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cılığıylaCentreNationaldelaRechercheScientifique’earaştırmacıolarakgirdi.
1958’detamamladığıikincidoktorası,asıltezolarakHis to ire et clas si fi ca ti on de 

l’•uvred’IbnArabi,tamamlayıcıtezolarakİbnü’l-Arabî’ninet-Tecelliyâtü’l-
ilâhiyye’sininikişerhiyle(İbnSevdekîn’in
Ta£ lî šåt ’ıveKeş fü’l-³åyât  adlıanonim
şerh)birlikteedisyonkritiğindenmeyda-nageliyordu.CentreNational’dekigörevisırasındaEncyclop•diaUniversalis için “Ismaélisme”ve“Ibn‘Arabi”maddeleriniyazdı.Bilimselaraştırmalarıdolayısıyla
1964’teCentreNationaldelaRechercheScientifique’tenbronzmadalyakazandı.OdönemdeEcolePratiquedesHautesEtudeseğitimdirektörüolan,kendisin-dendersaldığıHenryCorbinilebirlikte1963-1973yıllarındahocalıkyaptı.AyrıcaInstitutFrançaisdeRechercheenIranbünyesinde başlatılan “İran Kitaplığı”projesikapsamındabirçokeserinneşrinigerçekleştirdi.Corbin’inHis to ire de la 

phi lo sop hie is la mi queadlıeserininaltıbölümününtelifinekatkısağladı(1964). YineaynıdönemdeHakîmet-Tirmizî’nin
ƒatmü’l-evliyâßadlıeserinineşretti.OsmanYahyâ,1970’tenitibarenme-saisiniözellikleİbnü’l-Arabî’ninel-Fütû-
¼âtü’lMekkiyye’sinintahkikiüzerineyo-ğunlaştırdı.Buçalışmasınıel-Fütû¼ât’ınilknâşirlerindenolanCezayirlidevletadamıvesûfîEmîrAbdülkådirel-Cezâirî’yeithafetti.Tahkiksırasındamüellifnüshasınınyanısıraİbnü’l-Arabî’nintalebelerindenİbnSevdekîn’innüshasıylaİstanbulBeya-zıtKütüphanesi’ndekibaşkabirnüshayıvekitabınmatbumetnini(Kahi re 1329) esasaldı.Eseringirişkısmınıel-Meşriš dergisindeyayımladı(LXIV/2, s. 129-195). Otuzyediciltolarakplanlananel-Fütû-
¼ât’ınilkondörtcildiKahire’deyayımlan-dı(1392-1413/1972-1992; göz den ge çi ren 

İbrâhimMedkûr).Müellifinedisyonkriti-ğinitamamladığıXV,XVIveXVII.ciltlerneşredilmedi.el-Fütû¼âtü’l-Mekkiyye’-ninyayımısürecinde1975’teEzherÜni-versitesihocalarındanKemalAhmedAvn,itikadîproblemleriçerdiğiniilerisürdüğüeserinyayımınındurdurulmasıiçinMısırKültürBakanlığı’naaçıkmektupyazdı.Bununüzerine1978’deel-Fütû¼ât’ınVI.cildiEzher’deoluşturulanbirkomiteyesevkedildi;yapılanincelemesonucundaeserdenbazıkısımlarçıkarıldı.1979’daiseeserinneşriresmenyasaklanarakya-yımlananciltlerpiyasadantoplatıldı;ikiyılsonrayasaktamamenkaldırıldı.
1971’deKahire’yeyerleşenOsmanYah-yâ,el-Fütû¼âtü’l-Mekkiyye’yiyayımlar-

lif le ri, I, 133, 171; HüseyinVassâf, Sefînei Ev li yâ 
(haz.MehmetAkkuş–AliYılmaz),İstanbul2006,
V, 240-242; Tür ki ye Maa rif Ta ri hi, I, 193-194, 

207, 241-243; İbnülemin, Son Sad rı azam lar, 
I, 25; AbdülbâkiGölpınarlı, Mev lâ nâ’dan Son ra 
Mev le vî lik, İstanbul1983,s.220-221;Musta-faKara, Din, Ha yat, Sa nat Açı sın dan Tek ke ler 
ve Zâvi ye ler, İstanbul1990,s.302-304;a.mlf.,
“Tan zi mat Dö ne mi ve Ta sav vufî Ha yat”, Tan zi
ma tın 150. Yıl dö nü mü Ulus la ra ra sı Sem poz yu-
mu, Bil di ri ler, An ka ra 1991, s. 301; EkremIşın,
“ModernleşmeÇağındaMevlevîlik:Siyaset,İde-
olo ji ve Ör güt len me”, X. Millî Mev lâ nâ Kon gre si, 
Teb liğ ler (haz.HaşimKarpuzv.dğr.), Kon ya 2002, 

