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UBEYDULLÝN, Aziz

malar esnasýnda kurulan geçici hüküme-
tin sekreterliðini üstlendi. Bu iki prensli-
ðin Rus iþgaline uðramasýna ve Türk or-
dusunun Eflak‘a girmesine tanýk oldu. So-
run çözüldükten sonra Ýstanbul’a döndü
ve Fuad Paþa’ya bilgi verdi. Ýstanbul’da bu
ilk kalýþý üç yýlý buldu. 1855’te bir defa da-
ha Ýstanbul’a geldi.

Ubicini Ýstanbul’da geniþ bir çevre edin-
di. Çeþitli ailelerle tanýþtý ve onlarýn konu-
ðu oldu. Mustafa Reþid, Fuad, Âlî ve Ah-
med Vefik paþalar gibi dönemin önde ge-
len devlet adamlarýyla irtibat kurdu. Tür-
kiye’deki geliþmeleri, özellikle Tanzimat’-
la birlikte hýzlanan yenilik hareketlerini ya-
kýndan takip etti. Türkçe’yi edebî metin-
lere nüfuz edebilecek ölçüde öðrendiðin-
den Doðu kaynaklarýný deðerlendirebilecek
donanýma sahipti. Ardýndan Paris’e dön-
dü. 27 Ekim 1884’te Vernou sur Brene’de
öldü. Légion d’Honneur niþanýnýn Grand
Croix derecesine sahipti. Yayýmladýðý eser-
lerden anlaþýldýðýna göre Ubicini, reform
sürecinde Osmanlý Ýmparatorluðu’nun ye-
niden canlanmasý ve ilerlemesi için giri-
þim baþlatan II. Mahmud’un yaptýklarýna
büyük deðer vermektedir. II. Mahmud’u
reformlarý gerçekleþtirirken içinde bulun-
duðu durum açýsýndan Büyük Petro’dan
daha üstün görür. Tanzimat’ý “eski niza-
mýn yeniden kurulmasý” þeklinde taným-
layan Ubicini, II. Mahmud’un eseri olarak
gördüðü bu harekete daha geniþ bir an-
lam vermektedir. Tanzimat, Türk impara-
torluðunun çaðdaþ anlamda ilk anayasa-
sýnýn temellerini atmýþtýr. Ubicini, Ýslâm’ýn
Türkiye’deki hukuk düzeni ve günlük ya-
þayýþ üzerindeki etkisini inceler, ulemânýn
durumunu ele alýr ve Tanzimat’la baþla-
yan yeni yasalarý deðerlendirir; bunlarýn
müslüman ve gayri müslim tebaa yönün-

den getirdiði yenilikleri tahlil eder; okul-
lar, kütüphaneler, basýn, maliye, posta sis-
temi, ordu ve toplumsal yapý üzerinde ay-
rýntýlý biçimde durur. Ubicini XIX. yüzyýlda
Türkler’e karþý oldukça tarafsýz bir zihni-
yetin temsilcisidir. Bu dönemde Avrupa
kamuoyunun kalýplaþmýþ ön yargýlarla dav-
randýðý göz önüne alýnýrsa bu tutumun
önemi daha iyi anlaþýlýr. Özellikle mektup-
larý bu ön yargýlarýn sorgulanmasýnda et-
kili olmuþtur. Ubicini Türkler’in erdemle-
rini, onurlarýna düþkünlüðünü, sade ya-
þantýlarýný, aðýr baþlýlýklarýný, inceliklerini
gerçekçi bir tutumla anlatmaya çalýþmýþ-
týr.

Eserleri. 1. Lettres sur la Turquie ou
tableau statistique, religieux, politique,
administratif, militaire, commercial etc.
de l’Empire ottoman depuis le khatti-
chérif de Gulkhane 1839 (Paris 1851-
1853). Ýstanbul’a yolculuðunu konu alan
ve 1850 yýlýnýn Martýndan baþlamak üze-
re Moniteur universel’de yayýmlanmaya
baþlanan mektuplarýnýn kitap haline ge-
tirilmiþ þeklidir. O sýrada Türkiye ile Rus-
ya arasýnda yeni sorunlarýn ortaya çýkma-
sý üzerine Avrupa kamuoyunun dikkati ye-
niden Osmanlý Devleti’ne çevrilmiþti. Bu
mektuplar Türkiye’nin gerçek yüzünün
Batý’da tanýnmasý açýsýndan büyük deðer
taþýmaktadýr. Eserin I. cildinde Tanzimat’-
la birlikte deðiþen Osmanlý kurumlarý ve
toplumsal yapý ele alýnmakta, II. ciltte Os-
manlý Devleti’nde yaþayan gayri müslim-
lerin durumu tarihsel ve hukuksal açýdan
incelenmektedir. Eser Ýngilizce’ye (Letters
on Turkey: An Account of the Religious,
Political, Social and Commercial Conditi-
ons of the Ottoman Empire, trc. L. East-
hope, London 1856), Ýtalyanca’ya (Lettere
Sulla Turchia, Milan 1853), Ýspanyolca’ya

