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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.
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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
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içermektedir.Ostrorog,Mâverdî’ninel-
A¼kâmü’s-sul¹âniy ye’sininimâmetvecihademirliğinedairikibölümünü,eseringenelbirdeğerlendirmesiniyaptığıhacimlibirgirişlebirlikteFransızca’yaçevirmiştir(elAhkâm esso ulthânîya: Tra ité 
de dro it pub lic mu sul man, I-II, Pa ris 1901-

1906;eserinhilâfetleilgilibölümügiriş
lebirlikte:le Dro it du ca li fat, Pa ris 1925; 

Beyrut1982).
BİBLİYOGRAFYA:BA, DH.MKT, nr. 389/32; BA, Y.PRK.AZJ, nr. 

38/47, 47/17; BA, İ.OM, nr. 4/1315 Z 5; BA, İ.TAL, 
nr. 192/1317 C 160; BA, BEO, nr. 2901/217510, 
3885/291311; BA, İ.HR, nr. 433/1332 M 16; LéonOstrorog,“IslâhâtıAdliyye”, İlmi Hu kuk ve 
Mu ka ye sei Kavânîn Mec mu ası, sy. 3, İs tan bul 
1325, s. 177-185; a.mlf.,“DevriSâbıktaHürri
yetiŞahsiyye”, a.e., sy. 5 (1325), s. 333-341; TarıkZaferTunaya, Tür ki ye’de Si ya sal Par ti ler, 
İs tan bul 1984, I, 143; FerozAhmad, İt ti had ve 
Te rak ki: 19081914 (trc.NuranYavuz), İs tan bul 
1986, s. 153; NurhanAtasoy, Kont Os tro rog’dan 
Rah mi M. Koç’a Bo ğa zi çi’nde Bir Ya lı nın Hikâye
si, İs tan bul 2004, s. 93-239; Takvîmi Vekåyi‘, 
sy. 313, İs tan bul 13 Ağus tos 1325, s. 24-25; a.e., 
sy. 314 (14Ağustos1325), s. 1-4; “IslâhâtıAdliy
ye”, Ta nin, sy. 252, İs tan bul 1909, s. 2; a.e., sy. 

421-428 (1909);M.ŞeyhmusGüzel,“AbidinDino
ileKontLeonOstrorog’danŞengÇeng’e”, TT, 
XVI/91 (1991), s. 36-41; a.mlf.,“BabadanOğul
laraOstroroglar”, a.e., XVI/92 (1991), s. 73-78; M.EminElmacı,“OsmanlıHukukReformunda
BirÖncü:KontLeonOstrorog”, AÜ Os man lı Ta
ri hi Araş tır ma ve Uy gu la ma Mer ke zi Der gi si: 
OTAM, sy. 29, İs tan bul 2011, s. 1-30.
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1480’de
GedikAhmedPaþatarafýndan
GüneyÝtalya’yayapýlansefer.
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Osmanlılar’ınİtalya’yayönelikilkaskerîharekâtıolanbuseferinanahedefiOtrantobölgesi(Apu lia / Pug lia)OsmanlıkaynaklarındaPulya(Pol ya)diyeadlandırılır.AyrıcaAdriyatik’ingüneybatıkıyısınınenucundayeralmasıdolayısıylabirköprüba şıolarakkabuledilir.İbnKemal,Pulya’nıncoğrafyasınıtanımlarkenAkdenizileçevrilibulunduğunuaçıklar.Pulya’nınbüyükbiryer,mâmurbirmemleketveürünününbololduğunuyazar.OtrantoSeferi siyasî, askerî,dinî vestratejiksebeplerlegerçekleştirilmiştir.FâtihSultanMehmed,Venedik’leanlaştıktansonradikkatiniİtalya’yayöneltmiş,böyleceosıradahaylizayıf,siyasîbirliktenyoksunolanbuyarımadayıelegeçirmeyiamaçlamıştı.Roma’nınfethininİstanbul’dansonraHıristiyanlıkdünyasıiçintambiryıkılışolacağıdadüşünülmüştü.

