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Giriş	
Peygamberimizin	 (asm)	 üçüncü	 halifesi,	 hayâ	 ve	 edeb	 timsali	 Hz.	 Osman	

(ra)	 daha	 hayatta	 iken	 cennetle	 müjdelenmiştir.	 Davetin	 ilk	 senesinde	 Hz.	
Ebubekir’in	 (ra)	 gayreti	 ve	 daveti	 ile	 Peygamberimiz	 (asm)	 ile	 görüşerek	
müslüman	olmuştur.	

Osman	 ibni	 Affân	 (ra)	 Ashâb-ı	 Kirâmın	 önde	 gelenlerinden	 olup,	 ilk	
Müslümanların	 dördüncüsü	 ve	 Hulefâ-yi	 Râşidîn’in	 de	 üçüncüsüdür.	 Fil	
Vak’ası’ndan	 altı	 sene	 sonra	 veya	 574	 senesinde	 Mekke’de	 dünyaya	 gelmiştir.	
Soyu	 Abdi	 Menâf’ta	 Resûlullah	 (sav)	 Efendimiz’le	 birleşir.	 Kureyş	 kabilesine	
mensup	 olup	 Emevî	 soyundandır.	 Annesi	 Ervâ	 bint-i	 Küreyz,	 Allah	 Rasûlü’nün	
halası	Beyzâ’nın	kızıdır.	

	
Nesebi	şöyledir:	
Osman	b.	Affân	b.	Ebi’l-As	b.	Ümeyye	b.	Abdi	Şems	b.	Abdi	Menaf	b.	Kusayy	

b.	Kilâb	b.	Mürre	b.	Kâ’b	b.	Lüey	b.	Ğâlib	el-Kureşî	el-Emevî.	
	
Künyeleri:	
Hz.	 Osman	 (ra)	 Müslüman	 olunca,	 Allah	 Resûlü	 (sav)	 Efendimiz	 kızı	

Rukıye’yi	 onunla	 evlendirdi.	 Bu	 evlilikten	 ilk	 çocuğu	 Abdullah	 dünyaya	 geldi.	
Câhiliye	döneminde	Ebû	Amr	künyesiyle	 çağrılan	Hz.	Osman	 (ra)	 artık	bundan	
sonra	 Ebû	 Abdullah	 künyesini	 aldı.	 Sonra	 kızı	 Leylâ	 doğunca	 da	 Ebû	 Leylâ	
künyesiyle	zikredildi.	

	
Doğumu	ve	Gençliği	
Hz.	 Osman	 (ra)	M.	 576	 yılında	 Taif’de	 dünyaya	 geldi.	 Peygamberimizden	

(asm)	 altı	 yaş	 küçüktür.	 Peygamberimiz	 (asm)	 Kureyş’in	 Haşimoğulları	
kabilesine	mensup	idi;	Hz.	Osman	(ra)	ise	Kureyş	kabilesinin	Ümeyyeoğullarına	
mensuptur.	 Soyu	 Peygamberimizin	 (asm)	 atası	 olan	 Abd-i	 Menaf	 b.	 Kusayy’da	
Osman’ın	(ra)	soyu	ile	birleşir.	

Hz.	Osman’ın	(ra)	babası	Ebu’l-Âs	b.	Affan;	annesi	 ise	Ervâ	binti	Kureyz	b.	
Rabia’dır.	 Hz.	 Osman’ın	 şeceresi	 Osman	 b.	 Affan	 b.	 Ebi’l-Âs	 b.	 Ümeyye	 b.	 Abd-i	
Şems	 b.	 Abd-i	 Menaf	 b.	 Kusay’dır.	 Hz.	 Osman’ın	 (ra)	 anneannesi	 ise	
Peygamberimizin	 (asm)	 dedesi	 Abdulmuttalib’in	 kızı	 Beydâ’dır.	 Yani,	
Resulullah’ın	(asm)	halasıdır.1		

Hz.	Osman	(ra)	Taif’de	doğmuş;	ama	Mekke’de	büyümüştür.2		Babası	Affan	
Mekke’nin	 tanınmış	 tüccarlarından	 birisi	 olduğu	 için	 gençliği	 bolluk	 ve	 refah	
içinde	 geçmiştir.	 Mekke’nin	 zengin	 ve	 saygın	 ailelerinden	 olduğu	 ve	 ticaretle	
uğraştığı	için	küçük	yaşta	okuma-yazmayı	öğrenmiş	ve	babası	ile	beraber	çeşitli	
beldelere	 giderek	 ticaret	 yapmış	 çeşitli	 kültürlerle	 de	 tanışmıştır.	 Babası	 bir	
ticaret	 yolculuğunda	 Şam’da	 vefatından	 sonra	 genç	 yaşında	 ticari	 faaliyetleri	
kendi	 başına	 yapmak	 zorunda	 kalmış,	 ticareti	 dürüts	 ve	 çok	 iyi	 yaptığı	 için	 de	
önemli	 bir	 servete	 de	 sahip	 olmuştu.	 Yardımseverliği	 ve	 iyiliği	 yüzünden	

	
1	İbn-i	Hişam,	Sire,	1:	268,	344;	İbn-i	Hacer,	el-İsabe,	4:377.	
2	Mustafa	Sarıcak,	Prof.	Dr.	Haya	Timsali	Hz.	Osman,	İstanbul,	2011,	s.15.	



Ümeyyeoğulları	 onu	 çok	 sever	 ve	 sayardı.	 Dolayısıyla	 toplum	 içinde	 saygın	 bir	
mevkiye	sahipti.1		

İşini	çok	iyi	yapan	Hz.	Osman	(ra)	gereksiz	yere	konuşmayı	ve	tartışmalara	
girmeyi	hiç	sevmezdi.	Eli	açık	ve	cömert	olduğu,	yardımseverliği	ile	de	tanındığı	
için	herkes	tarafından	sevilir	ve	sayılırdı.	Bu	güzel	ahlakı	sayesinde	akrabaları	ile	
ilişkileri	 oldukça	 güzeldi.	 Akrabalarına	 çok	 değer	 verir	 ve	 her	 zaman	 onların	
yardımına	koşardı.	

Hz.	 Osman	 (ra)	 akıllı,	 güzel	 ahlaklı	 ve	 iyi	 anlayış	 sahibi	 olduğu	 için	
arkadaşları	da	çevresi	de	hep	iyi	insanlardan	meydana	geliyordu.	En	iyi	arkadaşı	
da	 kendisinden	 dört	 yaş	 büyük	 olan	 ve	 ticaretle	 iştigal	 eden,	 doğruluk	 ve	
güvenilirliği	ile	tanınan	Hz.	Ebubekir	(ra)	idi.		

Hz.	Osman	 (ra)	 yumuşak	huylu	 ve	haya	 sahibi	 birisi	 olduğu	 için	herkesin	
saygı	 ve	 sevgisini	 kazanmıştı.	 Çarşı	 ve	 pazarda	 dolaşırken	 herkes	 tarafından	
saygı	 ve	 hürmet	 görürdü.	 “Cahiliye	 döneminde	 hayırlı	 olanınız	 İslamda	 da	
hayırlılarınızdır”2	hadisine	 uygun	 mükemmel	 bir	 ahlak	 abidesi	 olduğu	 için	
Peygamberimiz	(asm)	da	onu	çok	severdi.		

	
Müslüman	Olması	
M.	610	Vahyin	gelmeye	başladığı	zaman	Hz.	Osman	(ra)	34	yaşlarındaydı.	

Peygamberimiz	 (asm)	 gizli	 olarak	 insanları	 Tevhide	 imana	 davet	 ediyordu.	
Henüz	Hz.	 Hatice	 (ra)	Hz.	 Ali	 (ra)	 Peygamberimizin	 (asm)	 kölesi	 Zeyd	 b.	 Sabit	
(ra)	ve	en	yakın	dostu	Hz.	Ebubekir	(ra)	iman	etmişlerdi.		

Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 Peygamebrimizin	 (asm)	 samimi	 bir	 dostu	 olduğu	 gibi	
iman	ettikten	sonra	da	“Tebliğ”	görevini	yapmada	samimi	bir	mü’min	idi.	Büyük	
bir	gayretle	“İman	Davası”nın	davetçisi	olarak	akıllı	ve	ahlakı	yüce	olan	insanları	
köle	ve	hür	ayırt	etmeden	“Tevhide”	ve	Hz.	Muhammed’in	peygamber	olduğuna	
iman	etmeye	davet	ediyordu.	

Fıtraten	 halim	 ve	 selim,	 güzel	 ahlaklı	 ve	 çok	 dürüst	 bir	 tüccardı.	
Peygamberimiz	 (asm)	kendisine	 “Yâ	Osman!	Allah’tan	başka	hiçbir	 ilah	yoktur.	
Allah	 beni	 tüm	 insanlığa	 hidayet	 rehberi	 olarak	 gönderdi.	 Allah	 iman	 edenleri	
cennetle	müjdeledi.	Sen	de	Allah’ın	müminler	için	hazırladığı	cennete	rağbet	et”	
buyurdu	ve	Kur’ân-ı	Kerimden	nazil	olan	sureleri	okudu	ve	izah	etti.	

