
bulunduysa da kabul edilmedi. Bu husus
la ilgili olarak Said Paşa'nın, "Temize çıkar
sa halimiz nice olur" dediği kaydedilir. 

Olaylar hakkında gerek bizzat görgü ta
nıklarının yazıları ve hatıratları gerekse dö
nemin diğer kaynakları değerlendirildiğin
de ayaklanmaya pek çok sebebin yol aç
mış olduğu ortaya çıkar. Genel olarak bun
lar orduda baş gösteren aşırı siyasallaşma. 
subaylar arasında yaşanan alaylı-mektepli 
çatışması ve alaylıların tasfiye edilmesi, ll. 
Abdülhamid döneminin kadrolarının eski 
imtiyaz ve itibarlarını kaybetmeleri, bürok
raside geniş çaplı bir tenslkat ve tasfiye
ye gidilerek İttihatçılar'ın kendi kadrola
rını iş başına getirmeleri, ilmiye mensup
larının tayin ve terfilerinde imtihan usu
lünün gündeme getirilmesi, İttihat ve Te
rakki ile Ahrar Fırkası mensuplarının ikti
darı ele geçirme mücadeleleri, ittihatçı
lar'ın , muhaliflerine hayat hakkı tanıma
yan baskıcı davranışları ve suikastlar, itti
hatçılar'ın kozmopolit yapıları, masonluk
la suçlanmaları ve dine ve dini geleneğe 
karşı tavırlarından duyulan rahatsızlıklar 
gibi gelişmelerdir: Ancak olayları planla
yan ve isyanı başlatanların kimler olduğu 
sorusu henüz tam olarak açıklığa kavuş
mamıştır. ingilizler'in rolünün bulunduğu
na dair bazı hatırattaki iddialara karşılık 
olaylar sırasında istanbul'daki İngiliz bü
yükelçilik mensuplarından Londra'ya gön
derilen raporlar bunu desteklememekte
dir. 

Elmalılı Muhammed Hamdi, Şehben
derzade Ahmed Hilmi, Manastırtı İsmail 
Hakkı, Tahirülmevlev'i. Mehmed Akif gibi 
dönemin önde gelen "İslamcı" ilim ve fi
kir adamları. yaşananların islam açısından 
kabul edilmesinin mümkün olmadığını ve 
meşrutiyetten vazgeçilemeyeceğini açık

ça ilan ederken İttihat ve Terakki mensup
ları bunun irticai bir ayaklanma olduğu
nu söyleyerek sorumluluğu doğrudan l l. 
Abdülhamid'e ve ittihad-ı Muhammed! 
Cemiyeti'ne yüklediler. Padişahın ise dik
katli hareket ettiği, isyancıları destekle
memekle beraber olaylara seyirci kaldığı, 
Hareket Ordusu'na direniş gösterilmerne
sini istediği ve yaşananlardan son derece 
rahatsız olduğu ortadadır. Genel kanaat, 
İttihatçılar'ın iktidara mutlak hakim olma 
ve daha önce başaramadıkları ll. Abdül
hamid'den kurtulma arzularının tahak
kuku için böyle bir siyaset benimsedikle
ri şeklindedir. Olaya damgasını vuran irti
cai ayaklanma nitelemesi ise zamanın ge
rek İttihatçı gerekse İslamcı literatüründe 
istibdat devrini geri getirme arzusunun bir 
aracı olarak görülmüştür. Böyle olmakla 

beraber yakın tarihimizde 31 Mart Yak'a
sı ' nın irticai vechesi bizzat kendisinden 
daha önemli olarak öne çıkartılmış ve gü
nümüze kadar devam eden birtakım si
yasal, sosyal, dini ve kültürel politikalara 
tarihsel kanıt vazifesi görmüştür. Kesin 
olan, İttihatçılar'ın irtica ithamıyla hem 
muhalefetten hem de l l. Abdülhamid'
den kurtuldukları ve iktidarı tamamen 
ele geçirmiş olduklarıdır. Böylece olayların 
hemen ardından çıkardıkları kanunlarla 
devleti bilhassa mülki, adli ve askeri teş
kilattanmasında yer tutan eski dönemin 
bütün bakiyelerinden temizlemişler ve im
paratorluğun sonunu getiren vahim ge
lişmelerin ağır siyasi sorumluluğunu tek 
başlarına üstlenmişlerdir. 
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OTUZ-İMENİ, Abdürrahim 
(1 752-1835) 

