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OSMAN YAHYÂ

– —OSMANOV, Mirkasım
(1934-2010)

Türk-Tatartarihçisi.
˜ ™

31Mayıs1934’teDoğuTürkistan’ınKulca(Gul ca)şehrindedoğdu.SoyadıRusça’daUsmanov,Tatarca’daGosmanovşeklindeyazılır.AilesiaslenTataristan’ınEtneilçesiUluMengerköyündendir.Kazakistan’agöçedenailesi,1917İhtilâli’ndensonraülkedekiiçkarışıklıklardankaçarakdurumdüzelincegeri dönmekümidiyleDoğuTürkistan’agitmiş,ancaksınırlarınkapatılmasıüzerineSovyetvatandaşlığınıkoruduğuhaldeÇin’deikametemecburkalmıştır.KulcaşehrindekiTatarmektebindeilkeğitiminialanOsmanovdahasonraRuslisesinegittive1955’temezunoldu.DoğuTürkistan’dakiTatarveRusmekteplerindemüslümançocuklarıhemAraphemdeKirilharfleriyleöğrenimgördüklerindengençyaştaArapharflieskimetinleriokumayabaşladı.AyrıcaTatar,Özbek,Uygur,KazakveKırgızgibiTürkboyumensuplarınınyaşadığıKulca’dabunlarınlehçeleriniöğrendi.Ailesi1955’teKazakistan’adönünceTaldıKurganveAlmaatı’daçeşitliişlerdeçalıştı.1958’deKazan’agiderekKazanDevletÜniversitesiTatarDili,Tarihi,SovyetSosyalistCumhuriyetleriBirliğiTarihibölümlerinedevamettive1963’teburayıbitirdi.19641967yıllarındaaynıüniversiteninSovyetSosyalistCumhuriyetleriBirliğiTarihiBölümü’ndeTa tars kie narra-
tiv nıe is toç ni ki XVII-XVI II vv. i ih oso-
ben nos ti (XVIIXVI II. yüz yıl Ta tar öy kü le ri 
ve özel lik le ri)adlıteziyleyükseklisansınıtamamladı,ardındandersvermeyebaşladı.1981’deJa lo van nıe Ak tı Dju çi eva 
Ulu sa XIV-XVI vv. (XIVXVI. yüz yıl lar Cu ci 
ulu su yar lık la rı)adlıteziyledoktorunvanınıaldı.1982’deprofesörolduve1989yılınakadarSovyetSosyalistCumhuriyetleriBirliğiTarihiBölümü’nünmüdürlüğünüyaptı.AynıyılaçılanTatarFilolojisi,TarihiveDoğuDilleriFakültesi’nebağlıTatarTarihiBölümü’nünmüdürlüğünegetirildi.1985
1991arasındaşimdikiadıKazanFederalÜniversitesiolanKazanDevletÜniversitesi’ndeeğitimişlerindensorumlurektöryardımcısıolarakgörevlendirildi.1991’deTataristanİlimlerAkademisi’neüyeseçildivebirsüreakademininbaşkanyardımcılığınıüstlendi.İlimlerAkademisi’ndesosyalbilimlerinetkinbiçimdeyeralmasıiçinbüyükçabaharcadı.19971999arasındaRusyaİlimlerAkademisiDoğuAraştırmacılarıBirliği’ninbaşkanlığınıyaptı.AynızamandaTataristanYazarlarBirliği

ƒat mü’l-ev liyâßekindedeneşredilmiştir
(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:Recherchessurlesmanuscritsdusoufisme”(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]);“LaconditionhumaineenIslam”(Nor mes et va le urs dans l’Is lam con

tem po ra in, s. 48-67);“Islamismeetreligionsdel’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);“e½Øu¼ufü’lYûnâniyyeu½ûlün³ayrumübâşiretinlifikreti’l¼akîmi’lmüteßellih£inde’sSühreverdî”(Şi hâ büd dîn esSüh
re verdî fi’××ik re’lmißeviy ye ti’¦¦â mi ne 

live fâ tih 587 h.,nşr. İbrâhimMedkûr,
Ka hi re 1394/1974, s. 321-389);“el¥ikmetü’lmüte£âliyefi’lİslâm:Nu½û½târîÅiyyelemtünşer(DâvûdelKayserî,Ki tâb fî £il

mi’tta½av vuf )”(Nu½û½ fel se fiy ye müh dât 
ile’dduk tûr İb râ hîm Med kûr,nşr.Osman
Emîn, Ka hi re 1976, s. 203-280);“Remziyyetü’lbesmele £inde £urefâßi’½½ûfiyye”
(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‘Futûhâtalmakkiyya’auCaireetlesréactionspoliticoreligieusequ’elleaprovoquéesàpartirdel’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 alAra bi, Mur cia, 1214 de no vi em bre 
se 1990,ed.AlfonsoCarmonaGonzalez,
Mur cia 1992, s. 463-482).