Hz.	Osman	(ra)	bu	ilk	tebliği	şöyle	anlatır:	
“Sadiye	 bint-i	 Küreyz	 benim	 teyzem	 olup	 kâhindi.3	Bir	 gün	 onun	 evine	

varmıştım.	Bana	dedi	ki:	“Sana	bir	hatun	nasîb	olacak	ki,	ne	sen	ondan	önce	bir	
hatun	görmüş	olursun,	ne	de	o,	senden	önce	bir	erkek	görmüş	olur.	Güzel	yüzlü	
ve	zahide	bir	hatun	olup,	bir	büyük	Peygamber	kızı	olsa	gerektir.”	Ben	teyzemin	
bu	 sözüne	 hayret	 ettim.	 Yine	 bana	 dedi	 ki:	 “Bir	 peygamber	 geldi.	 O’na	 gökten	
vahy	nâzil	oldu.”	Ben	dedim	ki:	“Ey	teyzem,	böyle	bir	sır,	şehirde	hiç	duyulmadı.	
O	halde	bu	sözü	açık	söyle.”	O	zaman	teyzem	dedi	ki:	“Muhammed	b.	Abdullah’a	
peygamberlik	geldi.	Halkı	dine	davet	eder.	Çok	zaman	geçmez	ki,	O’nun	dîni	 ile	
âlem	nurlanır.	O’na	karşı	gelenin	başı	kesilir.”4	

Teyzemin	bu	sözleri,	bana	çok	 tesir	etti.	Endişeye	düştüm.	Ebû	Bekir	 (ra)	
ile,	aramızda	büyük	bir	dostluk	vardı.	Birbirimizden	hiç	ayrılmazdık.	Bu	meseleyi	
görüşmek	üzere,	iki	gün	sonra	hemen	Ebû	Bekir’in	(ra)	yanına	gittim.	Teyzemin	

	
1	İsmail	Yiğit,	Hz.	Osman,	DİA,	İstanbul-2017,	32:	438-443.	
2	Buhârî,	Enbiya,	8,	14,	19;	Menâkıb,	1,	25;	Tefsir,	Yusuf,	1;	Müslim,	Fezâil,	168.	
3	Kenzu’l-Ummal,	H.	No:	36284.	
4	Bediüzzaman,	Mektubat,	2013,	19.	Mektup,	16.	İşaret,	s.	298;	Suyuti,	Hasaisu’l-Kübra,	1:	258	



söylediklerini	O’na	söyledim.	Ebû	Bekir	(ra)	bana	dedi	ki:	“Ya	Osman!	Sen	akıllı	
bir	kimsesin.	Hiç	görmez	ve	 işitmez	ve	bir	şeye	 fayda	ve	zarar	vermez	olan	bir	
kaç	 taş	 ilâhlığa	 nasıl	 lâyık	 olur?”	 Ben,	 “Doğru	 söylüyorsun,	 teyzemin	 sözü	
gerçektir”	dedim.	

	
**	
Bir	 gün	 Hz.	 Osman’ı	 (ra)	 yolda	 gördü.	 Yanına	 yaklaştı	 ve	 kendisine	 “Sen	

akıllı	ve	çok	iyi	bir	insan,	dürüst	bir	tüccar	olarak	tanıyorum;	ama	bir	haline	de	
şaşıyorum”	dedi.	Hz.	Osman	(ra)	merak	etmişti.	Neydi	şaştığı	durum?	

“-	Neye	şaşıyorsun?”	diye	sordu.	
Hz.	Ebubekir	(ra):	
“-	Nasıl	olur	da	cansız	bir	takım	heykellere	menfaat	umudu	ile	tapıyorsun?	

Buna	şaşıyorum”	dedi.	
Hz.	Osman	(ra):	
“-	Ya	Ebabekir!	Ben	de	seni	çok	severim.	Gerçekten	dediğin	doğru.	Ben	de	

biliyorum	 bu	 taş	 parçalarından	 bir	 fayda	 ve	 zarar	 gelmez.	 Ama	 atalarımızdan	
gelen	 bir	 adet	 ve	 gelenektir;	 herkes	 böyle	 yapınca	 biz	 de	 düşünmeden	 bunu	
devam	ettiriyoruz.	Başka	ne	yapabiliriz	ki?”	dedi.	

Hz.	Ebubekir	(ra)	bunu	duyunca	çok	sevindi.	Zira	bu	sözlerde	yaptıklarını	
müdafaa	düşüncesi	yoktu;	ama	çaresizlik	ve	geleneğe	uyma	zorunluluğunun	bir	
ifadesi	idi.		

	“-	Abdullah	b.	Muhammed	(asm)	kendisine	Allah	tarafından	vahiy	geldiğini	
söylüyor	ve	 insanları	her	 şeye	kadir	olan	Allah’ın	birliğine	 imana	davet	 ediyor.	
Her	türlü	şirkten	sakındırıyor.	Onunla	görüşüp	konuşmalısın”	dedi	ve	yanından	
ayrıldı.	

Hz.	Osman’ın	(ra)	gönlüne	bir	merak	ateşi	düştü	ve	bu	durumu	düşünmeye	
başladı.	 Düşündükçe	 Kureyş’in	 putlara	 tapınmasının	 ne	 kadar	 akıldan	 uzak	 ve	
anlamsız	 olduğunu	 anlıyordu.	 Ölüm	 gerçeğinin	 arkasında	 ne	 olabileceğini	
düşünüyor;	 ama	 işin	 içinden	 çıkamıyordu.	 Bu	 kadar	 değerli	 ve	 şerefli	 insanın	
basit	 ve	değersiz	 işeler	peşinde	koşmasına	da	anlam	veremiyordu.	 İnsan	 iyi	 ve	
değerli	şeyler	yapmalı	idi.	Ama	ne	var	ki	ne	yapması	gerektiğini	de	bilemiyordu.	
İşlenen	kötülüklere,	haksızlık	ve	zulümlere	ve	insanın	insana	yaptığı	kötülüklere	
baktığı	zaman	kahroluyordu.	Bu	düşünceler	kendisini	meşgul	etmeye	başlamıştı.	
Bir	an	önce	Muhammed’i	(asm)	görüp	kendisi	ile	konuşmak	iştiyakı	içinde	idi.	

Bu	 arada	 hasta	 yatmakta	 olan	 teyzezi	 Ervâ’ya	 “Geçmiş	 olsun!”	 ziyaretine	
gitti.	 Halası	 Ervâ’nin	 halini	 hatırını	 sordu.	 İhtiyacının	 olup	 olmadığını	
yanındakilerde	 sual	 etti.	 Peygamberimiz	 (asm)	 de	 Ervâ’yı	 ziyarete	 gelmişti.	
Vakur	 ve	 olgun	bir	 şekilde	 hasta	 ziyaretini	 yapmış	 ayrılıyordu	 ki	Hz.	Osman’ın	
(ra)	merakla	kendisini	takip	ettiğini	fark	etti.	Yanına	yaklaştı	ve:	

“-Ya	Osman!	Neyin	var?”	dedi.	
Hz.	Osman	(ra):	
“-	Ya	Muhammed	sana	şaşıyorum!”	
Peygamberimiz	(asm):	
“-	Neden	bana	şaşıyorsun?”	buyurdular.	
Hz.	Osman	(ra):	
“-	Duydum	ki	sen	atalarımızın	dinini	tek	etmişsin	ve	bana	Allah	tarafından	

vahiy	geliyor	demişsin”	dedi.	
Peygamberimiz	(asm)	gayet	ciddi	bir	şekilde	ve	vakur	bir	eda	ile:	



“-	 Ya	 Osman!	 Bil	 ki	 Allah’tan	 başka	 ilah	 yoktur”	 dedi.	 Sonra	 Zariyat	
Suresinin	 şu	 ayetlerini	 okudu:	 “İşte	 göğün	 ve	 yerin	 Rabbine	 and	 olsun	 ki,	
şübhesiz	 o	 ahiret	 hayatı	 da,	 gerçekten	 sizin	 konuşmakta	olmanız	 gibi	 kesin	bir	
gerçektir.”1	Yâ	 Osman.	 Hak	 teâlâ	 seni	 Cennete	 misâfirliğe	 davet	 eder.	 Sen	 de	
icabet	eyle!	Ben	bütün	insanlara	hidayet	rehberi	olarak	gönderildim”	Hz.	Osman	
(ra)	 sözler	 karşısında	 der	 ki:	 “Resûlullah’ın	 yüksek	 halleri	 ve	 güler	 yüzle	
söylediği	bu	sözleri	işitince	tüylerim	diken	diken	oldu.	Bu	bana	öyle	tesir	etti	ki	
sanki	kendimden	geçmişim	gibi	oldum.	Peygamberin	arkasından	çıktım,	peşine	
düştüm	kendisine	yetişip	iman	ettim.”2	

	
Hz.	Osman	(ra)	sonra	Şam’a	gittiği	sırada	gördüğü	bir	rüyayı	şöyle	anlattı.	