I, 227-236; a.mlf.,“İstanbul’unMistikTarihinde
Mevlevîhâneler”, İs tan bul, sy.4,İstanbul1993,
s. 119-131; a.mlf.,“YenikapıMevlevîhânesi”, 
DBİst.A, VII, 479; SezaiKüçük, Mev levîliğin Son 
Yüz yı lı, İstanbul2007,s.122-131,368-372;Bay-ramAliKaya, Tek ke Ka pı sı, Ye ni ka pı Mev le vîhâ-
ne si’nin İn san la rı, İstanbul2012,s.193-201;HürMahmutYücer,“Eyüp’teHâtûniyeTekkesi
veTenşîtü’l-MuhibbînbiMenâkıb-ıHâceHü-
sâmeddin”, Ta sav vuf, sy. 10, An ka ra 2003, s. 

241-244.
ÿBayramAliKaya

– —OSMAN YAHYÂ

Osmân b. Ýsmâîl el-Hâc Bekrî Yah yâ
(1919-1997)

Ýbnü’l-Arabî’nineserleriüzerinde
yaptýðýçalýþmalarlatanýnan
Suriyelifikiradamý,nâþir.

˜ ™

Halep’in50km.batısındabugünİdlîb’ebağlıolanErmenâzköyündedoğdu.Ba-bası1926’davefatedinceannesiylebir-likteHalep’edayısının yanınagitti. İlkveortaöğreniminiburadatamamladı,
1940’tadinîilimleralanındaüniversiteyegirişimtihanınıbaşarıylaverdi.BirsüreHalepAmerikanKoleji’ndeArapçaokuttuveFransızca’sınıgeliştirdi.1942’deEzherÜniversitesi’negirdi,fıkıhöğrenimigör-düğübuüniversiteden1946’damezunoldu,ardındanParis’egitti.Mukayeselifıkıh,modernBatıhukuku,antikYunanveOrtaçağfelsefesialanındaçalışmayabaş-ladı.Kahire’deilişkikurduğuInstitutDo-minicand’EtudesOrientalesçevresindenDominikpapazlarıGeorgesChehataAna-wati,JacquesJomierveSergedeBeaure-ceuil’inaracılığıylaParisyakınlarındaFran-sızDominikenler’ineğitimmerkeziolanSaulchoir’eyerleşti.Birsüresonramuka-yeselihukuköğreniminibırakıpSaulcho-ir’deverilenderslerekatıldıveburadanOrtaçağfelsefesialanındadiplomaaldı.Kahire’yedönerekEzher’defıkıhüzerinedoktoraçalışmasıyaptı.1952’detezinita-mamlayıncatekrarParis’egittiveSorbon-neÜniversitesi’ndeLouisMassignon’unda-nışmanlığındaikincibirdoktoratezihazır-lamayabaşladı.1954’teMassignon’unara-

SelâhaddinDedesağladı,bugörüşmelersonucundaMidhatPaşabazışartlarilerisürerekAbdülhamid’edesteksözüverdi.TahtageçtiktensonradaOsmanSelâhad-dinDede’yeyakınilgisinisürdüren,zamanzamanyanınaçağırıpgörüşlerinebaşvu-ransultanondansaraydaMe¦nevîokut-masınıistediveaylık1000kuruşmaaşbağlattı.AncakII.Abdülhamid’inKånûn-ıEsâsîtaraftarlarınacephealması,MidhatPaşa’nınSultanAbdülaziz’inhal‘indeetkisibulunduğusuçlamasıylasaraynezdindegözdendüşmesi,MidhatPaşailesamimi-yetibilinenOsmanSelâhaddinDedeileII.Abdülhamidarasındakiilişkileriolumsuzyöndeetkiledi.SaraydaverdiğiMe¦nevî derslerinesonverildiğigibimaaşıdake-sildi.BudurumaçoküzülerekdergâhtauzleteçekilenOsmanSelâhaddinDede,vefatınakadardörtyılboyuncamevlevî-hâneninharemdairesindenhiçdışarıyaçıkmadı,zamanınıokumaveyazmanındışındahastalığıylauğraşarakgeçirdi.12 Şubat1887tarihindeBahariyeMevlevî-hânesi’ndedamadıHüseyinFahreddinDede’ninyanındamisafirikenvefatetti.CenazenamazıEyüpCamii’ndekılındıktansonraYenikapıMevlevîhânesi’nedefnedil-di.VefatınamüntesiplerindenolanşairMüstecâbîzâdeİsmetBey,“EttiHakk’acanfedâOsmanSelâhaddinDede”mıs-raınıtarihdüşürmüştür.
Eser le ri. 1.Risâle-iVahdet-iVücûd. TasavvuferbabınasaldırılarıylatanınanHarputluİshakEfendi’yecevabenkalemealınmışbirrisâledir.2.el-Lisânü’l-Mu-