nistrativno-territorialnoe delenie (Ka-
zan 1940, 1948), Halk Savaþý (Bakü 1933),
Tarihi Sayfalar Açýlýrken. Ubeydullin’in
daha önce Arap harfleriyle basýlmýþ olan
bazý eser ve makalelerinin Kiril harfleriy-
le yeniden neþri S. Aliþev ve I. Gýylejev ta-
rafýndan gerçekleþtirilmiþtir (Kazan 1989).
B) Edebiyat: Hikayeler (Kazan 1918), Ah-
met Batýr Ormanda (Kazan 1919), Tatar
Edebiyatý Tarihi Ýçin Materyal Topla-
ma Yolunda Bir Tecrübe (Ali Rahim ile
birlikte) (Kazan 1923), Tatar Edebiyatý
Tarihi I (Kazan 1922; Ali Rahim ile birlik-
te), Tatar Edebiyatý Tarihi (Feodalizm
devri, Kazan 1925), Hikayeler (Kazan
1930), Hikayeler (Kiril harfleriyle Tatar-
ca nþr. R. Gaynanov, Kazan 1958). Ubey-
dullin’in bunlarýn yaný sýra Kazan Muhbi-
ri, Yýldýz, Kurultay, Þark Kýzý, Biznin
Yol gazetelerinde; An, Mektep, Maarif
(Kazan), Þûrâ (Orenburg), Edebî Parça-
lar, Maarif ve Edebiyat, Azerbaycan’ý
Öðrenme Yolu, Azerbaycan Devlet
Üniversitesinin Haberleri, Azerbaycan
Devlet Üniversitesi’nin Þark Fakülte-
sinin Haberleri, Azerbaycan’ýn Ýktisa-
di Haberleri (Bakü), Maorif ve Ukituv-
çi (Semerkant) gibi dergilerde tarih, ede-
biyat, milliyet ve dil meseleleriyle alâkalý
150 civarýnda makalesi yayýmlanmýþtýr.
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UBICINI, Jean-Henri Abdolonyme

(1818-1884)

Fransýz þarkiyatçýsý.
˜ ™

20 Ekim 1818’de Issoudun’da (Fransa)
doðdu. Lombardia asýllý bir ailenin çocu-
ðudur. Gençliðinde birkaç yýl kolej öðret-
menliði yaptý. 1846’da seyahate çýkarak
Ýtalya, Yunanistan üzerinden Ýstanbul’a git-
ti (1847). 1848’de Bursa ve Ýzmir’e geçti.
Ayný yýl Eflak ve Boðdan’da çýkan ayaklan-
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utés non musulmans etc, ete. d’après
le salnamèh (annuaire impérial) pour
l’année 1293 de l’hégire  (1875-1876) et
les documents officiels les plus récents...
(Paris 1876). Müellifin Pavet de Courteille
ile birlikte yaptýðý, devlet salnâmesindeki
verilerin güncelleþtirilip Fransýzca’ya çev-
rilmesine yönelik önemli bir çalýþmadýr. 8.
La constitution ottomane du 7 zilhid-
je 1293 (23 décembre 1876), expliquée
et annotée (Paris 1877).
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UBÛDÝYYET
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Zâhirî ve bâtýnî açýdan
Allah’a tam kulluðu ifade eden