“Ya	 Resulallah!	 Biz	 Şam’dan	 dönerken	 Maab	 ve	 Zerkâ	 arasında	 konaklayı	
uyuduğumuz	bir	 gece	 bir	münadinin	 ‘Ey	 uyuyanlar	 uyanınız!	Ahmed	Mekke’de	
zuhur	 etti!”	 diye	 seslenmişti.	 Ama	 biz	 ne	 anlama	 geldiğini	 anlamamıştık.	
Mekke’ye	 gelince	 size	 nübüvvet	 verildiği	 haberini	 aldık”	 dedi. 3 	Teyzem,	
müslüman	olduğumu	duyunca	çok	sevinip	aşağıdaki	şiiri	okuyarak	yanıma	geldi.	

Sözlerim	sebebiyle,	Hak	teâlâ	Osman’a	
Doğru	yolu	gösterdi,	hidâyet	verdi	ona.	
Kendi	fikrini	bırak,	uy	Resûlün	fikrine,	
Her	sözü	doğru	olan,	Allahın	Resûlüne.	

Hz.	Osman	(ra)	Müslüman	olduğu	zaman	34	yaşlarında	idi.	
Böylece	Hz.	Osman	(ra)	müslüman	olan	 ilk	on	kişiden	birisi	olma	şerefine	

nail	 olmuştu.	Peygamberimiz	 (asm)	 ile	beraber	 ilk	namaz	kılan	Hz.	Ali,	 Zeyd	b.	
Sabit,	Hz.	Ebubekir,	Hz.	Osman,	Zübeyir	b.	Avvam,	Abdurrahman	b.	Avf,	 Sa’d	b.	
Ebi	Vakkas,	Talha	b.	Ubeydullah	(ra	ecmain)	sahabeler	arasına	dahil	olmuştur.4		

	
Amcası	Hakem’in	Hz.	Osman’a	(ra)	İşkence	Etmesi	
Hz.	 Osman’ın	 (ra)	müslüman	 olması	 Ümeyyeoğullarını	 şaşkına	 çevirmişti.	

Kuryeş	 halkı	 ararasında	 da	 büyük	 bir	 şok	 etkisi	 meydana	 getirdi.	 Zira	
Ümeyyeoğulları	 ile	 Haşimoğulları	 arasında	 cahiliye	 döneminin	 kabileciliğinden	
kaynaklanan	 “Asabiyet-i	 Cahiliye”	 denilen	 bir	 rekabet	 vardı.	 Bu	 sebeple	
Ümeyyeoğullarının	Haşimoğullarından	birisine	uyması	akıl	alacak	bir	şey	değildi.		

Hz.	 Osman’ın	 amcası	 Hakem	 b.	 Ebi’l-Âs	 hırs	 ve	 öfke	 ile	 Hz.	 Osmanı	 (ra)	
buldu	ve	öfke	ile:		

“-	Ya	Osman!	Muhammed’e	uymuşsun...	Doğru	mu	bu?”	dedi.	
Hz.	Osman	(ra)	hiç	tereddüt	etmeden:	
“-Evet,	doğrudur	amca!”	
“-	Sen	nasıl	atalarımızın	dinini	terk	eder	de	Muhammed’in	dinine	girersin?”	
Hz.	Osman	(ra):	
“-	 Amca!	 Sen	 istemesen	 de	 kızsan	 da	 küssen	 de	 ben	 Allah’ın	 birliğine	 ve	

Muahmmed’in	Allah’tan	vahy	aldığına	inandım.	Allah’tan	başka	ilah	yoktur.	Bizim	
tapındığımız	putların	da	bize	bir	faydası	da	zararı	da	yoktur.	Ben	gerçeği	gördüm	
ve	 kabul	 ettim.	 Bunda	 da	 kararlıyım.	Ne	 yaparsanız	 yapın	 beni	 bu	 inancımdan	
döndüremezsin!”	dedi.	

	
1	Zariyat	Suresi,	51:23.	
2	İbn-i	Hişam,	Sire,	1:268;	İbn-i	Hacer,	El-İsabe,	4:	377;	İbn-i	Kesir,	el-Bidaye,	3:80.	
3	İbn	 Hacer,	 Haydarâbâd-	 1326,	 Tehzib,	 7:	 139;	 Heysemi,	 Mecmau’z-Zevaid,	 9:255;	 Yusuf	
Nebhanî,	Huccetullahi’l-Baliğa,	s.170;	Ahmed	Zeynî	Dahlan,	Siretü’n-Nebeviyye,	1:94.)	
4	M.	Asım	Köksal,	Hz.	Muhammed	ve	İslamiyet	,	İstanbul-1972,	s.	1:	92.	



Hakem	 b.	 Âs	 öfkeden	 deliye	 döndü.	 Hz.	 Osman’ı	 (ra)	 tokatladı	 ve	 evin	
direğine	kalın	bir	iple	bağladı	ve	bir	güzel	dövdü.	Sonra:	

“-	İnancından	dönmeden	seni	bu	direkten	çözmeyeceğim,	sana	ekmek	su	da	
vermeyeceğim.	 Ben	 senin	 yüzünden	 Ümeyyeoğullarına	 rezil	 olamam!”	 diye	
bağırdı.	

Hz.	Osman	(ra):	
“-	Siz	ne	yaparsanız	yapın.	Ben	Allah’ın	birliğine	ve	öldükten	sonra	dirilip	

hesap	vereceğime	inanıyorum.	Ölüm	benim	için	düğün	bayramdır.	Allah	yolunda	
ölüm	cennete,	ebedi	hayata	gitmektir”	dedi.	

Hakem	b.	Âs	daha	da	öfkelendi.	Yeğenini	bu	derece	etkileyen	Muhammed’i	
bulup	 kendisine	 ağzına	 geleni	 söylemeye	 karar	 verdi.	 Peygamberimizi	 (asm)	
görünce	açtı	ağzını	yumdu	gözünü...	Ağzından	ne	kadar	kötü	sözler	çıktı	 ise	bir	
bir	 saydı...	 Peygamberimiz	 (asm)	 büyük	 bir	 sabır	 tahammül	 göstererek	 onu	
dinledi	ve	hiçbir	olumsuz	tepki	vermedi.	Onu	muhatap	bile	almadı.	

Hz.	Osman’ın	(ra)	akrabaları	geldiler	ve	Hakem’e	“Bu	yaptığın	doğru	değil!”	
dediler.	Hz.	Osman’ı	(ra)	da	hapsettiği	odadan	çıkardılar.1		

Hakem	 b.	 Âs	 kindar	 birisi	 idi.	 Peygamberimizi	 (asm)	 her	 gördüğü	 yerde	
alaya	 alır	 ve	 dalga	 geçerdi.	 Peygamberimiz	 (asm)	 bu	 duruma	 önem	 vermez	 ve	
kendisini	muhatap	almazdı.	

Hz.	 Osman’ın	 annes	 Arva	 binti	 Kureyz	 de	 Hz.	 Osman’ı	 inancından	
vazgeçirmeye	 çalıştı	 ama	 onun	 da	 bir	 faydası	 olmadı.	 Zira	 Allah’a	 iman	 eden	
birisinin	en	büyük	amacı	Allah’ın	rızasını	kazanmaktı;	bu	da	Allah’a	isyana	sevk	
eden	birisi	kim	olursa	olsun	annesi	veya	babası	onu	dinlememek	ve	Allah’a	olan	
iman	ve	 itaatinde	sabır	göstermekti.	Hz.	Osman	(ra)	da	bunu	yaptı.	daha	sonra	
annesi	Arvâ	müslüman	olacak	ve	Medine’ye	hicret	edecektir.2		

	
Hz.	Osman’ın	Peygamberimizin	(asm)	Kızı	Rukiye	İle	Evlenmesi	
Rasûlullah	(asm)’ın	kızı	Ümmü	Gülsüm,	Uteybe	b.	Ebu	Leheb	ile	evlenmişti.	