JeantarafındanİstanbulÜniversitesiHukukFakültesiİdareHukukuEnstitüsü’nebağışlanmıştırvehâlâenstitüdemuhafazaedilmektedir.Türkiye’ninsiyasîdurumuvehukuksistemihakkındakitaplarkalemealanOstrorog,yabancıveyerlimakamlararaporlarsunmuştur.Bilinen ilk raporuvilâyetiselâseadliye ıslahatıesnasındadüvelimuazzamasefirlerindenbirineverdiği,kişilikhaklarınınkorunmasınadairrapordur
(1907).ManyasîzâdeRefikBey’esunduğuilkraporlaNecmeddinMolla’yasunduğu
15Temmuz,12Ağustos,19Ekim,13 Kasımve20Kasım1909tarihliraporlarıönceİstanbul’da(Pera1909),dahasonra
Fran sa’da Po ur la réfor me de la jus ti ce 
ot to ma neadıylakitaphalindeyayımlamıştır(Paris1912).KitaptakiilkraporunTürkçeçevirisi31Mart’ta(1325) Ta nin’de imzasızolarak,ardındanİlm-i Hu kuk ve 
Mukaye se-i Kavânîn Mec mu ası’nda,mahkemeteşkilâtıylailgili19Ekim1909 tarihliraporunmetinkısmınıntercümesiiseyineTa nin’deneşredilmiştir(bk.bibl.). Ostrorog’unyazdığıdiğereserlerşunlardır:Dro it ro ma in de la comp ta bi lité des 
ban qu iers à Ro me / Dro it fran ça is et 
légis la ti on com parée de la cons ti tu ti-
on des so ciétés anony mes en Fran ce, 
dans l’Em pi re al le mand et en Grande-
Bre tag ne (Paris1892); Conféren ce sur 
la re na is san ce du Ja pon (İstanbul1327); 
Le Problème turc (Paris1917;İng.trc.
WinifredStephens,The Tur kish Prob lem: 
Things Se en and a Few De duc tions,Lon
don1919); The An go ra Re form (London
1928;Ttrc.YusufZiyaKavakçı,An ka ra Re
for mu,İstanbul1972).“UsûliFıkıh,TürkRuhiyatıveİnkılâp”başlıklıüçkonferanstanoluşansoneserCumhuriyetdönemininhukukdevrimiyleilgiliönemlibilgiler

zakereedildiği89Ağustos1909tarihliMeclisiMeb‘ûsanoturumlarıneticesindeAdliyeNezâretimüşavirliğinetayinedildi.Buesnadabazımilletvekillerimaaşınınyüksekliğine(aylık150lira),ülkedeyetişmişhukukçularınvarlığınave“ecnebibirmuallimin”gereksizliğinedikkatçekerektayininekarşıçıkarkenbaştaNecmeddinMollaolmaküzerediğermebuslar,müşaviringörevininmuhâkemeusulünübasitleştirmekiçinlâyihalarhazırlamakvehükümetintebliğiüzerinebazıönemlihukukîmeselelerhakkındamütalaabeyanetmeklesınırlıolduğunu,ancakbunuyapacakkimsenindeİslâmveBatıhukukundauzmanolmasıgerektiğinibelirterektayinilehinetavıraldılar(Takvîmi 
Ve kå yi‘,sy.313,s.2425;sy.314,s.14).OstrorogbuyıllardaStam bo ulveLa 
Pat riegazetelerindeyazılaryazdı,siyasîpartiprogramlarınıtercümeederekAhrar Fırkası’nın program çalışmalarınakatıldı,Japonyarönesansıhakkındabirkonferansverdi.AdliyeNezâreti’nin,müşavirliğikaldırmakararınınardındanbugörevdekiikiyıllıkmukavelesidahadolmadanistifaetti(31Mart1911).İstifasındanhemensonraİngilizDışişleriBakanlığımüsteşaryardımcısıSirEyreCrowe’aTürkiye’nindurumuhakkındabirraporsundu.Türkiye’dekisongöreviAralık1913’tegetirildiğiBâbıâlibirincihukukmüşavirliğidir.I.DünyaSavaşıdevamederkenTürkiye’denayrılanOstrorog,TürkiyeileilişkisinidevamettirmekleberabersonyıllarınıLondra’dageçirdiveburadaöldü.Cenazesiİstanbul’agetirilerekFeriköyKatolikMezarlığı’nadefnedildi.Şahsîeşyalarıilekitapları,RahmiKoçtarafındansatınalınanOstrorogYalısı’ndadır.Kitaplarınbirkısmıveyağlıboyabirportresioğlu
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Yalısı –

İstanbul