Tatar şairi ve düşünürü. 
_j 

Abdürrahlm b. Osman b. Sermeki b. Kı

rım el-Bulgar!, Tataristan'ın Bügülme il
çesi yakınlarındaki Otuz-İmen (bugün Çir
mişen'e bağlı Yana Kadı) köyünde dünyaya 

OTUZ-iMENi, Abdürrahİm 

geldi. Daha doğmadan babası, iki üç yaş
larında iken annesi vefat etti. Annesinin 
köyü Otuz-imen'e nisbette tanındı. Ona 
Otuz-imeni nisbesini kendisi hakkında ilk 
bilgilerin kaynağı olan Kayyum N asır! ve 
Şehabeddin Mercan! takmıştır. İlk öğre
nimini Otuz-imen köyünde Viidan Molla 
Medresesi'nde gördü. Çevre köylerdeki ba
zı medreselerde de okuduktan sonra idil
Ural bölgesinin en meşhur ilim merkezle
rinden olan Orenburg'a bağlı Kargalı ka
sabasına giderek Velid b. Muhammed el
Emin Medresesi'ne girdi. Buradaki eğiti
mini tamamlayınca bir müddet aynı böl
gede Siterlibaş Medresesi'nde ders verdi. 
Ardından bilgisini arttırmak için 1788'de 
ailesiyle birlikte Türkistan'a gitti ve başta 
Buhara. Semerkant olmak üzere bazı şe
hirlerde bulundu. 1796 yılında Afganis
tan'a geçerek Herat ve Kabil gibi şehir
lerde ilmi çalışmalarını sürdürdü. Buha
ra'da Atlarin Mescidi'nde bir süre imam
lık yaptı. Bir rivayete göre Buhara'da iken 
Feyzhan isimli bir şeyhe bağlandı (Rıza
eddin b. Fahreddin, l/6 [ 1904], s. 301) 
1798'de hanımını kaybeden Abdürrahim 
çocukları ile birlikte önce Otuz-imen kö
yüne gitti, ancak baba tarafı bu köyden ol
madığı için köy halkı ona yer vermedi. Bu
nun üzerine uzaktan akrabalarının yaşa
dığı yakındaki Karaçeşme'ye geçti. Bura
da bir yıl kaldıktan sonra Çistay'ın (isley) 
ve Leninogorsk'un Ebi köylerine gitti. Ebi'
deki medresede üç yıl hocalık yaptı. Ardın
dan Kuakbaş köyünde bir medrese kurup 
öğrenci yetiştirmeye başladı . Daha sonra 
babasının köyü Timeş'te bir süre kaldı. 
Nihayet Başkırdistan'ın Siterlitamak iline 
bağlı Mereç köyüne göç ederek ömrünün 
sonuna kadar burada yaşayan Abdürra
him Otuz-imeni 4 Mayıs 183S tarihinde 
vefat etti (ölüm tarihi 1997 yılına kadar 
1834 olarak gösterilmişse de 1835'te öl
düğü Başkırdistan Merkez Arşivi ' nde sak
lanmakta olan belgelerden [Fond 138, tas
virleme 2, dosya 657, s. 2] anlaşılmakta

dır) . 

Arapça ve Farsça bilen Abdürrahim Otuz
imeni daha çok manzum eserler yazmış
tır. Tatar edebiyatı ve düşüncesi tarihinde 
önemli bir yere sahip olduğu kabul edilir. 
Tasawufi mahiyette olan eserlerinde dö
nemin toplumsal aksaklıklarını, halk ara
sındaki bid'at ve hurafeleri, aiimlerin, yö
neticilerin ve din göreviilerinin cahillikleri
ni konu edinmiş. bu tür problemleri çöze
bilmek için fıkıh ve tefsiri tam anlamıyla 
bilmek gerektiğini savunmuştur. Ferldüd
din Artar, Sa'dl-i Şlrazi, Mevlana Celaled
din-i Rumi ve imam Gazzal'i'yi okumuş . 
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OTUZ-iMENi, Abdürrahim 

bunların bazı eserlerini istinsah ve şer
hetmiştir. Abdürrahim'in üzerinde en çok 
durduğu konulardan biri ilimdir. O ilmi ha
yatın esası olarak görür ve her şeyden üs
tün tutar. ilim hem edep, haya, iyilik gibi 
ahlaki vasıfların hem dünyadaki ihtiyaçları 
karşılamanın yegane yolu, dünyevl ve uh
revl saadete ulaşmanın en önemli vasıta
sıdır. 