Rukiye	isimli	kızı	da	Ebu	Leheb’in	diğer	oğlu	Utbe’deydi.	Hz.	Peygamber’e	(asm)	
Tebbet	 Suresi	 nazil	 olunca	 Ebu	 Leheb	 iki	 oğluna,	 “Eğer	 siz	 Muhammed’in	
kızlarını	 boşamazsanız	 yanınızda	 durmak	 bana	 haram	 olsun”	 dedi.	 Harb	 b.	
Ümeyye’nin	kızı	olan	anneleri	de,	 “Muhammed’in	 iki	kızını	da	boşayınız.	Çünkü	
onlar	babaları	gibi	sapıtmışlardır”	dedi.	Onlar	da	Hz.	Peygamber	(asm)	kızlarını	
boşadı.	Uteybe,	Ümmü	Gülsüm’ü	boşadığı	zaman	Rasûlullah’a	gelerek	“Ben	senin	
dinini	inkar	ettim	ve	senin	kızını	boşadım.	Artık	ne	sen	bana	gel,	ne	de	ben	sana	
geleyim”	 dedikten	 sonra	 Peygambermize	 (asm)	 saldırdı	 ve	 gömleğini	 yırttı.	 O	
sırada	Uteybe	ticaret	için	Yemen	tarafına	gitmek	üzereydi.	Hz.	Peygamber	(asm)	
onun	yüzüne	bakarak,	“Allah’tan,	köpeğini	sana	musallat	etmesini	dilerim”	diye	
beddua	 etti.	 Bundan	 sonra	 Uteybe	 Kureyşli	 tüccarlar	 ile	 yola	 çıkarak	 Zerka’	
denilen	 bir	 yere	 vardılar.	 Oraya	 vardıklarında	 bir	 arslan	 onların	 etrafında	
dolaşmaya	 başladı.	 Uteybe	 feryad	 ederek,	 “Vallahi	 Muhammed’in	 bedduası	
yüzünden	bu	arslan	beni	parçalayacak.	İbn	Ebî	Kebşe	(Muhammed)	Mekke’dedir	
amma,	 benim	 katilim	 odur”	 dedi.	 Arslan	 onların	 etrafında	 bir	 kaç	 kere	
dolaştıktan	 sonra	kayboldu.	Onlar	da	Uteybe’yi	 aralarına	alarak	yattılar.	Arslan	
tekrar	 dönüp	 aralarından	 geçerek	 Uteybe’nin	 yanına	 vardı	 ve	 onu	 kaptığı	 gibi	
götürdü	ve	onu	parçaladı.3		

	
1	İbn-i	Saad,	Tabakât,	3:	55.	
2	İbn-i	Hacer,	El-İsabe,	4:	377.	
3	Bediüzzaman,	Mektubat,	2005,	s.186.	



Peygamberimiz	(asm)	Rukiye’yi	Hz.	Osman’a	(ra)	nikahladı.1		
Resûlullah	 (asm)	 hadîs-i	 şeriflerde	 Hazreti	 Osman	 (ra)	 hakkında	 “Her	

peygamberin	 Cennetde	 bir	 arkadaşı	 vardır.	 Benim	 arkadaşım	 da	 Osman’dır”	
buyurdular.	Kızı	Rukıyye’yi	 (ra)	Osman’a	(ra)	verdikten	bir	zaman	sonra	kızına	
“Osman	b.	Affânı	nasıl	buldun”	dedi.	O	da	 “Hayırlı,	 iyi	gördüm”	dedi.	 “Ey	canım	
kızım!	Osman’a	 çok	 saygı	 göster.	 Çünkü,	 ashâbım	 arasında,	 ahlâkı	 bana	 en	 çok	
benzeyen	o’dur”	buyurdular.	

Hazreti	 Osman’ın	 (ra)	 Hazreti	 Rukıyyeden,	 (ra)	 Abdullah	 adında	 bir	 oğlu	
olup,	hicretin	dördüncü	yılında	altı	yaşında	vefât	etti.	

Hicretin	 ikinci	 senesi	 Bedir	 Harbi	 esnasında	 hasta	 olan	 Rukiye	 vefat	 etti.	
Onun	 ağır	 hastalığı	 için	 Peygamberimiz	 (asm)	Osman’ın	 Bedir’e	 gelmesine	 izin	
vermemiş	 ve	 Rukıye’nin	 yanında	 bırakmıştır.	 Bu	 sebeple	 Bedir’de	 bulunamadı.	
Ama	Peygamberimiz	 (asm)	 onu	 katılanlar	 arasında	 saydı	 ve	 ganimetten	 payını	
da	verdi.2		

Cahiliyet	 döneminde	 Hz.	 Osman,	 Ebu	 Amr	 künyesiyle	 tanınırdı.	 Rukiyye	
Abdullah'ı	doğurunca	bu	sefer	de	Ebu	Abdullah	diye	anılmaya	başlandı.	Rukiyye	
vefat	ettikten	sonra	Hz.	Osman,	onun	kızkardeşi	Ümmü	Gülsüm'le	evlendi	ve	altı	
sene	 evli	 kaldılar.	 Fakat	 ondan	 hiç	 çocuğu	 olmadı	 ve	 o	 da	 hemşiresi	 gibi	 Hz.	
Osman	hayattayken	vefat	etti	cenaze	namazını	Peygamberimiz	(asm)	kıldırdı.3		

Hz.	Osman'ın	daha	sonra	evlendiği	hanımlar	şunlardır:	
1.	Fahite	Binti	Gazvan:	Abdullah	El-Asgar'ı	doğurdu.	Çocukken	vefat	etti.	
2.	Ümmü	Amr	Bînti	Cündüb:	Amr,	Halid,	Ebban	ve	Ömer'i	doğurdu.	
3.	Fatıma	Binti'l	Velid	El	Mahzumiyye:	Said,	Velid	ve	Ümmü	Said'i	doğurdu.	
4.	Ümmü'I-Benin	Binti	Uyeyne	b.	Hisn:	Abdülmelik'i	doğurdu.	Fakat	çocuk	

yaşamadı.	
5.	Ramle	Binti	Şeybe	b.	Rabia:	Ayşe,	Ümmü	Ebban	ve	Ümmü	Amr	adında	üç	

kız	çocuğu	doğurdu.	Hiç	erkek	çocuğu	olmadı.	
6.	Naile	Binti'l-Farafîsa:	Meryem'i	doğurdu.	
Böylece	 Hz.	 Osman	 muhtelif	 zamanlarda	 toplam	 sekiz	 defa	 evlenmiştir.	

Şehid	edildiği	zaman	ise	nikahının	altında	sadece	Ümmü'I-Benin,	Fahite	ve	Naile	
bulunuyorlardı.4		

Böylece	Hz.	Osman'ın	(ra)	9	erkek	çocuğu	olmuştu.	Üçü	çok	küçükken	vefat	
ettiler	 ki	 bunlar	 Abdullah,	 Abdullah	 EI-Asgar	 ve	 Abdülmelik'dir.	 Diğerleri	 ise	
yaşadılar.	Onlar	da:	Amr,	Halid,	Ebban,	Ömer,	Velid	ve	Said'dir.	Altı	 tane	de	kızı	
vardı.	 Bunlar	 da:	 Meryem,	 Ümmü	 Said,	 Ayşe,	 Ümmü	 Ebban,	 Ümmü	 Amr	 ve	
Meryem'üs-Suğra’dır.	

	
Hz.	Osman’ın	(ra)	Habeşistan’a	Hicret	Etmesi	
M.	 615	 yılı,	 Vayhin	 gelmesinden	 ve	 Peygamberimizin	 (asm)	 insanları	

açıktan	 Tevhide	 davet	 etmesinden	 iki	 sene	 sonra	 müşrikler	 kimsesizleri	 ve	
köleleri	 müslüman	 oldukları	 için	 işkenceye	 tabi	 tutuyor,	 Hz.	 Ebubekir	 ve	 Hz.	
Osman	 (ra)	 gibi	 saygın	 kimseleri	 de	 her	 nevi	 sıkıntıyı	 veriyor,	 eza	 ve	 cefada	
bulunuyorlardı.	 Hz.	 Bilal’i	 kızgın	 çöllerde	 güneşin	 altında	 üzerine	 ağır	 taşlar	
koyarak	aç	ve	susuz	bırakarak	 işkence	etmişlerdi.	Ammar’ın	annesi	Sümeyye’yi	
ve	 babası	 Yasir’i	 de	 işkence	 ile	 öldürmüşlerdi.	 Mekke	 müşriklerinin	 baskı	 ve	

	
1	Üsdül-Gâbe,	3:	586;	Suyutî,	Tarih,	165;	H.	İ.	Hasan,	Tarihu'l-İslâm,	1:	256.	
2	Köksal,	9:	281-284.	
3	M.	Hamidullah,	İslam	Peygamberi,	2:	730.	
4	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye,	7:	351-352.	



işkencelerine	 dayanamayan	 sahabeler	 Peygamberimize	 (asm)	 gelerek	 yardım	
istediler.	

“-	Ya	Resulallah!	Artık	dayanacak	gücümüz	kalmadı.	Bize	 izin	verseniz	de	
buradan	başka	diyarlara	göç	etsek!”	dediler.	