BİBLİYOGRAFYA:İbnü’lArabî, 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.Morelon,“InMemoriamOsmanYahia(1919-1997)”, 

MIDEO, XXIV (2000), s. 441-447.

ÿAbdurrahmanMıhçıoğlu

kenInstitutDominicand’EtudesOrientales’inKahire’dekimerkezindegerçekleştirilenfaaliyetleredekatıldı.Müslümanhıristiyan ilişkileriüzerineyapılankonferans vepanellerebaşkanlık etti.AynıenstitününüyesiolanP.RéginaldAlvèzdeSàilebirlikteel-Fü tû ¼ât’tanbazıseçmemetinleriFransızca’yatercümeetmeyebaşladıysadabuprojetamamlanamadı.19751984yıllarındaHindistanvePakistan’agiderekheryılüçerayolmaküzereKaraçiveSûret’teki(Bombayya
kınlarında)İsmâilîenstitülerindeİslâmîilimlerdersiverdi.MuhtemelenMısır’dakitartışmalarsebebiyle1991’detamamenSûret’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.HakîmetTirmizî,ƒat mü’l-ev liyâß. ÖnceBeyrut’ta yayımlanan el-Meş riš 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).NâşiresereyazdığımukaddimeyeHakîmetTirmizî’ninBü düv vü’ş-şeßnbaşlıklırisâlesinidealmıştır(s. 14-32). 2.İbnü’lArabî,et-
Te cel liyâtü’l-ilâhiy ye (İbnSevdekîn’in
Ta£ lî šåt’ıveKi tâbü Keş fi’l³åyât fî şer¼i 
me’kte fet £aley hi’tTe cel liyâtadlıanonim
şerhlebirlikte).AhmedIrâk¢’ninFarsçabirmukaddimeyazdığıbueserdeel-Meş riš 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)gözdengeçirilerekkitaphalindebasılmıştır(Tah ran 

1367hş./1988). 3.HenryE.Corbin,His to-
ire de la philosop hie is la mi que (Pa ris 

1964,SeyyidHüseyinNasr’labirlikte). 4. SeyyidHaydarelÂmülî,Câmi£u’l-esrâr 
ve men ba£u’l-envâr ve Našdü’n-nü-
š†d fî ma£ri fe ti’l-vü cûd (Tah ran-Pa ris 

1969,HenryCorbinilebirlikte). 5.a.mlf.,
el-Mušad dimât min Ki tâbi Na½½ı’n-
nü ½û½ fî şer¼i Fu ½û ½i’l-¼ikem (Tahran 

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



381

OSTROROG, Comte Léon

Fransa’yayerleşenPolonyalıbirmülteciydi.ComteLéonyükseköğreniminiParisHukukFakültesi’ndetamamladı.Fransa,Almanyaveİngiltere’deanonimşirketlerinkuruluşunuelealdığımukayeselihukuklailgiliteziyledoktoroldu.İslâmhukukudoktorasıyaptığınadairbilgi(Ata soy, s. 207; 