¼ammediyyefîmâŠallebihi’l-£Îseviy-
ye.EserdeHıristiyanlığınnasılbâtılbirdinhalinegeldiğianlatılır.3.Ahlâk-ıMülûk. ŞehzadeReşad(Sul tan Re şad)adınayazılaneserhükümdarlardabulunmasıgerekenniteliklerdensözeder.4.Hâşiye-iMes-
nevî.Me¦nevîderslerisırasındayaptığışerhleriihtivaedeneser,oğluMehmedCelâleddinDede’ninyirmiyıldevamedenşeyhliğisırasındayaptığıMe¦nevîders-lerindeyararlandığıbirkaynakolmuştur.Bueserler1906yılındadergâhkütüpha-nesindeçıkanyangınsonucundatama-menyanmıştır.

BİBLİYOGRAFYA:AliNutkîDede–AbdülbâkiNâsırDede, Def teri 
Der vî şân-II, İSAMKtp.,nr.18112,vr.3b, 6b vd.; 

a.e.: Ye ni ka pı Mev le vî hâ ne si Gün lük le ri (haz. 

BayramAliKaya–SezaiKüçük),İstanbul2011,
s. 217, 219, 221 vd.; MehmedKemâleddinDede, 
Te râ cimi Ahvâl, BâkiBaykaraArşivi,s.1-10;MehmedTâhir, Ye ni ka pı Mev le vî hâ ne si Post ni-
şî ni Şeyh Ce lâ led din Efen di Mer hum, İstanbul
1326, s. 9; İhtifalciMehmedZiyâ, Ye ni ka pı Mev-
le vî hâ ne si, İstanbul1329,s.160-201,204;Si
cilli Osmânî, II, 189; III, 300, 451; Os man lı Mü el-
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– —OSMANOV, Mirkasım
(1934-2010)

Türk-Tatartarihçisi.
˜ ™

31Mayıs1934’teDoğuTürkistan’ınKul-ca(Gul ca)şehrindedoğdu.SoyadıRusça’daUsmanov,Tatarca’daGosmanovşeklindeyazılır.AilesiaslenTataristan’ınEtneilçe-siUluMengerköyündendir.Kazakistan’agöçedenailesi,1917İhtilâli’ndensonraülkedekiiçkarışıklıklardankaçarakdurumdüzelincegeri dönmekümidiyleDoğuTürkistan’agitmiş,ancaksınırlarınkapa-tılmasıüzerineSovyetvatandaşlığınıko-ruduğuhaldeÇin’deikametemecburkal-mıştır.KulcaşehrindekiTatarmektebindeilkeğitiminialanOsmanovdahasonraRuslisesinegittive1955’temezunoldu.DoğuTürkistan’dakiTatarveRusmekteplerin-demüslümançocuklarıhemAraphemdeKirilharfleriyleöğrenimgördüklerindengençyaştaArapharflieskimetinlerioku-mayabaşladı.AyrıcaTatar,Özbek,Uygur,KazakveKırgızgibiTürkboyumensupla-rınınyaşadığıKulca’dabunlarınlehçeleriniöğrendi.Ailesi1955’teKazakistan’adönünceTaldıKurganveAlmaatı’daçeşitliişler-deçalıştı.1958’deKazan’agiderekKazanDevletÜniversitesiTatarDili,Tarihi,Sov-yetSosyalistCumhuriyetleriBirliğiTarihibölümlerinedevamettive1963’teburayıbitirdi.1964-1967yıllarındaaynıüniversi-teninSovyetSosyalistCumhuriyetleriBir-liğiTarihiBölümü’ndeTa tars kie narra-