Peygamberimiz	 (asm)	 da	 onlara	 “Habeş	 ülkesine	 gitseniz	 iyi	 olur.	 Habeş	
hükümdarının	adil	ve	iyi	birisi	olduğunu	duydum.	Umarım	size	iyi	davranır.	Allah	
içinde	 bulunduğunuz	 sıkıntılardan	 bir	 kurtuluş	 yolu	 lutfedinceye	 kadar	 orada	
kalın!”	buyurdular.1		

Bunun	 üzerine	 Hz.	 Osman	 (ra)	 ve	 hanımı	 Rukiye	 (ra)	 başta	 olmak	 üzere	
Zübeyir	b.	Avvam,	Mus’ab	b.	Umeyr,	Ebu	Huzeyfe	ve	hanımı	Sehle,	Ebu	Seleme	ve	
hanımı	 Ümm-ü	 Seleme,	 Osman	 b.	 Mazun,	 Süheyl	 b.	 Beyda,	 Ebu	 Sahre	 b.	 Ebu	
Rühm	ve	hanımı	Ümm-ü	Gülsüm,	Amir	b.	Rebia	ve	hanımı	Leyla	ile	Abdurrahman	
b.	 Avf	 (ra	 ecmain)	 olmak	 üzere	 10	 erkek	 5	 hanım	 sahabe	 Habeşistan’a	 hicret	
ettiler.	Kafilenin	başkanlığını	Hz.	Osman	(ra)	yapıyordu.2		

Peygamberimiz	 (asm)	 Hz.	 Osman	 ve	 kızı	 Rukiye	 için	 dua	 etti	 ve	 “Allah	
onların	 yardımcıları	 olsun.	 Osman	 Lut	 peygamberden	 sonra	 ailesiyle	 birlikte	
hicret	eden	ilk	mü’mindir”	buyurdular.3		

Mekke’de	 büyük	 bir	 baskı	 ve	 zulme	maruz	 kalan	müslümanlar	Hıristiyan	
Necaşi’nin	 ülkesinde	 büyük	 bir	 hürriyete	 kavuşmuşlardı.	 Adil	 Necaşi	 onlara	
büyük	bir	 din	 ve	 vicdan	hürriyeti	 vermiş	 ve	 tebliğlerini	 ve	 ibadetlerini	 hür	 bir	
şekilde	yapmalarına	imkan	tanımıştı.	

	
Hz.	Osman’ın	(ra)	Muhacirlerle	Mekke’ye	Dönüşü	
İlk	muhacirlerin	Habeşistan’a	hicretlerinden	üç-beş	ay	sonra	Necm	Suresi	

nazil	 olmuştu.	 Her	 zamanki	 gibi	 Peygamberimiz	 (asm)	 bu	 sureyi	 Kâbe’de	
müşriklere	 okudu.	Allah’ın	 kelâmı	 öylesine	 etkiliydi	 ki,	müşrikler	 can	 kulağıyla	
dinlediler,	 gürültü	 patırtı	 çıkarmayı	 bile	 unuttular.	 Surenin	 sonunda	 Hz.	
Peygamber	 (asm)	 secde	 etti.	 Oradakiler	 de	 Kur’ân’ın	 etkisine	 kapılarak	 hemen	
secdeye	 kapandılar.	 Secde	 edenler	 arasında	 Hz.	 Peygamber’e	 ve	 İslâm’a	
muhalefette	ön	safta	yer	alan	Kureyş’in	en	büyük	kabile	reisleri	de	vardı.	Secde	
etmeyen	Ümeyye	b.	Halef	yumruğunu	alnına	dokundurmakla,	Velid	b.	Muğire	ise	
eline	bir	avuç	 toprak	alıp	alnına	 sürmekle	yetindi.	Bu	olayın	diğer	görgü	 tanığı	
Hz.	Muttalib	b.	Ebi	Vedâ‘a	(ra)	-ki	o	sıra	henüz	Müslüman	olmamıştı-	şöyle	der:	

“-	 Rasûlullah	 (asm)	 Necm	 Sûresi’ni	 okuduktan	 sonra	 secde	 edince	
toplantıda	 bulunan	 herkes	 secdeye	 gitti,	 ama	 ben	 secde	 etmedim.	 Bunun	
telâfisini	 şimdi	 yapıyorum	 ki,	 ne	 zaman	 bu	 sûre	 okunsa	 secdeye	 varmadan	
edemem.”	

Sure	sonunda	secde	ayeti	vardı.	Peygamberimiz	(asm)	Hz.	Cebrail’in	(asm)	
kendisine	 öğretmesi	 ile	 ilk	 olarak	 “Tilavet	 Secdesi”	 yaptı.	 Müşrikler	 de	
Peygamberimiz	 (asm)	 ile	 beraber	 secde	 ettiler.	 Müşriklerin	 secde	 etmelerinin	
sebebi	 tapındıkları	Putların	 isimlerinin	Surede	geçmesi	ve	Peygamberimizin	de	
secde	etmesi	idi.	

Kur’ân’ın	 mucizevi	 üslûbundan	 etkilenen	 Kureyşliler	 bir	 anda	 secde	
etmişlerdi.	Ama	az	sonra	akılları	başlarına	gelmiş	ve	büyük	bir	hata	işlediklerini	

	
1	İbn-i	Hişâm,	Sire,	1:	343;	İbn-i	Sa’d,	Tabakat,	1:	203-204.	
2	İbn-i	Hişâm,	Sire,	2:	348;	İbn-i	Sa’d,	Tabakat,	1:	206;	Heysemî,	Zevaid,	6:	33.	
3	İbn-i	Saad,	Tabakât,	3:	55;	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye,	3:	115;	Ali	el-Müttakî,	Kenzu’l-Ummal,	8:	63.	H.	
No:36259.	



fark	edip	kendilerini	suçlamaya	başlamışlardı.	Bazı	kişiler	de	onlara	şöyle	itiraz	
etmişlerdi:	

“-	 Siz	 ne	 biçim	 insansınız,	 bize	 Kur’ân’ı	 dinlemeyi	 yasaklıyor	 ve	
Muhammed’e	 tabi	 olmamızı	 istemiyorsunuz,	 ama	 kendiniz	 ona	 secde	
ediyorsunuz!’	

Bunun	üzerine	reisler	kendilerini	kurtarmak	için	bahaneler	uydurdular	ve:	
“Muhammed,	âyetleri	okurken,	“Lât.	Uzza	ve	Menat”ın	adını	andığı	için	biz	kendi	
putlarımıza	secde	ettik”	dediler.	Çünkü	Surede	“Eferaeytümü’l-lâte	ve’l-‘uzzâ	ve	
menâte’s-sâlisete’l-uhrâ”1	ayeti	 vardı.	 Secde	 ayeti	 ise	 62.	 ayettedir.	 Bu	 ayette	
yüce	 Allah	 “Allah’a	 ibadet	 ve	 secde	 edin”	 buyurur.	 Peygamberimiz	 (asm)	 ve	
müslümanlar	 Allah	 için	 secde	 etmişler,	 müşrikler	 ise	 kendi	 putları	 için	 secde	
etmişlerdir.	 Bu	 olay,	 Habeşistan’a	 “Mekkeli	 müşrikler	 Müslüman	 olmuşlar”	
şâyiası	olarak	ulaştı.	

Bu	 haber	 üzerine	 muhacirler	 Mekke’ye	 geri	 döndüler.	 (Aralık-615.)	 Geri	
geldikleri	 zaman	duydukları	 haberin	 yanlış	 olduğunu	 gördüler.	Her	 bir	 aile	 bir	
Kureyşlinin	himayesine	girmek	şartı	ile	Mekke’ye	girebildiler.	Hz.	Osman	(ra)	da	
Ebû	Uhayha’nın	himayesine	girmiş	ve	onun	emanında	bir	müddet	daha	Mekke’de	
kalmıştır.	

Müslümanlar	 her	 ne	 kadar	 müşriklerin	 himayesinde	 olsalar	 da	 eza	 ve	
cefadan	kendilerini	kurtaramıyorlardı.	Müslümanlar	bir	araya	geldikleeri	zaman	
Habeşistan’da	 Necaşî’nin	 himayesinde	 ne	 kadar	 rahat	 ettiklerini	 birbirlerine	
anlatıyorlardı.	Bir	müddet	sonra	müslümanlarda	tekrar	Habeşistan’a	hicret	etme	
arzusu	meydana	geldi.	Peygamberimizden	(asm)	yeniden	Habeşistan’a	hicret	için	
izin	istediler.	Peygamberimiz	(asm)	da	onlara	müsaade	etti.	Bunun	üzerinde	Hz.	
Cafer	b.	Ebi	Talib	başkanlığında	82	kişilik	bir	kafile	Habeşistan’a	gitmeye	karar	
verdi.	Hz.	Osman	(ra)	 ise	tekrar	gitmeyerek	Mekke’de	Peygamberimiz	(asm)	ile	
beraber	kalmayı	ve	sıkıntılara	katlanmayı	kabul	etti.	

	
Hz.	Osman’ın	(ra)	Medine’ye	Hicreti	
M.	622	yılında	Mekke’de	bulunan	müslümanlar	Medine’ye	hicret	etmişlerdi.	

Mekke’nin	 istibdat	 ve	 baskısından	 kurtulan	 müslümanlar	 Medine’de	 Ensar’ın	
himayesinde	büyük	bir	hürriyete	kavuşmuşlardı.	Artık	inançlarını	hür	bir	şekilde	
ifade	edip	tebliğlerini	yapabiliyor,	ibadetlerini	de	hürriyet	içinde	rahatça	ifa	edip	
namazlarını	kılabiliyorlardı.		

