
lanımına dikkat çekerek Osmaniyye'yi Zey
diyye ve Rafizllik'in karşısında ve Ehl-i sün
net'le yakın anlamlı diye anmıştır ( Te'vllü 
mul]telifi'l-f:ıadlş, s. 59) . Fazla kullanılma
dığı ve ayrı bir fırka niteliği taşımadığı için 
makalat türü eseriere de yansımayan te
rim N. (X.) yüzyıldan itibaren terkedilmiştir. 
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rnet Anlayışı", AÜİFD, XXVI (1983). s. 681-716; 
Patrica Crone, '"Uthmaniyya" , Ef2 (İng.), X, 952-
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ei-OSMANİYYE 
( 4;i~1) 

G ihiz'in 
(ö. 255/869) 

Hz. Ebfı Bekir'in Hz. Ali'den 
üstün olduğuna ve Şia'nın 

imarnet konusundaki görüşlerinin 
eleştirisine dair ese ri. _j 

Başında yer alan "Osmanller'in görüşü 
ve tutumu", sonunda da "Osmanller'in ce
vapları" ve "Osmanller'in beyanları " anla
mındaki ifadeler dolayısıyla eser kaynaklar
da Kitabü'l-'Oşmfıniyye, er-Risfıletü'l

'Oşmaniyye yahut kısaca el-'Oşmaniy

ye ismiyle anılmıştır (İbnü ' n-Nedim, s. 210). 

Dönemin büyük ilim ve kültür adamı Ca
hiz'in kelam ve edebiyat konuları yanında 
siyasi meselelere de yakınlık duyduğu ve 
iyi ilişkiler içinde bulunduğu Abbasi yöne
t imini muhaliflerine karşı savunan eserler 
kaleme aldığ ı bilinmekt edir. Bunlardan 
biri olan el-'Oşmfıniyye'de telif tarihiyle 
ilgili herhangi bir kayda rastlanmamakla 
birlikte hayatının sonuna doğru Şiiler' e kar
şı olumlu bir tutum sergileyen, hatta seki
zinci imam Ali er-Rıza'yı kendisine veliaht 
tayin eden Me'mun'un ölümünden (218/ 

833) sonra ve Cahiz'e bu konuda reddiye 
yazan EbQ Ca'fer el-İskafi' nin vefatından 
(240/854) önce yazılmış olmalıdır. 

el-'Oşmfıniyye'de belli bir konu tasni
fine yer verilmemiştir. İlk kısımlarda ara 
başlık niteliğinde birkaç "fasıl" yer almış, 

daha sonra konular genellikle Osmanli er'
le Şiiler'in karşılıklı görüşleri şeklinde vaze-

dilmiştir. Kitabın muhtevası Hz. EbQ Be
kir'in üstünlüğünü ortaya koyan faziletle
r i, Şia'nın bu faziletiere yönelik itirazları, 
bu itirazlara verilen cevaplar, ayrıca Şia'
nın Hz. Ali'nin üstünlüğü için gösterdiği 
deliller ve bunlar hakkında Osmanller'in 
değerlendirmeleri biçiminde düzenlenmiş
tir. Eserin başında, müslümanların çoğun
luğunu teşkil eden Osmanller'in Hz. Ebu 
Bekir'i İslam toplumunun en üstün sima
sı olarak gördüğü, bundan dolayı Resülul
lah'tan sonra ona biat edildiği, onun fazi
letlerinden birinin Müslümanlığı ilk kabul 
eden kişi olmasından kaynaklandığı belir
tilir. Ardından Şia'nın Hz. Ali'nin çocukyaş

ta müslüman olduğu , dolayısıyla onun da
ha faziletli sayılması gerektiği yolundaki 
görüşleri aktarılır ve yetişkinlik çağında İs
lamiyet'i benimsemenin çocukluk döne
minde benimsemekten daha önemli ka
bul edilmesi gerektiği vurgulanır. Daha son
ra Hz. EbQ Bekir'in Resül-i Ekrem'le bir
likte katıldığı savaşlardaki tavrı ve bazı ki
şilerin onun aracılığıyla müslüman oluşu 
gibi hususlara değinilir. Şia'nın, Hz. Ali '
nin üstünlüğünü temellendirmek için Re
sülullah 'ın hicret esnasında evinden ayrıl

dığında onu yatağında yatırmasını delil 
olarak öne sürdüğü aktarılır ; buna karşı

