
Morgan. "Öldjeytü", Ef2 (İng.), VIII, 168-169; Ra
mazan Şeşen, "Camiu't-tevarih", DİA, VII, 132-
133; Abdülkadir Yuvalı, "İlhanlılar", a.e., XXII, 
1 03; A. Engin Beksaç - Ahmet Vefa Çobanoğlu. 
" İlhanlılar (Sanat)", a.e., XXII, 106; Ebü'I-Fazl Ha
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[i) OsMAN GAzi ÖzGüDENLi 

O'LEARY, De Lacy Evans 
(1872-1957) 

İngiliz şarkiyatçısı. 
_j 

Hayatının ilk dönemleri hakkında fazla 
bilgi yoktur. Bristol'de Christ Church rahi
bi olarak görev yapması. onun erken yaş
lardan itibaren kilise eğitim sistemi ve hi
yerarşisi içinde yetiştiğini düşündürmek

tedir. Dublin Üniversitesi'nde klasik diller 
ve Arapça okudu; ardından Mısır'a gide
rek Kıptller'in tarihi ve dilleri üzerine özel 
eğitim gördü. Buradaki çalışmaları sırasın
da klasik Arapça ve modern Arapça'nın 
bilhassa Mısır. Suriye ve Fas lehçelerini öğ
rendi. Daha sonra Bristol Üniversitesi'nde 
Ararnice ve Süryanlce dersleri vermeye 
başladı. 

O'leary'nin Arap ve İslam tarihine ilgisi, 
diğer pek çok şarkiyatçı gibi Büyük Britan
ya imparatorluğu'nun Ortadoğu'da haki
miyet kurmaya çalıştığı XX. yüzyılın başla
rına denk gelmektedir. Ortadoğu ve Arap 
dünyasının yükselen ekonomik, siyasal ve 
stratejik konumunu değerlendirme amacı 
güden İngilizler. Osmanlılar'ın bölgeden 
çekilmesinin ardından Arap islam dünya
sında yaşanan bunalımı kendi çıkarlarına 
göre şekillendirmek için şarkiyatçılarını böl
geye sevketmiştir. Bu bilim adamları. Bü
yük Britanya imparatorluğu'nun siyasi ga
yeleri doğrultusunda Osmanlı hilafetinin 
yürüttüğü panislamizm politikasını berta
raf etmeye yönelik çalışmalar yapmıştır. 
Bu dönemin şarkiyatçıları arasında seçkin 
bir yere sahip olan O'leary de aynı politik 
görüşle daha çok Osmanlılar'ın Ortadoğu'
da hakimiyet kurmalarından önce yaşa
nan parlak dönem ve Araplar'ın İslam uy
garlığında temel unsur oluşu üzerinde dur
muştur. Bununla birlikte O'leary'nin, in
giliz politikasının yönlendirmesiyle yazdığı 
eserlerin bilimsel bakımdan sağlam kay
naklara dayanmadığı düşünülmemelidir. 
Ancak o da ülkesinin siyasal çıkarları para
lelinde İslam kültür ve medeniyetinin eski 
Yunan'dan miras alınarak geliştirildiği ve 
buna Süryanl, NestQrl, yahudi bilim adam
larının aracılık ettiği şeklinde özetlenebile
cek olan klasikleşmiş şarkiyatçı görüşünü 
ve tarih yazıcılığını aşırı şekilde vurgula-

mıştır. Bununla birlikte O'leary'nin, Arap
ça'ya ve diğer yerel dillere olan hakimiyeti 
sayesinde islam felsefe tarihinin pek çok 
karanlık noktasına ışık tuttuğu, İslam dü
şünce ve biliminin Batı kamuoyunda ta
nınmasına önemli bir katkı sağladığı inkar 
edilemez. Diğer taraftan O'leary islam ta
rihi yanında islam öncesi Arap tarihi, Sür
yanl ve Kıptl kilise tarihi, Hıristiyanlığın en 
erken dönemi ve kaynakları ile azizierin 
hayatları konularında değerli çalışmalar 

yapmıştır. 

Eserleri. 1. Arabic Thought and Its 
Place in History (London 1922) . Kitapta. 
İslam kültürünün esas itibariyle H elen
Roma kültürünün bir parçası ve İslam te
olojisinin de aslında Helenistik kaynakların 
müslüman ve müslüman çevrede yaşayan 
yahudi düşünürleri tarafından yeniden for
müle edilmiş ve geliştirilmiş bir şekli ol
duğu fikri savunulmaktadır. Eser, Hüse
yin Yurdaydın ve Yaşar Kutluay tarafından 
İslô.m Düşüncesi ve Tarihteki Yeri adıy
la Türkçe'ye çevrilmiştir (Ankara 1959) z. 
Islam at the Crossroads (London 1923). 