Ensar	Muhacirlere	evlerini	ve	kucaklarını	açmışlardı.	Muhacirleri	evlerinde	
misafir	 ediyorlardı.	 Hz.	 Osman	 (ra)	 da	 Ensardan	 Evs	 b.	 Sabit	 b.	Münzir’in	 (ra)	
Neccaroğulları	 mahallesindeki	 evinde	 misafir	 oldu.	 Evs	 şair	 Hassan	 b.	 Sabit’in	
(ra)	kardeşi	idi.2	Daha	sonra	Peygamberimiz	(asm)	Hz.	Osman’ın	Evs	b.	Sabit	ile	
kardeş	ilan	etmişti.	

Peygamberimiz	 (asm)	 Kuba	 Mescidi	 için	 taşları	 toplattığı	 ve	 temelini	
eştirdiği	temele	zaman	ilk	taşı	kendisi	koyduktan	sonra	sıra	ile	Hz.	Ebubekir,	Hz	
Ömer	 ve	 Hz.	 Osman’a	 birer	 taş	 koydurdu.	 Böylece	 Kuba	 mescidinin	 inşasına	
başlandı.	 Sonraki	 dört	 gün	 içinde	 Kuba	 Mescidi	 tamamlandı.	 Çatısı	 da	 hurma	
dallarından	gölgelik	şeklinde	yapıldı.3		

Medine’ye	 geldikleri	 zaman	 Peygamberimizin	 (asm)	 devesi	 Muaz	 b.	 Afra	
himayesindeki	 Sehl	 ve	 Süheyl	 adındaki	 iki	 çocuğ	 ait	 arsaya	 devesi	 çökmüştü.	

	
1	Necm	Suresi,	53:19-20.	
2	Hüseyin	Algül,	Ensar	Maddesi,	DİA,	11:	251-252.	
3	İbn-i	Hişam,	Sire,	2:111.	



Burayı	 satın	 alarak	mescid	 yapmak	 isteyen	 Peygamberimiz	 (asm)	 yanında	 Hz.	
Ebu	Bekir,	(ra)	Hz.	Ömer	(ra)	ve	Hz.	Osman	(ra)	olduğu	halde	arsaya	geldi.	Muaz	
b.	Afra’ya	bu	arsayı	satın	alıp	mescid	yapmak	istediğini	söyledi.		

Hz.	Muaz	(ra)	arsanın	bedelini,	himâyesindeki	iki	yetime	vererek	bu	büyük	
şerefe	nâil	olmak	için	bağışlamak	istediğini	söyledi.	Fakat	Peygamberimiz	kabul	
etmedi.	Sonra	da	arsa	sahibi	iki	yetimi	çağırarak,	arsalarının	bedelini	öğrenmek	
istedi.	 İki	 genç	 yetim	 de,	 “Yâ	 Resûlallah!	 Biz	 onun	 bedelini	 ancak	 Allah’tan	
bekleriz.	Sana	onu	Allah	rızası	için	bağışlarız!”	dediler.	

Resûl-i	Ekrem,	gençlerin	bu	 tekliflerini	de	kabul	etmedi	ve	bedeli	olan	on	
miskal	altına	arsayı	satın	aldı.	Bu	miktarı,	Resûl-i	Ekrem	Efendimizin	emriyle	Hz.	
Ebû	Bekir	onlara	hemen	ödedi.1		

Resûl-i	Ekrem	Efendimiz,	mescidin	temelini	atacağı	sırada	yanında	Hz.	Ebû	
Bekir,	 Hz.	 Ömer,	 Hz.	 Osman	 ve	 Hz.	 Ali	 bulunuyordu.	 Müslümanlardan	 oraya	
uğrayan	biri,	“Yâ	Resûlallah!	Yanında	sadece	şu	birkaç	kişi	mi	var?”	diye	sordu.	

Resûl-i	 Ekrem	 Efendimiz	 (asm)	 cevaben,	 “Onlar,	 benden	 sonra	 işi	
yönetecek	 olanlardır”	 buyurdu.	 Onu	 takiben	 sırasıyla	Hz.	 Ebû	Bekir,	 Hz.	 Ömer,	
Hz.	 Osman	 ve	 Hz.	 Ali,	 temele	 birer	 taş	 koydular.	 Böylece,	 Mescid-i	 Nebevî’nin	
temelleriyle	birlikte	Dört	Halife	devrinin	mânevî	temelleri	de	atılmış	oluyordu.	

Mescidin	 inşasında	 Peygamber	 Efendimiz,	 bilfiil	 durmadan	 dinlenmeden	
çalıştı.	 Bir	 taraftan	 mübarek	 elleriyle	 kerpiçler	 taşırken,	 diğer	 taraftan	
Müslü-manları	şevk	ve	gayrete	getirici	şu	sözleri	söylüyordu:	

“Taşıdığımız	şu	yük	ey	Rabbimiz!	/	Hayber’in	yükünden	daha	temiz!	
Yâ	Rab!	Hayat	ancak	ahiret	hayatıdır.!	/	Sen,	muhacirle	ensara	acı!2		
Yüce	Allah	Kurân-ı	Kerimde	“Allah’ın	mescitlerini	Allah’a	ve	ahiret	gününe	

iman	edenler	imar	ve	inşa	ederler”3	buyurmuştur.	Peygamberimiz	(asm)	de	“Kim	
Allah	 için	 bir	mescid	 bina	 ederse	 Allah	 da	 onun	 için	 ahirette	 benzeri	 bir	 köşk	
yapar”4	buyurarak	mescidleri	bina	etmenin	fazilet	ve	sevabını	haber	vermiştir.	

	
Meleklerin	Kendisinden	Hayâ	Ettiği	Zat	
Peygamberimiz	 (asm)	Hz.	Osman’ın	 hayasından	dolayı	 ona	 ayrı	 bir	 değer	

verirdi.	Nitekim	Hz.	Aişe’nin	 (ra)	 anlattığına	 göre	Peygamberimiz	 (as)	uzanmış	
istirahat	 ederken	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 geldi.	 Peygamberimiz	 (asm)	 tavrını	
değiştirmedi.	Hz.	Ebubekir	(ra)	soracağını	sordu	ve	gitti.	Sonra	Ömer	(ra)	geldi.	O	
da	 sorusunu	 sordu	 ve	 cevabını	 alıp	 gitti.	 Daha	 sonra	 Hz.	 Osman	 (ra)	 huzura	
girmek	isteyince	Peygamberimiz	(asm)	yattığı	yerden	doğruldu	ve	oturdu.		

Hz.	Aişe	(ra)	“Neden	böyle	davrandığını”	sorunca:		
Peygamberimiz	 (asm)	 “Osman	çok	haya	sahibi	bir	kimsedir,	melekler	bile	

kendisinden	hayâ	ederler.	Ben	bu	sebeple	ondan	hayâ	ederim.	Eğer	o	halde	izin	
verseydim	içeri	girip	söyleyeceğini	anlatmazdı”	buyurdular.5		

	
**	
Ebû	Mûsa	el-Eş’arî’nin	(ra)	rivayetine	göre	“Resûlullah	(asm)	ile	birlikte	bir	

eve	 gelmiştik.	Bana:	 “Kapıda	dur	 ve	 kimseyi	 izinsiz	 içeri	 alma!”	 buyurdu.	Biraz	
sonra	Ebû	Bekir	(ra)	çıkageldi.	“Ey	Allah’ın	Resûl’ü!	Gelen,	Ebû	Bekir’dir”	dedim.	

	
1	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:	239.	
2	İbn-i	Hişam	Sire,	2:	142;	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:	210.	
3	Tevbe	Suresi,	9:	18.	
4	Nesai,	Mesacid,	1-2.	
5	Müslim,	Fezâilü’s-Sahâbe,	26-27.	



Bana	“İçeri	al	ve	kendisini	cennetle	müjdele”	buyurdular.	Sonra	Ömer	(ra)	geldi.	
Ona	 da	 aynı	 şeyi	 söylememi	 emretti.	 Daha	 sonra	 Osman	 (ra)	 geldi.	 Onun	 için	
şöyle	 buyurdu:	 “İçeri	 al	 ve	 onu	 da	 başına	 gelecek	 belalardan	 dolayı	 cennetle	
müjdele!”	buyurdu.		