tasavvuf terimi.
˜ ™

Ýslâmî literatürde insanýn Allah’a karþý
hürmet, tevazu, sevgi ve itaatini göster-
mek, rýzasýný elde etmek niyetiyle ortaya
koyduðu dinî içerikli davranýþlar için ibâ-
det, hayatýný daima Allah’a karþý saygý ve
itaat bilinci içinde sürdürmesi þeklindeki
kulluk duyarlýlýðý için de ubûdiyyet ve ubû-
det kelimeleri kullanýlmýþtýr. Ýbadette be-
lirli fiilleri yerine getirme öne çýkarken ubû-
diyyette bu fillerle kazanýlan hal, ahlâkî ve
mânevî öz aðýr basmaktadýr. Tasavvuf kay-
naklarýnda genellikle bu hal ve þuur üze-
rinde daha fazla durulmuþ, ubûdiyyetin
ibadetten üstün sayýldýðý ileri sürülmüþ,
ibadetin gayesinin ubûdiyyet makamýna
ulaþmak olduðu belirtilmiþtir. Ýbadetlerin
daha çok bâtýnî ve ruhanî özelliklerini ele
alan sûfîler, ibadeti kulun yapmak veya
yapmamakla sorumlu tutulduðu zâhirî
davranýþlardan ibaret görmeyip kulun ru-
hen kemale ermesine ve sonuçta Allah’a
yakýnlaþmasýna vasýta olan kalbin her tür-
lü amel ve halini ibadet kabul etmiþler ve
bu kapsamlý anlamý daha çok ubûdiyyet
kavramýyla dile getirmiþlerdir. Bu anlam-
da sûfîler âbid ile (zâhirî ibadetleri yerine
getiren) abd (zâhirî ve bâtýnî açýdan kul)
arasýnda ayýrým yapmýþlar, abdin ubûdiy-
yet sýfatýyla nitelenen kimse olarak âbid-
den üstünlüðünü savunmuþlar, Hz. Pey-
gamber’e Kur’an’da abd ismiyle hitap edil-

mesini (el-Ýsrâ 17/1; en-Necm 53/10) buna
delil göstermiþlerdir (ayrýca bk. ABD).

Ýlk sûfîlerden Kuþeyrî’ye göre ubûdiyyet
sûfîlerin makam ve hallerinden biridir. Ku-
þeyrî’nin er-Risâle’sinde adý geçen (s. 340-
344) ilk dönem mutasavvýflarýnýn ubûdiy-
yet hakkýndaki görüþleri incelendiðinde te-
rimin, kulun kulluðun gereði olarak emir
ve yasaklarý yerine getirip varlýk âleminde
vuku bulan her þeyi Hak’tan bilmesi, ira-
de ve tedbiri terketmesi, Allah’a zevk, mu-
habbet ve þevkle kullukta bulunmasý, sa-
dece rabbi müþahede etmesi, kendisiyle
ilgili konularda Hak’tan razý olmasý, diðer
yaratýlmýþlara ve insanlara hoþgörü ile dav-
ranmasý ve kalben Hakk’a yönelip her an
Hak ile meþgul olmasý, Hakk’ýn dýþýndaki
þeylere sabretmesi gibi halleri ifade etti-
ði görülmektedir. Resûl-i Ekrem’in, “Dir-
heme kul olanýn burnu yerde sürünsün,
dirheme köle olan kahrolsun, kesesine esir
olan hor ve hakir olsun” uyarýsýný (Buhârî,
“Rikak”, 10) dikkate alan sûfîler, nefsini
tezkiye etmeyip Hakk’a kul olmayan kiþi-
nin Hakk’ýn dýþýndaki þeylere köle olacaðý-
ný, kulluða gerçek anlamda lâyýk olanýn an-
cak Allah olduðunu, “Ben cinleri ve insan-
larý yalnýz bana kulluk etsinler diye yarat-
tým” âyetinde zikredilen (ez-Zâriyât 51/56)
kulluktan maksadýn Allah’ý bilmek (mârife-
tullah), bilmekten maksadýn ise O’nu bir-
lemek (tevhid) olduðunu belirtmiþlerdir.