tivnıeistoçnikiXVII-XVIIIvv.iihoso-
ben nos ti (XVIIXVI II. yüz yıl Ta tar öy kü le ri 
ve özel lik le ri)adlıteziyleyükseklisansınıtamamladı,ardındandersvermeyebaş-ladı.1981’deJalovannıeAktıDjuçieva
UlusaXIV-XVIvv.(XIVXVI. yüz yıl lar Cu ci 
ulu su yar lık la rı)adlıteziyledoktorunvanınıaldı.1982’deprofesörolduve1989yılınakadarSovyetSosyalistCumhuriyetleriBir-liğiTarihiBölümü’nünmüdürlüğünüyap-tı.AynıyılaçılanTatarFilolojisi,TarihiveDoğuDilleriFakültesi’nebağlıTatarTarihiBölümü’nünmüdürlüğünegetirildi.1985-
1991arasındaşimdikiadıKazanFederalÜniversitesiolanKazanDevletÜniversi-tesi’ndeeğitimişlerindensorumlurektöryardımcısıolarakgörevlendirildi.1991’deTataristanİlimlerAkademisi’neüyese-çildivebirsüreakademininbaşkanyar-dımcılığınıüstlendi.İlimlerAkademisi’ndesosyalbilimlerinetkinbiçimdeyeralmasıiçinbüyükçabaharcadı.1997-1999ara-sındaRusyaİlimlerAkademisiDoğuAraş-tırmacılarıBirliği’ninbaşkanlığınıyaptı.AynızamandaTataristanYazarlarBirliği

ƒatmü’l-evliyâßekindedeneşredilmiştir
(Beyrut1965).Âmülî’ninbuikieseribirermukaddimeileArapçaveFransızcadaneşredilmiştir(Fr.başlığıLa phi lo sop hie 

shi’ite ).

Makaleleri:“L’oeuvredeTirmidî:Essaibibliographique”(Mélan ges Lo uis Mas sig

non,Damas1957,III,411468);“MissionenTurquie:Recherchessurlesmanus-critsdusoufisme”(Re vue des étu des is la

mi qu es, XXVI/1 [1958], s. 11-64);“ManandhisPerfectioninMuslimTheology”(The 

Mus lim World, XLIX/1 [1959], s. 19-29); “Aspectsintérieursdel’Islam”(Norme s 

et va le urs dans l’Is lam con tem po ra in, ed. 

Adonisv.dğr.,Paris1966,s.1537[Ttrc.
Sab ri Hiz met li, AÜİFD, XXVII [1985], s. 

177-200]);“LaconditionhumaineenIs-lam”(Nor mes et va le urs dans l’Is lam con

tem po ra in, s. 48-67);“Islamismeetreligi-onsdel’Arabie”(Eco le pra ti que des hau tes 

étu des, 5e sec ti on, Sci en ces re li gi eu ses. 

An nu ai re 1971-1972, LXXIX [1970], s. 251-

264);“e½-Øu¼ufü’l-Yûnâniyyeu½ûlün³ayrumübâşiretinli-fikreti’l-¼akîmi’l-müteßellih£inde’s-Sühreverdî”(Şi hâ büd dîn es-Süh-
re verdî fi’××ik re’lmißeviy ye ti’¦¦â mi ne 

li-ve fâ tih 587 h.,nşr. İbrâhimMedkûr,
Ka hi re 1394/1974, s. 321-389);“el-¥ikme-tü’l-müte£âliyefi’l-İslâm:Nu½û½târîÅiyyelemtünşer(DâvûdelKayserî,Ki tâb fî £il

mi’t-ta½av vuf )”(Nu½û½ fel se fiy ye müh dât 
ile’d-duk tûr İb râ hîm Med kûr,nşr.Osman
Emîn, Ka hi re 1976, s. 203-280);“Remziy-yetü’l-besmele £inde £urefâßi’½-½ûfiyye”
(Dirâsât fel se fiy ye mühdât ilâ rû¼i £O¦ mân 

Emîn,nşr.İbrâhimMedkûr,Kahire1979,
s. 143-206);“TheophaniesandLightsintheThoughtofIbn‘Arabi”(Jo ur nal of the 

Muh yid din Ibn Ara bi So ci ety, X [1991], s. 

35-44);“Lanouvelleéditiondes‘Futûhâtal-makkiyya’auCaireetlesréactionspoli-tico-religieusequ’elleaprovoquéesàpar-tirdel’Egypte”(Los dos ho ri zon tes: Tex tos 

sob re Ibn al’Ara bi: Tra ba jos pre sen ta tos 

al Pri mer Con gre so in ter na ci onal sob re 

Ibn al-Ara bi, Mur cia, 12-14 de no vi em bre 
se 1990,ed.AlfonsoCarmonaGonzalez,
Mur cia 1992, s. 463-482).