Elmacı,s.4)yanlıştır.İstanbul’ailkdefaParis’tetanıştığıTürköğrencilerivasıtasıyla,dahasonraDüyûnıUmûmiyye’degörevalmaküzeregeldi(1894).DüyûnıUmûmiyyeHukukİşleriKalemimüdürlüğü,SelimMelhamePaşa’nınnezaretidönemindeOrmanveMeâdinNezâretiveBâbıâlihukukmüşavirliğigörevlerindebulundu.MektebiHukuk’tagirdiğisınavdabaşarılıoluncaOsmanlıtopraklarındaavukatlıkyapmahakkıkazandı.NecmeddinMolla,kendisininAdliyeNezâretimüşavirliğinegetirilmesinisağlamakiçinMeclisiMeb‘ûsan’dayaptığıonunlailgiliövücükonuşmadaavukatlıksınavısırasındafıkıhusulübilgisindenötürüBüyükHaydarEfenditarafındantakdiredildiğinibelirtmiştir.Bualandakiçalışmalarınınilkürünü,genişaçıklamalarlaikicilthalindeneşrettiğiMâverdî’ninel-A¼kâmü’s-
sul¹âniy yeadlıeserininkısmîFransızcatercümesidir.BusıradaSociétéAsiatiqueveTheRoyalAsiaticSocietyüyesiydi.AynıyıllardaOsmanlıDevletiadınaFransızbankerlernezdindearacılıktabulunmatalebivePolonezköy’deki(Adampol) arazileriyle ilgiliuyuşmazlıklardaPrensAdamÇartoriski’ninvârislerinevekâletetmesiparlakbiravukatlıkhayatıolduğunugösterir.Fransızlar’ınveTürkler’inbuluştuğubirçevreolarakcanlılığınıCumhuriyetdönemindedekoruyanKandilli’dekimeşhuryalısınıbuyıllardasatınaldı
(Ostrorogailesiveyalıiçinbk.bibl.).İstanbul’daİttihatveTerakkîilerigelenleriyleyakınilişkikuranOstrorog,AdliyeNâzırıManyasîzâdeRefikBey’ehukukreformuhakkındabirraportakdimetti
(6Şubat1909).Nezâretbütçesininmü

ortayaçıkarılmasıiçinverdiğimücadeleyianlatmaktadır.10. Üt ken nen ki le çek-
ke (Kazan1990).MüellifinTatarhalkınıngeçmişivegeleceğihakkındakidüşünceleriniiçerenmakalelerindenoluşmaktadır.11. Ya bıl ma gan ki tap (Kazan1996). EserdeyazarınkendiailesininÇin’egöçü,anavatanlarındanhicretetmekzorundakalansoydaşlarınınÇinveTürkistan’dakihayatmücadelelerianlatılmaktadır.12. 
Das Buch der Dschingis-Le gen de (Daf

tari Cif tari Cin giz na ma) (Sze ged 2002, 

M.Ivanicsilebirlikte). Cengiznâme’ninbirönsözlebirliktetranskripsiyonlumetin,sözlükvetıpkıbasımşeklindeneşridir.Osmanov’unbunlarındışındaTatarca,Rusça,Almanca,İngilizceveTürkçeolarakTürkTatartarihi,kültürü,edebiyatıvemedeniyetinedairRusyaFederasyonu’ndavedışülkelerdeyayımlanmış400civarındamakalesibulunmaktadır.Osmanov,1989yılındanitibarenaralarındaRızâeddinFahreddin,FâtihKerîmî,Abdürreşidİbrahim,BubiKardeşler,MihailHudyakov,MuhammedAyazİshakîİdilli,CemaleddinVelidi,AliRahim,HadiAtlasi,AbdurrahmanSadi,AzizUbeydullin,RemiyevKardeşler,HüseyinFeyizhani,GaynetdinAhmerovgibiXIXveXX.yüzyılTürkTataredebiyatıvedüşüncesindeönemlirolleroynamışolankırkayakınkişinindokümantalbiyografilerinihazırlatmışvemaddîimkânsağlayarakbastırmıştır.BiyografilerinçoğunungirişveönsözüdeOsmanovtarafındanyazılmıştır.
BİBLİYOGRAFYA:R.Davutov–N.Nurillina, So vet ta ta ris ta nı ya

zu çı la rı, Ka zan 1986, s. 137-139; R.Davutov,“Kin 

kolaçlıgalimhemedip,MirkasıymGosmanov”, 
Kau rıy ka lem izin nen, Ka zan 1994, s. 459-463; MirkasıymGosmanov, Kau rıy ka lem izin nen, Ka-

zan 1994, tür.yer.; “Usmanov,M.A.”, Ta tars kiy 
ent sik lo pe di çes kiy slo var, Ka zan 1999, s. 602; 