Tasavvufta ubûdiyyet hürriyet kelime-
siyle birlikte ele alýnmýþ, Allah’a kulluðu-
nu her açýdan lâyýkýyla yerine getiren sâli-
kin dünyevî ve nefsânî her þeye yönelik
kölelikten kurtulup mânevî hürriyete ula-
þacaðý ileri sürülmüþtür. Bu noktaya dik-
kat çeken Hallâc-ý Mansûr hür olmak iste-
yenlere ubûdiyyeti tavsiye etmekte, kul-
luk görevlerini eksiksiz yerine getirenle-
rin bu görevleri ifa ederken hiçbir zorluk
ve sýkýntý çekmeden hürriyetlerine kavu-
þacaklarýný söylemektedir. Buna göre in-
sanýn Allah’a kul ve köle olmaktan baþka
çaresinin bulunmadýðý, fýtratýnýn bunu ge-
rektirdiði, aksi takdirde mâsivâya, beþerî
arzulara ve hýrslarýna teslim olacaðý, bu-
nun da kalp hürriyetine ters düþeceði vur-
gulanmaktadýr. Cüneyd-i Baðdâdî’ye gö-
re âriflerin en son makamý hürriyettir ve
bu makama ulaþanlara “ahrâr” denir (Ser-
râc, s. 364). Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî sûfî-
lerin, “Hürriyet kul ve köle olmayý talep et-
mektir” þeklindeki hürriyet-kölelik karþýt-
lýðý üzerine kurulan tariflerini eksik bulur.
Ona göre kul için hürriyet asla söz konu-
su edilemez. Çünkü gerçek kul âzat kabul
etmeyecek þekilde Allah’a köle olan kim-

(El Tanzimat organizacio de la Turquia Ac-
tual, Madrid 1854) ve yakýn dönemlerde
Türkçe’ye (Türkiye 1850, trc. Cemal Ka-
raaðaçlý, Ýstanbul, ts.; Osmanlýda Modern-
leþme Sancýsý, trc. Cemal Aydýn, Ýstanbul
1998) çevrilmiþtir. Ubicini’nin mektuplarý
Türkiye tarihi üzerine araþtýrma yapanlar
için önemli bir kaynak teþkil etmiþtir. 2.
La question d’orient devant l’Europe.
Documents officiels, manifestes, notes,
circulaires, etc. depuis l’origine du dif-
férend, onnotés et précédés d’une com-
position de la question des lieux-sa-
ints (Paris 1854). Þark meselesinin yeni-
den alevlenmesi, Türk-Rus iliþkilerinin gi-
derek gerginleþmesi üzerine kaleme alý-
nan bir eserdir. Müellif, Rus ve Osmanlý
devletlerince yayýmlanan resmî belgeler-
den yola çýkarak Avrupa kamuoyunu ay-
dýnlatmayý amaçlar. Prens Mençikof’un Ýs-
tanbul’a gelip Bâbýâli’ye ilk notayý verme-
siyle baþlayan eser (5 Mayýs 1853) Rus Baþ-
vekili Nesselrode’un yayýmladýðý son genel-
geye kadar (6 Haziran 1853) uzanýr. Eser-
de sorunun kökenine inilir ve kutsal yer-
lerle ilgili zaman zaman geriye dönük ay-
rýntýlara da yer verilir. 3. la Turquie ac-
tuelle (Paris 1855). Eserde 1839 Tanzimat
Fermaný’yla açýlan yeni dönemdeki geliþ-
meler ele alýnýr. Müellifin daha önce ya-
yýmlanan mektuplarýyla bu eser arasýnda-
ki benzerlikler dikkati çekmektedir. Bura-
da devletin yeniden yapýlanmasý, kurum-
lar, saray, bürokratik ve askerî durum,
günlük yaþam, Türkiye’de kadýnýn konu-
mu, gelenek ve görenekler büyük ölçüde
kiþisel gözlemlere dayanýlarak açýklanmak-
tadýr. Eser Türkçe’ye de çevrilmiþtir (1855’-
de Türkiye, trc. Ayda Düz, I-II, Ýstanbul
1977). 4. Provinces danubiennes et ro-
maines (Paris 1864). Eflak ve Boðdan
prenslikleri tarihine dairdir. Burada prens-
liklerin 1848 yýlýndaki faaliyetleri hakkýn-
da açýklamalarda bulunmuþtur. 5. Les
serbes de Turquie, études, statistiques
et politiques de Serbie, le Monteneg-
ro et les pays serbes adjacents (Paris
1865). Müellif bu çalýþmasýna 1871’de
kaleme aldýðý Constitution de la prin-
cipauté de Serbie adlý eseriyle katkýda
bulunmuþtur. Bu eserlerinde Ubicini, Rum
ve Slav nüfusu karþýsýnda maddî ve mâne-
vî açýdan Osmanlý varlýðýnýn giderek zayýf-
ladýðýna dikkati çekmektedir. 6. Etudes
historiques sur les populations chréti-
ennes de la Turquie d’Europe (Paris
1867). 7. Etat présent de l’Empire otto-
man statisque  gouvernement, admi-
nistration, finances, armeé, communa-
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