lık Osmanller'in Hz. Ebu Bekir'in hicrette 
bizzat Resül-i Ekrem'le birlikte olduğu, 
bunun daha büyük bir fazilet sayıldığı be
lirtilir. Ayrıca Bedir ve Uhud gibi savaşlar

da Hz. Ali'nin büyük yararlılıklar gösterdiği 
vurgulanırken EbQ Bekir'in dirayetli, tem
kinli duruşu övülür. ilim açısından Hz. Ali'
nin daha üstün olduğu şeklindeki Şii iddi
asına yer verilen eserde Hz. Ebu Bekir'in 
gerek Peygamber'in ölümünün ardından 
gerekse başta irtidad hareketleri olmak 
üzere sonraki olaylarda sergilediği tavır 
bakımından ilmen de Hz. Ali 'den üstün 
sayılması gerektiği zikredilir. Şia'nın zühd 
bakımından Hz. Ali'nin üstünlüğü görü
şüne karşılık Hz. Ebu Bekir'in kamu yara
rına daha çok harcam alarda bulunduğu, 

daha çok köle azat ettiği, hakkında daha 
çok ayet indiği, dolayısıyla onun bu alan
da da Hz. Ali'den üstün olduğu belirtilir. 
Ayrıca Şia'nın Hz. Ali hakkında nazil oldu
ğunu ileri sürdüğü ayetterin başka nüzQl 
sebeplerinin bulunduğuna dair bilgiler ak
tarılır. Hz. EbQ Bekir'in "Sıddik" lakabıyla 
anılması, hac emiri olarak görevlendirilme
si, Resülullah'ın ölüm hastalığı sırasında 
namaz kıldırmak üzere onu görevlendir
mesi gibi hususlar, ardından Şia'nın başta 

Gadir-i Hum olmak üzere Peygamber'in 
kendisi hakkında söylediği iddia edilen ri
vayetler, ayrıca onların Hz. Ebu Bekir'in hi
lafetine ilişkin değerlendirmeleri ele alınır. 

el-OSMANiYYE 

Eser Hz. Ömer ve Hz. Osman'ın bazı ta
sarrufları, gerçekleştirdikleri fetihler, Hz. 
Ali'nin ilk üç halifeyle ilişkisi ve çocukları
na onların isimlerini vermesi gibi husus
larta sona erer. 

Müslüman çoğunluğunun Resül-i Ek
rem'in vefatından sonra ortaya koyduğu 
siyasi tavrı temellendiren, daha sonra Şii
ler tarafından ileri sürülen iddiaları eleş

tiren el- 'Oşmfıniyye gerek ortaya koydu
ğu malzeme gerekse derin tahlil ve istid
lalleriyle önem arzeder. Bu yönüyle eser, 
sadece imarnet konusunu tartışan bir ça
lışma olmayıp rivayetlerin sağlıklı biçimde 
yorumlandığı , tarihi olayların sosyokültü
rel faktörlerle değerlendirildiğ i bir sosyal 
tarih niteliği taşır. Müellif her ne kadar 
imarnet için "en üstün olma" şartında Şi
ller'le aynı prensipte birleşmişse de ima
metin nasla belirlenmediğini ve imarnın 
masum olması diye bir şartın bulunma
dığını kanıtlamıştır. Eser, Köprülü Kütüp
hanesi'ndeki tam nüsha ile (nr. 815) Bri
tish Museum'da seçmeterin bulunduğu 
nüsha (nr ı ı 29) karşılaştırılarak Abdüs
selam Muhammed HarCın tarafından neş
redilmiştir (Kahire 137411955) . Charles Pel
tat, Cahiz'in çalışmalarını ele aldığı kitabın
da eserin Fransızca bir özetini yayımlamış
tır (İngilizce'si için bk. Pellat, s. 72-82). 

el-'Oşmfıniyye'ye bazı reddiyeler ya
zılmıştır. Bunların ilki, müellif henüz ha
yatta iken Ebu Ca'fer el- İskafi tarafından 
kaleme alınan ve Nalrzü'l-'Oşmfıniyye, 
er-Red 'ale 'l-'Oşmaniyye ve Münd~a
zdtü '1-'Oşmfıniyye gibi adlarla anılan eser 
olup tamamı günümüze kadar gelmemiş

tir. Eserin İbn Ebü'l-Hadid tarafından ak
tarılan bazı bölümlerini (Şerf:ıu l'fehci 'l-be
laga, xııı. 2 ı 5-295) Abdüsselam Muham
med HarCın el-'Oşmfıniyye neşrinin so
nuna almıştır (s. 28ı-343). Diğer bir red
diye Ebü'I-Fezail Ahmed b. Musa b. Ta
vüs'un Binfı'ü 'l-ma~iileti'l-Ffıtımiyye ii 
na~zi 'r-Risale ti '1 -'Oşmfıniyye 'sid i r 

