 

Usuli Divanı'nda Gülşeni'nin ölümü üzerine söylenmiş (Mersiye-i Mer
hum u Mağfur Şeyh Gülşeni Enarallahu Bürbanehu) adını taşıyan bir mersiye 
bulunmaktadır. Şair burada onun ölümünden duyduğu üzüntülerini ifade etme
nin yanısıra şeyhinin vasıflarını da saymaktadır. Mürşidinin ölümüyle ah du
manı göklere yükselmiş orada bulut olup ateş şeklünde zemin ehli üzerine 
çökmüştür. 

Yirden şu denlü çıkdı göğe d~d-ı ah /dm 
Ebr oldı gökden ehl-i zemfn üzre nar nar Mer. 7219 

Bir beyitte Gülşeni güneş olur. Şair onun "kara yer" olarak nitelendirdiği 
kabire girmesini kabullenemez. 

Ol afitab kara yere girdi mi aceb 
Ya kabr-i tenge sığdı mı derya-yı bi-kenar Mer.72110 

Gülşenl'den "zamanın Sıddıki" diye söz edilir. Bu yönüyle Ebubekirle 
yan yana anılır. Beyitte Ebubekir'in sıfatı olan Yar-ı gar söylenerek Hicret es
nasında Hz. Muhammed'le Mekke'den çıktıktan müşriklerden korunmak için 
Hlra dağında bir mağaraya sığınmaları da batırlatılır. 

Kavlinde sadık idi vü Sıddik-i vakt idi 
O ldı me ger/d Ahmed-i Muhtara yar-ı gar Mer. 72111 

O, ma'rifet cevherinin madenidir. Fena ı:pülkünde müritlerine inciler saç
maktadır. 

isar ideridi zalıir ü Mtın güherlerin 
Dest ü dili ki maide-i balır u kan idi 

SONUÇ 

Mer.7319 

16. yüzyıl Divan şairlerinden UsOli'nin Divanı'nı Tasavvufi yönüyle in
celemiş bulunuyoruz. Bu incelemede amaç şairin duygu ve düşünce dünyasını 

1 4 Kasım Kufrah, "GUlşeni," MEB İslam Ansiklopedisi, c.4, s.835 
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ortaya koymaktı. UsuliYenice 'de tasavvuf cereyanının oldukça yaygın olduğu 
bir dönemde yetiştiğinden bu düşünce tarzından büyük ölçüde etkilenmiştir. 

Usuli'yi şiirlerindeki tasavvufi işleyişten yola çıkarak rind-meşrep bir 
ruha sahip, alçak gönüllü, çoğunlukla kadere nza gösteren, hayatın maddi 
zevkleriyle pek ilgilenmeyen, coşkulu, neşeli ve pervasız bir şair olarak tanım
layabiliriz. Usuli'deki coşku ve neşenin genellikle tasavvufi olduğu görülür. 
Şair, dünyanın sıkıntılanndan ıstırap çekmediği gibi, dinin sadece dış kural
larıyla ilgilenen zahitleri ve rind-meşrep aşıklara faydasız nasihatlar eden vaiz
leri de tenkit eder. Divan' da yer alan 

Tasavvufi terimierin mutasavvıf gözüyle ele alındığı görülmektedir. Bu
rada aşık ile kastedilen bakikat ehli, sevgili ile ise ulaşılmak istenen tek 
varlıktır. 

UsO.li'nin şiirinden hareketle onun tasavvuf yolunda belalara aşina, 
dünyayla ilgili sıkıntılara ise bigane olduğunu söylemek mümkündür. İnsanı 
"absen-i takvim" olarak işler. Tasavvufı kavramlar işienirken söz sanatlanndan 
da faydalanır. Zaman zaman türlü düşüncelerin ifadesi için ayet ve hadisiere 
başvurmaktadır. 

Sanatkann, gerek söyleyiş gerekse sanat yapmadaki ustalık ve titizliğiyle 
klasik şiirimiz içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu söylemenin yanlış ol
mayacağı düşüncesindeyiz. Bu çalışmanın yapılacak diğer metin incelemeleri 
için de yararlı olabileceğini umuyoruz. 
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