Medreselerde hayattan kopuk bilgile
rin öğretilmesine karşı çıkan Abdürrahim 
Otuz-imeni bu çerçevede değerlendirdiği 
felsefe ve mantık öğretimini reddeder, 
faydalı ilimler arasında fıkha özel bir yer 
verir. Hayatın rahat. huzurlu ve adil bir şe
kilde yaşanınası fıkhın iyi bilinmesine bağ
lı olduğu halde döneminde fıkha gereken 
önemin verilmemesinden yakınır. Ona gö
re alim "kamil akıl sahibi olan kimse" de
mektir. ilim sahibi kişi bilmediğini bilir ve 
ilmini ahlakına yansıtır. Kendi menfaatin
den ziyade halkı aydınlatmaya çalışır. Otuz
imeni'nin hayatı göz önünde tutulduğun
da onun yaşantısının fikirleriyle uyuştuğu 
görülür. Abdürrahim din görevlilerinin ni
kah, cenaze vb. hizmetler karşılığında pa
ra almalarını İslam'a aykırı bulmuş. top
lumdaki aksaklıkları ve bid'atları sık sık 
gündeme getirerek dini çok iyi bilmeden 
ve taklitten kaçınmadan bunlardan kur
tulmanın mümkün olmadığını belirtmiş

tir. Rusya müslümanlarının kız çocukları
nı okutmaları gerektiğini savunmuş, hat
ta Rusça öğrenmeyi "kırk birinci farz" ola
rak görmüş. bu görüşleriyle kendisinden 
sonra gelen Cedldciler'e öncülük etmiş
tir. 

Eserleri. Abdürrahim Otuz-imeni otuz 
biri manzum, on dördü mensur, üçü man
zum-mensur karışık, ikisi Arapça-Farsça 
sözlük, biri takvim çalışması olmak üzere 
elli kadar eser kaleme almıştır. Ayrıca ona 
atfedilen veya ona ait olduğu bilinip halen 
bulunamayan eserler vardır. Çoğu Türkçe. 
bir kısmı Arapça ve Farsça olan eserleri
nin tamamına yakını Kazan Devlet Üniver
sitesi Lobaçevski Fenni Kütüphanesi Şark 
Yazmaları Bölümü ile Rusya Fenler Aka
demisi Kazan Şubesi Alimcan İbrahimov 
Dil-Edebiyat Enstitüsü Arşivi'ndedir. Ay
rıca bazı eserleri Süleymaniye Kütüphane
si'nde bulunmaktadır. Bazı manzum eser
leri şunlardır: t. Cenahu'l-teiCıh ii zero
mi mübah. Açgözlülüğe ve nefsani istek
Ierin kontrol edilmesine dair Türkçe bir 
risaledir. z. Dürretü'l-tahire Yaki Ahi
retname. İmam Gazzall'nin ed-Dürretü'l
ta{ıire ii keşti 'ulCımi'l-a{ıire adlı kita
bından faydalanılarak kaleme alınmıştır. 
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3. Tuhtetü'l-gureba ve Letaitü'l-eza. Bir 
mukaddime, bir hikaye, dört bölüm (ma
kale) ve bir hatimeden ibaret olan eserde 
Buhara medreselerindeki yanlış uygulama
lardan bahsedilmektedir. 4. Gurbetna
me. Bir mukaddime, beş fasıl ve bir hati
meden oluşan 200 mısralık bir risaledir. 
s. Avaritü'z-zaman. Bir mukaddime, altı 
bölüm ve bir hatimeden oluşan eser cahil 
sofuları tenkit etmek üzere kaleme alın
mıştır. 6. Tenzihü'l-etkdr ii nesayihi'l
ahyar. 586 mısralık risalenin 186 mısraı 
Farsça, diğerleri Türkçe'dir. 7. Risale ii 
mühimmeti'z-zaman (Kazan 1840. 1889). 
8. Neşrü't-tekrib. 1840'ta Kazan'da Ri
sale-i Mühimme ile birlikte yayımlanmış
tır. 9. Ebyat-ı Türki Der Zemmi Dün
ya. 10. Bahs-i Nihdn bi-Cevan. 1 t. Se
lam SindenKitirdi Bir Filan. 1Z. Bu Bir 
Nüsha-i Latifdür. 13. Beyt Der Zemm-i 
ŞCı.tiyan me-Zamane (Farsça). 