Böylece,	 Hz.	 Osman’ın	 hem	 cennetle	 müjdelenenlerden,	 hem	 de	 ilerde	
başına	pek	çok	musibet	gelecek	birisi	olduğunu	ifade	etmiş	oldular.1		

	
Yahudiden	Rume	Kuyusunu	Satın	Alması	ve	Vakfetmesi		
Rume	 Kuyusu	 Medine’nin	 güneybatısında	 yer	 alan	 Akīk	 vadisinin	 aşağı	

kısmında	 sel	 sularının	 toplandığı	 yerde	 şehrin	 en	 eski	 kuyularından	 biridir.	
Adını,	bu	kuyudan	insanlara	su	dağıtan	Rûme	adlı	bir	kadından	veya	daha	sonra	
mülkiyetini	ele	geçiren	Rûme	el-Gıfârî	adlı	şahıstan	aldığı	rivayet	edilmektedir.2		

Hz.	 Osman	 (ra)	 çok	 cömertti.	 servetini	 Allah	 yolunda	 harcamaktan	
çekinmezdi.	 Hicretten	 sonra	 müslümanlar	 Medine’de	 içme	 suyu	 sıkıntısı	
çekmeye	 başladı.	 Rûme	 Kuyusu’nun	 sahibi	 olan	 ve	 bazı	 rivayetlerde	 yahudi	
olduğu	 bildirilen	 kişi	 kuyunun	 suyunu	 satıyordu.	 Resûl-i	 Ekrem,	 kuyuyu	 satın	
alıp	 müslümanların	 istifadesine	 sunacak	 şahsa	 bu	 hizmetine	 karşılık	 olarak	
cennetin	verileceğini,	bütün	günahlarının	bağışlanacağını,	kendisine	cennette	bu	
kuyudan	 daha	 güzel	 bir	 su	 kaynağının	 verileceğini	 bildirdi.3		 Hz.	 Osman,	 Rûme	
Kuyusu’nu	 satın	 almak	 istedi.	 Sahibi	 olan	 Rûme	 el-Gıfari	 50.000	 dirheme	
satabileceğini	 söyledi.	 Bu	 çok	 yüksek	 bir	meblağ	 idi.	 Bunun	 üzerine	 Yahudi’ye	
“Gel	 sen	kuyunun	 tamamını	bana	satma,	 işletmesinin	yarısını	bana	sat.	Bir	gün	
sen	 işlet,	 bir	 gün	 ben?”	 dedi.	 Yahudi	 bu	 teklifi	 kabul	 etti.	 Öyle	 ya	 hem	 kuyuyu	
tamamen	elden	çıkarmayacak,	hem	para	alacak,	hem	de	yine	işletmesinden	para	
kazanmaya	 devam	 edecek…	 Bunun	 üzerine	 kuyunun	 işletmesi	 için	 pazarlığa	
giriştiler.	 Yahudi	 25.000	 istedi,	 Hz.	 Osman	 8.000	 verdi.	 O,	 20.000’e	 indi,	 Hz.	
Osman	10.000’e	çıktı,	işin	neticesinde	12.000	dirheme	anlaşıldı.		

Hz.	 Osman,	 bu	 şekilde	 kuyuyu	 satın	 alınca	 hemen	 mescide	 koştu	 ve	
Müslümanlara	 dedi	 ki:	 “Ey	Müslümanlar!	 Ben	 Rûme	 kuyusunu	 bir	 gün	 işletim	
hakkı	 bizim,	 diğer	 gün	 Yahudi’nin	 olmak	 üzere	 satın	 aldım.	 Ben	 su	 hakkımın	
olduğu	 gün	 suyu	 Allah	 için	 sizlere	 vakfettim.”	 Dedi.	 Su	 sırası	 Müslümanlarda	
olduğu	 gün	 gidip	 sularını	 aldılar,	 ertesi	 gün	 Yahudi	 su	 satmak	 için	 bekleyip	
durdu,	gelen	giden	yoktu.	Birkaç	gün	sonra	Yahudi	kendi	gelip,	Hz.	Osman’a	teklif	
ederek,	kuyunun	diğer	günkü	işletmesini	de	satmak	istediğini	söyledi.	Hz.	Osman	
“Olur,	alırım.”	dedi.	Yine	pazarlık	yapıldı	ve	kuyunun	işletim	hakkının	diğer	kısmı	
8.000	 dirheme	 alındı.	 Böylece,	 Yahudi’nin	 50.000	 dirheme	 satmak	 istediği	
kuyuyu,	Hz.	Osman	20.000	dirheme	almış	oldu.	Bu	ticareti	Peygambermiz	(asm)	
duyunca	hem	bu	işi	Hz.	Osman’ın	yapmasından	dolayı	hem	de	akıllıca	davranıp	o	
fiyata	almasından	dolayı	 çok	memnun	oldu	ve	Hz.	Osman	 için	hayır	dualarında	
bulundu.4		

Hz.	 Osman	 (ra)	 bu	 kuyuyu	 müslümanlar	 için	 vakfetti.	 İslamda	 ilk	 vakıf	
budur.	

	
Bedir	Savaşında	Hz.	Osman	(ra)		

	
1	Tirmizî,	Menâkıb:	19.	
2	Belâzürî,	Eşrafu’l-Ensar,	2:	200.	
3	Buhârî,	Müsâkat,	1,	74;	Tirmizî,	Menâkıb,	57;	İbn	Sa‘d,	Tabakat,	1:392.	
4	Tirmizî,	Menâkıb:	19.	



Hicretin	 ikinci	 senesinde	 müşrikler	 bin	 kişilik	 bi	 rordu	 hazırlayarak	
Medine’ye	hareket	ettiler.	Peygamberimiz	(asm)	de	315	kişilik	bir	birlik	kurarak	
Bedir’de	onları	karşıladı.	Bu	müslümanlarla	müşriklerin	ilk	savaşı	idi.	Hz.	Osman,	
bütün	arzusuna	rağmen	Bedir	Savaşı’na	katılamamıştı.	Zira	hanımı	Hz.	Rukiyye	
ağır	 hasta	 idi.	 Peygamber	 Efendimiz	mazeretini	 kabul	 ettiği	 hâlde,	 o,	 kalbinde	
Bedir’e	iştirak	edememenin	üzüntüsünü	hissediyordu.	Peygamberimiz	(asm)	bu	
mazeretinden	dolayı	Hz.	Osman’a	izin	verdi	ve	savaşa	gelmemesini	söyledi.	

Sahabeler	Bedir’den	zaferle	dönüyorlardı	ki	Hz.	Rukiye	annemiz	vefat	etti.	
Hz.	 Osman	 (ra)	 zafer	 haberini	 hanımının	 techiz	 ve	 tekfin	 işi	 ile	 meşgul	 iken	
almıştı.	 Hz.	 Rukiye’nin	 vefatına	 çok	 üzülen	 Hz.	 Osman	 (ra)	 bu	 zafer	 haberi	 ile	
üzüntüsü	sevince	dönüşmüştür.	

Peygamberimiz	 (asm)	 Medine’ye	 gelince	 sevgili	 kızı	 Rukiye’nin	 vefatını	
öğrendi	ve	çok	üzüldü.	Hz.	Osman’ı	(ra)	teselli	etti	ve	“Medine’de	bize	katılmayan	
öyle	kimseler	vardır	ki	geçtiğimiz	her	dağ	ve	vadide	onlar	da	bizimle	beraberdi.	
Onların	mazeretleri	bizimle	gelmeyi	engelledi”	(Buhari,	Cihad,	35.)	buyurarak	Hz.	
Osman’a	(ra)	savaşa	katlımış	gibi	ganimetten	pay	verdi.	Evet	“ameller	niyetlere	
göredir”	 Hz.	 Osman	 (ra)	 bu	 niyetinin	 mükafatını	 hem	 manevi	 olarak	 istifade	
etmiş,	hem	de	maddi	olarak	ganimetten	payını	almıştır.	

Daha	 sonra	 Peygamberimiz	 (asm)	 diğer	 kızı	 “Ümm-ü	 Gülsüm”ü	 Hz.	
Osman’a	nikahladı.	Bu	sebeple	Hz.	Osman’a	“Zinnureyn”	yani	iki	nur	sahibi	lakabı	
verildi.	Ümmü	Gülsüm’ün	vefatından	 sonra	da	Peygamberimiz	 (asm)	 “Şayet	40	
tane	kızım	olsaydı,	onları	birer	birer	Osman’la	evlendirirdim!”	buyurarak,	hayâ	
timsali	 olan	 damadını	 teselli	 etti.1	Hicretin	 9.	 senesinde	Ümmü	Gülsüm	 (ra)	 da	
vefat	etti.2		

	
Hz.	Fatıma’nın	(ra)	Mehrine	Hz.	Osman	(ra)	Yardımcı	Olması	
Hz.	Ali,	 (ra)	Hz.	 Fatıma’yla	 (ra)	 evleneceği	 zaman,	 düğün	masrafı	 yapmak	

için	zırhını	satılığa	çıkartmıştı.	Pazarda	Hz.	Osman’la	karşılaştı.	Hemen	müjdeyi	
verdi.	 Sonra	 da	mehir	 parası	 için	 zırhını	 satmak	 istediğini	 söyledi.	 Osman	 (ra)	
480	dirheme	 zırhı	 satın	 aldı,	 parasını	 ödedi.	 Sonra	Hz.	Ali’ye	döndü	ve	 “Yâ	Ali,	
Allah	yolunda	hizmet	etmen	için	bu	zırhı	sana	düğün	hediyesi	olarak	veriyorum.	
Bu	zırh	ancak	senin	gibi	bir	İslam	kahramanına	layıktır”	dedi.	

Hz.	Ali	(ra)	ziyadesi	ile	sevindi	ve	memnun	oldu.	
	