(n ş r. Ali Adnan! el-Gureyfl, Beyrut ı4ı 1/ 
ı 99 ı ) . Zamanımıza ulaşmayan diğer bazı 
reddiyeler de şunlardır: EbQ Muhammed 
Sebit b. Muhammed el-Askeri, Na~zü'l

'Oşmfıniyye; Muzaffer b. Muhammed b. 
Ahmed ei-Belhi Na~zü'l-'Oşmaniyye; 

Ebü'l-Ahvas ei-Mısri, er-Red ' ale'l-'Oş

mfıniyye; Hasan b. Musa en-Nehai Na~
zü'l-'Oşmfıniyye ( reddiyeler hakkında b k. 
Ebü'l-Fezail Ahmed b. Musa b. Tavus. neş
redenin girişi , s. 43-46). 
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OSMANLI ARŞİVİ 

L (bk. BAŞBAKANliK OSMANLI ARŞİVİ). _j 

r 
OSMANLI MÜELLİFLERİ 

1 

Bursalı Mehmed Tahir' in 
(ö. 1925) 

1691 Osmanlı müellifini ihtiva eden 
biyobibliyografik eseri 

L 
(bk. BURSALI MEHMED TAHiR). 

_j 

r 
OSMANLI TARİH 

1 

ve EDEBiYAT MECMUASI 

1918 -19 20 yıllarında 
Ali Emir! Efendi tarafından yayımlanan 

L aylık dergi. _j 

31 Mart 1334 (1918)- 30 Eylül 1336 
( 1920) tarihleri arasında otuz bir sayı çık
mış ve 9S6 sayfalık bir koleksiyon oluş
turmuştur. Derginin imtiyaz sahibi ve yö
neticisi Ali Emir! Efendi, idarehanesi Ali 
Emlrl'nin kurduğu Fatih Millet Kütüpha
nesi'ydi. Neşredilen yazıların büyük bir kıs
mı Ali Emlrl'ye ait olup çoğu imzasızdır. 
Ona ait olmayan metinterin bazıları da yaz
ma eserlerden çıkarıp neşrettiği manzu
melerdir. 

Derginin yayımianma sebebi ve yayın 
esasları ilk sayıda Ali Emir! tarafından be
lirtilmiştir. Buna göre Osmanlı Devleti'nin 
ne tarihi ne edebiyat tarihi ne de Osman
lı ve Türk dilinin bir sözlüğü yazılabilmiş
t ir. Ali Emir! Efendi'nin bildirdiğine göre 
Maarif Nezareti, bir Osmanlı tarihiyle bir 
Osmanlı edebiyatı tarihinin nasıl yazılabi

leceği konusunda kendisine fikirlerini sor
muş, o da cevap vermiştir. Konudan ha
berdar olan Vakit ve Tanin gazeteleri Ali 
Emir! için takdirkar ifadelerde bulunur
ken Köprülüzade Mehmed Fuad Bey Ye-
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ni Mecmua'da (sy. 22 119181. s. 427-428). 
memlekette tarih anlayışı henüz Ortaçağ 
seviyesinde iken milli tarih hakkında çok 
eksik bir eser bile yazılamayacağını ileri 
sürmüştür. Ali Emir! Vakit ve İk damga
zetelerin de Mehmed Fuad Bey'e cevap 
vermiştir. Daha sonra gerek bu cevapları 
neşretmek gerekse tarihi, edebi, fennl 
meseleler hakkında ilgili komisyonların fay
dalanacağı yayınlar yapmak için Osman
lı Tarih ve Edebiyat Mecmuası adıyla 
bir dergi çıkarmaya karar vermiştir. 

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmu
ası'nda yer alan metinterin yaklaşık üçte 
biri Osmanlı hanedam mensuplarının şiir

lerinden ibarettir. Bunlardan bazıları ll . 
Murad (Muradl). Fatih Sultan Mehmed 
(Avnl), ll. Bayezid (Adli). Kanun! Sultan 
Süleyman (Muhibbl) , 1. Ahmed (Bahtl). 
lll. Mustafa (Cihangir). lll. Ahmed (Ah
med) ve ll. Mahmud (AdLI) gibi padişah
lara, bazıları Bayezid (Şah!) gibi şehzade
lere, büyük bir kısmı da Adile Sultan'a 
aittir. Dergi kadın şairlere dönemindeki 
bütün dergilerden daha çok yer ayırmış
tır. Ani. Ayşe (Uyvarlı). Emetullah Sıdkı , 

Feride (Kastamonulu, Baharzade) Fıtnat, 

Hablbe (Hersekli Ali Paşa'nın kızı). Hati
ce, Hubbl. İffet , Leyla, Mihri, Sırri. Şeref, 
Tevfıka Neslb ve Zeyneb hanımlar dergide 
şiiri bulunan kadın şairlerden bazılarıdır. 