Bazı mensur eserleri de şunlardır: 1. 
Seyfü'ş-şarim. Giriş kısmı Farsça. diğer 
bölümleri Arapça olan risale tasawufi ve 
ahlaki konuları ihtiva eder. z. Risale-i 
Debbdgiit. Fıkıhla ilgili küçük bir risale
dir. 3. Risale-i Şaiçı]fıye. Güneşin batma
dığı yerlerde yatsı namazının kılınıp kılın
mayacağı hakkında bir risaledir. 4. Risa
le-i İJ:ıtiyat. Dini emirler konusunda kü
çük bir eser olup tek nüshası Kazan Dev
let Üniversitesi El Yazmaları Bölümü'nde
dir. s. Risale ii g;emmi şürbi şay. 6. İn
]fiig;ü'l-hdlikin . Yarı felsefi karakterde bir 
risilledir. 7. TuJ:ıfetü'l-aJ:ıbab (Kazan ı 900). 
Tecvide dair on altı sayfa hacminde bir ri
saledir. 8. Cevahirü'l-beyan. Fıkıhla ilgi
li bir eserdir (bu yedi eser Arapça kaleme 
alınmıştır) . 9. ŞerJ:ıu Şebati'l-'acizin. Süfi 
Allahyar'ın Türkçe kitabının Arapça şerhi
dir. 10. ŞerJ:ıu muradi'l-'aritin. Allahyar'ın 
Farsça eserine yazılmış Arapça bir şerh
tir. 1 t. Mu{ıtaşaru Leta'iti'l-lugiit li'l
Me§nevi. Me§nevi'nin antaşılmayan ke
limeleri için hazırlanmış Farsça-Arapça 
sözlük ve açıklamalardan oluşur. 1Z. Risa
le-i Mühimme (Türkçe, Kazan ı840) . 13. 
Tercüme-i Dürretü'l-tahire. Gazzall'nin 
eserinin Türkçe tercümesidir. 
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liJ İsMAiL TüRKOÖLU - İBRAHiM MARA.ş 

OUAGADOUGOU 

Batı Afrika' da 
Burkina Faso'nun başşehri 

(bk. BURKİNA FASO). 

OUSELEY, Sir William 
(1767-1842) 

İngiliz şarkiyatçısı. 

_j 

_j 

Galler'in Monmouthshire şehrinde doğ
du. Bir diplomat olan Sir Gore Ouseley'in 
kardeşi ve ünlü misyoner Gideon Ouese
ley'in kuzenidir. İngiliz-İrlanda kökenli bir 
aileden gelen iki kardeş aldıkları özel eği
timi tamamladıktan sonra 1 787 yılında 
Galler'den ayrıldı. Gore Hindistan'a doğru 
yola çıkarken William öğrenimini ileriet
mek için Paris'e giderek Fars dili ve ede
biyatıyla ilgilenmeye başladı. 1788-1794 
yıllarında Hindistan'da İngiliz ordusunda 
subay olarak çalıştı . ı;:>aha sonra görevin
den ayrılıp ilmi çalışmalarına devam et
mek üzere Leiden'e gitti. 1796'da İngilte
re'ye dönen Ouseley ertesi yıl Dublin Üni
versitesi'nde doktor oldu. 1800'de, şarki
yat çalışmalarına katkılarından dolayı 1786-
1793 yıllarında İngilizler'in Hindistan ge
nel valisi olan Charles Lord Cornwallis ta
rafından "sir" unvanıyla ödüllendirildi. Bu 
arada devlet tarafından İran'da görevlen
dirilmesi için çalıştıysa da bir sonuç ala
madı. Diplomat olan kardeşi Gore'un ara
cılığıyla 1809-181 O yıllarında ingiltere'ye 
gelen Kaçar elçisi Ebü'l-Hasan Han İlci ile 
tanıştı. Gore'un 1810'da Tahran'a elçi ta
yin edilmesi üzerine ona refakat ederek 
sekreterliğini yaptı (ı 8 ıo- ı 8 ı 5). 1842 yı
lının Eylül ayında Fransa'nın Boulogne şeh
rinde öldü. Ouseley iyi bir yazma kitap top
layıcısıydı. İngiltere'de Fars dili alanındaki 
çalışmalara öncülük etti. Asiatic Society of 
Calcutta'nın asli. Edinburgh, Göttingen ve 
Amsterdam'daki kraliyet cemiyetlerinin 
de fahrl üyesiydi ve bu kuruluşların çalış
malarına büyük katkılarda bulunmuştu. 