BİBLİYOGRAFYA:İbnü’l-Arabî, elFü tû ¼ât, neşredeningirişi,I,
27-37; H.Corbin, L’íma gi na ti on créat ri ce dans 

le sou fis me d’Ibn ‘Arabî, Pa ris 1958, s. 6, 8, 62, 

269, 278, 305; G.C.Anawati,“Tex tes ara bes 
anci ens édités en Egy pte”, MI DEO, XIV (1980), s. 

230; BakriAladdin,“InMemoriamOsmanYahia
(1919/1997)”, BEO, L (1998), s. 15-18; R.More-lon,“InMemoriamOsmanYahia(1919-1997)”, 
MIDEO, XXIV (2000), s. 441-447.

ÿAbdurrahmanMıhçıoğlu

kenInstitutDominicand’EtudesOrien-tales’inKahire’dekimerkezindegerçek-leştirilenfaaliyetleredekatıldı.Müslü-man-hıristiyan ilişkileriüzerineyapılankonferans vepanellerebaşkanlık etti.AynıenstitününüyesiolanP.RéginaldAl-vèzdeSàilebirlikteel-Fütû¼ât’tanbazıseçmemetinleriFransızca’yatercümeet-meyebaşladıysadabuprojetamamlana-madı.1975-1984yıllarındaHindistanvePakistan’agiderek-heryılüçerayolmaküzere-KaraçiveSûret’teki(Bombayya
kınlarında)İsmâilîenstitülerindeİslâmîilimlerdersiverdi.MuhtemelenMısır’da-kitartışmalarsebebiyle1991’detama-menSûret’eyerleştiveoradakiArapçaelyazmalarınınkataloglamaişiniüstlendi.
1993’tememleketiHalep’edönerekoradavefatetti(5Kasım1997).

Eser le ri.TelifolaraksadecebireseriolanOsmanYahyâ(His to ire et clas si ficati on 

de l’•uv re d’Ibn Ara bi,III,Damas1964;
Ar. trc. Ahmed Muhammed etTayyib,
Müßel lefâtü İbn £Arabî: TârîÅuhâ ve Ta½-
nî fu hâ, Ka hi re 1992)dahaçokneşirleriyletanınmış,bunundışındabirçokmakaleveansiklopedimaddesiyazmıştır.Neşirle-
ri. 1.Hakîmet-Tirmizî,ƒatmü’l-evliyâß. ÖnceBeyrut’ta yayımlanan el-Meşriš dergisindeneşredilmiş(LIV/4-5, s. 387-

470; LV/1, s. 3-32; LV/2, s. 245-276; LV/4, 

s. 460-499; LVI/1, s. 57-96; LVI/2, s. 177-

216; LVI/3, s. 549-596; LVI/4, s. 665-774; 

LVII/1, s. 3-20),dahasonrakitaphalindeyayımlanmıştır(Beyrut1385/1965).NâşiresereyazdığımukaddimeyeHakîmet-Tir-mizî’ninBüdüvvü’ş-şeßnbaşlıklırisâlesinidealmıştır(s. 14-32). 2.İbnü’l-Arabî,et-

Tecelliyâtü’l-ilâhiyye(İbnSevdekîn’in
Ta£ lî šåt’ıveKi tâbü Keş fi’l-³åyât fî şer¼i 
me’kte fet £aley hi’tTe cel liyâtadlıanonim
şerhlebirlikte).AhmedIrâk¢’ninFarsçabirmukaddimeyazdığıbueserdeel-Meşriš dergisindeneşredildiktensonra(LX/1, s. 

103-119; LX/2, s. 206-238; LX/3, s. 333-

370; LX/4-5, s. 416-518; LX/6, s. 667-740; 

LXI/1, s. 3-62; LXI/2, s. 147-226; LXI/3, s. 

279-324; LXI/4-5, s. 457-536)gözdenge-çirilerekkitaphalindebasılmıştır(Tah ran 

1367hş./1988). 3.HenryE.Corbin,His to-

ire de la philosop hie is la mi que (Pa ris 

1964,SeyyidHüseyinNasr’labirlikte). 4. SeyyidHaydarel-Âmülî,Câmi£u’l-esrâr
vemenba£u’l-envârveNašdü’n-nü-
š†dfîma£rifeti’l-vücûd (Tah ran-Pa ris 

1969,HenryCorbinilebirlikte). 5.a.mlf.,
el-MušaddimâtminKitâbiNa½½ı’n-
nü½û½fîşer¼iFu½û½i’l-¼ikem(Tahran 

1352/1974;Paris1975;Tahran1367hş./
1988,HenryCorbinilebirlikte).Ayrıca