Ali Emir! Efendi gibi Diyarbekir doğum
lu şairterin (mesela Said Paşa, Nusret1, 
Kaml, Leblb-i Amidl, Süleyman Nazif, Fa
ik Ali) manzumelerine de yer verilen der
gi bir naiire mecmuasına benzemektedir. 
Bir şair padişahın, Fuzı111, Naill-i Kadim, 
Nedim, Şeyh Galib, Namık Kemal, Mual
lim Naci gibi eski şairterin veya Reşid Akif 
Paşa. Adanalı Ziya, Faik Mehmed Mem
duh Paşa gibi o sıralarda divan edebiyatı 

geleneğini devam ettiren şairler için na
zlreler yahut Ali Emir!' nin yazdığı manzu
melerden sonra ona yazılmış nazlreler sı
ralanmaktadır. Dergide Cemal Nabedid, 
Yaşar Şadl, Darüşşafaka edebiyat öğret

meni Muhyiddin Raif (Yengin) gibi o sıra
da şiirleriyle epey şöhret bulmuş isimler 
yanında şiire yeni başlayan Muhyi, Kayse
rili Mevlevlşeyhizade Mehmed Şemsed
din, Giritti İsmail Nazmi Efendi, Vefa Sul
tanisi öğrencilerinden Ra'dl (Kemal Edip 
Kürkçüoğlu), Hulkl, Seyfi ve Mahmud Mu
zaffer gibi nazlre geleneğine teşvik edilen 
gençler de bulunmaktadır. Ali Emlrl'nin bu 
gelenekçi tavrı Ömer Seyfeddin tarafın
dan "tahmisçilik" , Fuad Köprülü tarafın
dan "nazirecilik" diye adlandırılıp artık öl
müş bulunan divan edebiyatı geleneğinin 
artakalanı olarak değerlendirilmiştir (Po
tat, Külliyyatına Girmemiş Yazılarıyla Ömer 

Seyfeddin, s. 135-136). Dönemindeki ve
zin tartışmaianna doğrudan katılmasa da 
Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası 
aruz taraftarı dergilerdendir ve yayımla

nan şiirlerin tamamına yakını aruzladır. Der
giye girebiten bazı saz şiiri örnekleri de 
"vezn-i benan üzre" nitelemesiyle verilmiş
tir (mesela bk. sy. 7, 30 Eylüll334, s. 140). 

Dergide Ali Emir! Efendi'nin bıkıp usan
madan dile getirdiği bir iddia, Mehmed 
Fuad Bey'in Köprülüzade değil Kıbleliza
de sütalesine mensup olduğudur. Ayrıca 

gerek Ali Emir! Efendi gerekse çevresinde 
yer alan diğer yazarlar her sayıda Fuad 
Bey'in eserlerini tenkit etmişlerdir. Köp
rülü'nün Şehabeddin Süleyman'la birlikte 
imza attığı, fakat pek de rolünün bulun
madığı kendi ifadesiyle sabit olan (Köp
rülü, sy. 44 [ 19181. s. 347; DİA, XXVJII, 482) 
Yeni Osmanlı Tarih-i Edebiyyatı sade
ce Köprülü'nün eseri sayılarak bazı yan
lışlar uzun uzadıya sıralanmıştır. Köprülü'
nün yine Şehabeddin Süleyman'la beraber 
yayımladığı Ma'lfunat-ı Edebiyye de sa
dece Köprülü'ye aitmiş gibi tenkide uğra
mış, konuların çoğunun Le sens de I' art 
ve L'introduction ii I'esthetique adlı ki
taplardan kötü biçimde tercüme edildiği 
ileri sürülmüştür ("Mektup", sy. 10, 31 Ka
nunuewel 1334,s.l79-183).YineMehmed 
Fuad Bey'in Selim-i Salis ve Napolyon 
adlı çevirileri için de aynı şeyler söylenmiş-

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası'nın 30 Haziran 
1334 11918) tarihli 4. savısının kapağı 
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