“Usmanov,MirkasımAbdulahatoviç”, Aka de
mi ya Na uk Res pub li ki Ta tars tan, Ka zan 2002, 

s. 63-65; Mir ka sıym Gos ma nov (haz. Cev det 

Minnullin), Ka zan 2004, s. 10-80, 113-226; R.Feyzullin,“Anınyaşeürevişi:MirkasıymGos
manovka60yeş”, Ka zan Ut la rı, sy. 5, Ka zan 

1994, s. 142-145.
ÿİsmailTürkoğlu
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OSTROROG, Comte Léon

(1867-1932)

OsmanlýDevleti’nde
bakanlýklardamüþavirlikyapan

Fransýzhukukçusu.
˜ ™

LehasıllıoluptamadıComte(Co unt) LéonValérienOstrorog’dur.BabasıYüzbaşıStanislasOstrorog,SultanAbdülmeciddönemindeİstanbul’agelen,ardından

üyesiolanOsmanov,PIACveIRCICAmadalyalarıylaödüllendirildi.Ölümünekadar,1989’dabirgruparkadaşıylabirliktekurduğuCıyınFondu’nunbaşkanlığındabulunduvebusayedeTatartarihi,edebiyatı,kültürüvemedeniyetiyleilgiliotuzcivarındakitapyayımladı.MirkasımOsmanov,1964’tenitibarenRusyaFederasyonu’ndabaştaTataristanolmaküzereTatarlar’ınyaşadığıbölgelerearaştırmagezileridüzenleyerekArapharfliTatarcayazmavebasmaeserleritoplamıştır.Onunheryazöğrencileriylebirlikteçıktığıbuaraştırmagezilerindehalkınyönetimdenkorkaraktoprakaltına,samanlıklaravb.yerleresakladığıArapharfliTatarca10.000’eyakınyazmavebasmaeserinyenidengünışığınaçıkmasınısağlamış,dahasonraTataristanMillîKütüphanesi’ndearaştırmalarınısürdürerekkaybolmaküzereolanTatarcaeskiyazmavebasmakitapmirasınınkorunmasınayardımcıolmuştur.EskiTatarmirasınıaramafaaliyetlerigünümüzdedehemKazanFederalÜniversitesihemTataristanMillîKütüphanesitarafındandevamettirilmektedir.
Eserleri. 1. Ki ek suk mak la rın da: Auçı-

lık, ki ek ler hem ta bi gat tu run da yaz-
ma lar (Kazan1966).Yazarınbuilkkitabıavcılık,geyiklervetabiathakkındakidüşünceleriniiçerir.2. Ta tars kie is to ri çes ki 
is toç ni ki XVII-XVI II vv. (Kazan1972). TevârîhiBulgarî,DefteriCengiznâme,TatarŞecerelerigibiXVIIveXVIII.yüzyılTatartarihikaynaklarıylailgilihazırlanmışbirçalışmadır.3. Ser le bal bal: Hi ke ye-
ler hem oçerk lar (Sırlıbalbal:Hikâyeler
vedenemeler,Kazan1973). 4. Tau lar, 
üzen ner ili ne se ya het (Kazan 1977). YazarınSibirya’dakiTuvaOtonomCumhuriyeti’neyaptığıgezinotlarıdır.5. Ja-
lo van nıe Ak tı Dju çi eva Ulu sa XIV-XVI 
vv. (Kazan1979).Müellifindoktoratezidir.6. Za vet na ya meç ta Hu sa ina Fa iz-
ha no va: Po vest o jiz ni i de ya tel nos ti 
(Kazan1980).XIX.yüzyılTürkTataraydınlarındanHüseyinFeyizhanov’unbiyografisivehizmetlerihakkındayapılanbirçalışmadır.7. Ak mul la. Şi gır ler (Kazan
1981).BueserdeTatar,BaşkırtveKazaklar’ınortakşairiAkmolla’nınşiirleriArapharflerindenKirilharflerineaktarılmış,girişvedipnotlarlabirlikteneşredilmiştir.8. 
İs ki ta tar yazuı ni giz le ri (Kazan1983). ÜniversiteöğrencileriiçinArapharfliTatarmetinleriniöğrenmekılavuzudur.9. 
Kau rıy ka lem izin nen (Kazan 1984). YazarbueserindeTatarlar’daelyazmasıvebasmakitapgeleneğini,Sovyetdönemindeyasaklananbukitaplarınyeniden

Comte Léon

Ostrorog