Müellif bu eserinde müslümanların haki
miyetleri altına aldıkları ırkları kılıç zoruy
la müslümanlaştırdıklarına dair yaygın gö
rüşü eleştirmektedir. 3. A Sh ort History 
of the Fatimi d Khalifate (New York- Lon
don ı 923). Fatımiler üzerine yazılmış ilk 
eserlerden olan kitapta Fatımi halifeleri
nin siyasi tarihi incelenmektedir. 4. Arabia 
Beiore Muhammad (New York 1927) . 

Araplar'ın islam öncesindeki hayatları hak
kında kaleme alınmış en önemli eserler
den sayılan kitapta Arap yarımadasının Mı
sır, Mezopotamya ve Hindistan'la ilişkile
ri incelendikten sonra, yarımadada İslam 
öncesinde kurulan devletler, Araplar'ın ha
yatı, iktisadi ve ticari ilişkileri ele alınmak
tadır. S. How Greek Science Passed to 
the Arabs (London ı 949). Yunan felsefe 
ve düşüncesinin islam dünyasına geçişini 
konu alan bu eserde de müellif, İslam fel
sefesi ve maddi kültürünün temelinde He
len - Roma kültürünün bulunduğunu öne 
sürmektedir. Bu şekilde O'leary, bir taraf
tan Doğu ile Batı 'yı birbirine daha fazla 
yaklaştırma amacını taşıdığını ortaya ko
yarken bir taraftan da Doğu'nun Batı kül
tür ve medeniyetine ne kadar bağımlı ol
duğunu göstermeye çalışmıştır. 

O'Ieary'nin diğer eserleri de şunlardır: 
The Apostolical Constitutions, and Cog
nate Documents: with Special Reteren
ce to their Liturgical Elemenis (London 
1906). Iniant Baptism. A Tractate for 
the Clergy (London 1906). The Syriac 
Church and Fathers, Society for Pro-
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mating Christian Knowledge (London 
1909), The Daily Office and Theotokia 
of the Coptic Church (London 1911), 

Studies in the Apocryphal Gospels of 
Christ's Iniancy (London 1912) , The Li
fe and Times of Saint Dominic (Lon
don 1912). Characteristics of the Hami
tic Languages (Bristol I 9 I 5). Compara
tive Grammar of the Semitic Langu
ages (London 1923); Colloquial Arabic 
(New York I 925). The Dilnar (Antipho
narium) of the Coptic Church (London 
ı 926-1930). The Ethiopian Church. His
tarical Notes on the Church of Abyssi
nia (London 1936). The Saints of Egypt 
(New York ı937). 

Makalelerinden bazıları şöylece sırala
nabilir: "The Influence of Galen on Arabic 
Philosophy" (Journal of Indian History, II 
ı ı 922-231. s. 233-238); "Bibliography (ı 924-

1 925)" (The Journal of Egyptian Arche
ology, Xl/3-4 ıı925J, s. 320-326); "The 
Early Westward Drift of Science and Phi
losophy" (Philosophy East and West, II/5 
ı 19521. s. 53-58); "Arabic Transmission of 
Science" (!C, XXXII [ ı 957J, s. 20 1-208); 

"Buddhis and Christian Contacts with Early 
Islam" (!C, XXXII ı ı 9581. s. 95-98); "Notes 
on Mahmud of Ghazna" (!C, XXXII ı ı 958 [, 

S. 190-194) 
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De Lacy O'leary, Islam at the Crossroads, Lon
don 1923, s. 8; a.mlf., How Greek Science Pas
sedtotheArabs, London 1957, s. l-5,155-175; 
a.mlf., İslam Düşüncesi ve Tarihteki Yeri (tre. 
Hüseyin Yurdaydın -Yaşar Kutluay). Ankara 1959, 
s. 136-142; Neclb el-Akiki, ei-Müsteşri~iln, Ka
hire 1980, ll, 90-91; Mlşal Cüha, Dirasatü 'I-'Ara
biyye ve'I-İslamiyye {i Orabba, Beyrut 1982, s. 
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OLGUN, Tahir 

(bk. TAHİRÜLMEVLEVİ). 

ON EMİR 

Hz_ Musa'ya 
Sina'da taş tabietler üzerine yazılı 

olarak verilen ilk ilahi emirler. 

_j 

_j 

İbranice'si "on söz" anlamında aseret 
ha-dibberot (Çıkış, 34/28; Tesniye, 4/13; 

10/4). Latince'si decalogus, Grekçe'si deka
logostur. Batı dillerine decalogue, Arap
ça'ya el-evamirü'l-aşere. Türkçe'ye on emir 
(evamir-i aşere) şeklinde geçmiştir. Tev
rat'a göre on emir. Hz. Musa önderliğin
deki İsrailoğulları'nın Mısır'dan çıkışların
dan yedi hafta sonra Sina dağının zirve-
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