Uhud	Savaşında	Hz.	Osman	(ra)		
Bedirde	büyük	bir	mağlubiyet	yaşayan	Kureş	müşrikleri	intikam	almak	için	

ilk	 günden	 itibaren	 çalışarak	 bir	 sene	 sonunda	 üç	 bin	 kişilik	 bir	 orduyu	 techiz	
ederek	Hicretin	3	senesi	Şevval	ayında	Medine	üzerine	yürüdüler.		

Peygamberimiz	 (asm)	 ancak	 905	 kişilik	 bir	 müminler	 ordusu	
oluşturabilmişti.	 Müşriklerden	 erken	 davranarak	 gelip	 Uhud	 dağını	 arkalarına	
alıp	 konuşlandılar.	 Dağın	 arkasındaki	 Ayneyn	 geçidine	 50	 okçu	 yerleştiren	
Peygamberimiz	 (asm)	 “Size	 emir	 gelmedikçe	 asla	 yerlerinizden	 ayrılmayın”	
emrini	verdi.	Başlarına	da	Abdullah	b.	Ureykıt’ı	komutan	tayin	etti.	

Müslümanlar	 ilk	 saldırıda	 müşrikleri	 püskürterek	 dağıttı.	 Bunu	 gören	
Ayneyn	 tepesindeki	okçular	yerlerinden	 fırladılar.	Kumandanları	olan	Abdullah	
b.	 Ureykıt	 (ra)	 her	 ne	 kadar	 askerlerini	 uyardı	 ise	 de	 dinlemediler.	 Okçuların	

	
1	Üsdü’l-Gâbe,	3:	378.	
2	Suyûtî,	Târîhu’l-Hulefâ,	s.	153.	



siperlerini	 terk	 ettiğini	 gören	 Halid	 b.	 Velid	 emrindeki	 müfreze	 ile	 Ayneyn	
geçidinden	 hücum	 etti	 ve	 Abdullah	 b.	 Ureykıt	 (ra)	 ile	 beraber	 emre	 sadakat	
gösteren	 bir	 avuç	 okçuyu	 da	 şehit	 ettikten	 sonra	 mü’minleri	 arkadan	 kuşattı.	
Müslümanlar	 iki	 ateş	 ortasında	 kalmışlardı.	 Büyük	 bir	 bozgun	 yaşandı.	
Peygamberimiz	 (asm)	her	ne	 kadar	 yerinden	 ayrılmayarak	mü’minleri	 etrafına	
toplamaya	çalıştı	ise	de	bir	avuç	fedakar	sahabenin	koruması	altında	çok	büyük	
sıkıntı	çekti.	Dişi	kırıldı	ve	başındaki	zırh	aldığı	bir	darbe	ile	kırıp	yanağına	battı	
ve	müşriklerin	kazdıkları	bir	kuyuya	düştü.		

Daha	 sonra	 müslümanlar	 toplanarak	 Peygamberimizi	 (asm)	 çukurdan	
çıkardılar	ve	Uhud	dağında	toplandılar.		

Uhud	 savaşında	 bozguna	 uğrayıp	 Uhud	 eteklerine	 kaçan	 sahabeler	
hakkında	yüce	Allah	Peygamberimizi	(asm)	teselli	ederek	onları	suçlamamasını	
ve	onlara	yumuşak	davranmasını	öğütledi	ve	kendilerini	affettiğini	açıkladı.	Nazil	
olan	ayetler	şöyle	idi:	

“İki	 topluluğun	 karşılaştığı	 gün,	 içinizden	 yüz	 çevirip	 kaçanları,	 şeytan	
ancak	yaptıkları	bazı	hatalardan	dolayı	yoldan	kaydırmak	istemişti.	Ama	yine	de	
Allah	onları	affetti.	Kuşkusuz	Allah	çok	bağışlayandır,	halîmdir.”1		

“Uhud	savaşında	sen,	Allah'dan	gelen	bir	merhamet	sayesindedir	ki,	onlara	
yumuşak	davrandın.	Eğer	kaba,	katı	yürekli	olsaydın,	muhakkak	onlar	etrafından	
dağılıp	gitmişlerdi.	Artık	onları	bağışla	ve	kendilerine	Allah'dan	mağfiret	dile.	İş	
hususunda	fikirlerini	al	 	ve	onlarla	müşavere	et.	Müşavereden	sonra	da	bir	şeyi	
yapmağa	karar	verdin	mi,	artık	Allah'a	güven	ve	dayan.	Gerçekten	Allah	tevekkül	
edenleri	sever.”2		

Yüce	 Allah	 bu	 ayetlerde	 Uhud’dan	 kaçanları	 ve	 istişare	 sonucu	 meydan	
savaşı	 kararı	 alanları	 yanlışlık	 yapmakla	 suçlamaması	 gerektiğini	 ve	 Allah’a	
tevekkül	 ederek	 durumu	 sabırla	 karşılamasını	 ve	 bunda	 Allah’ın	 büyük	
hikmetlerinin	olduğunu	düşünmesi	gerektiğini	ifade	etmektedir.		

Bediüzzaman	Said	Nursi	hazretleri	bu	hususu	şöyle	izah	eder:	
Bu	 savaşta,	 mazideki	 sahabeler,	 müstakbeldeki	 sahabelere	 karşı	 mağlub	

olmuşlardır.	 Müşrikler	 içinde,	 o	 zamanda	 sahabe	 safında	 bulunan	 büyük	
sahabelere	mukabil	gelecek	Hz.	Halid	b.	Velid	(ra)	Ebu	Süfyan	ve	Amr	b.	Âs	(ra)	
gibi	 çok	 zatlar	 bulunduğundan,	 şanlı	 ve	 şerefli	 olan	 gelecekleri	 noktasından	
büsbütün	 izzetlerini	 kırmamak	 için	 hikmet-i	 İlahiye	 gelecekteki	 hasenatlarının	
peşin	bir	mükafatı	olarak	mazide	onlara	galibiyet	vermiş,	bütün	bütün	izzetlerini	
kırmamıştır.3		

Nitekim	yine	yüce	Allah	bir	başka	ayetinde	“Eğer	size	bir	yara	dokunduysa,	
o	 topluluğa	da	benzeri	bir	 yara	dokunmuştu.	Günleri	 ve	 zamanları	biz	 insanlar	
arasında	çevirip	dururuz.	Kâh	bir	kavme,	kâh	ötekine	galibiyet	veririz;	bazen	bir	
topluma	 iyi	veya	kötü	günler	gösteririz,	bazen	ötekine...	Allah	 inananları	ortaya	
çıkarmak,	ihlas	ve	samimiyetlerini	denemek,	sizden	şehitler	edinmek	için	zamanı	
kâh	 lehinize,	 kâh	 aleyhinize	 çevirmektedir.	Allah	 zalimleri	 sevmez.”4	buyurarak	
insanların	 psikolojilerine,	 şahsiyetlerine	 değer	 verilmesini	 istemiş,	 izzet	 ve	
şereflerini	büsbütün	kırmanın	doğru	olmadığını	da	belirtmiştir.	

Bu	 ayette	 belirtildiği	 gibi	 Yüce	 Allah	 Müslümanların	 ihlasını	 ve	
samimiyetini	 ölçmek,	müminlerden	 Hz.	 Hamza	 (ra)	 ve	Mus’ab	 Bin	 Umeyr	 (ra)	

	
1	Âl-i	İmran	Suresi,	3:	155.	
2	Âl-i	İmran	Suresi,	3:	159;	Mansur	Ali	Nasıf,	Tac,	3:	326.	
3	Nursi,	Lem’alar,	2013,	s.	57.	
4	Al-i	İmran,	3:140.	



gibi	 güzide	 sahabeleri	 şehadet	 mertebesine	 eriştirmek	 ve	 bilemeyeceğimiz	
binlerce	 hikmetlerden	 dolayı	 mağlubiyet	 vermiştir.	 Uhudda	 Müslümanların	
mağlub	 olmasına	 en	 büyük	 sebeb	 olan	 Ebu	 Süfyan,	 Halid	 b.	 Velid	 gibi	 nice	
kimseler,	Hudeybiye	Barışı’ndan	itibaren	İslam`a	girmeye	başlamışlardır.	

	
Hudeybiye’de	Peygamberimizin	(asm)	Elçisi	Olarak	Mekke’ye	Gitmesi	
Gördüğü	 birrüya	 üzerine	 1500	 sahabesi	 ile	 Umre	 için	 yola	 çıkan	

Peygamberimiz	 (asm)	 Hudybiye’de	 müşrikler	 tarafından	 durdurulunca	
Peygamberimiz	 (asm)	 Mekke’ye	 Umre	 için	 geldiklerini	 söyledi	 ve	 durumu	
anlatmak	için	Hz.	Osman’ı	(ra)	elçi	olarak	gönderdi.		

Hz.	Osman	(ra)	müşriklerin	 ileri	gelenleri	 ile	görüşerek	amaçlarının	umre	
yapmak	 olduğunu	 yumuşak	 bir	 dille	 ifade	 etti.	 Ancak	 müşrikler	 “Biz	
Muhammed’in	Mekke’ye	 girmesine	 asla	 razı	 olmayız;	 ama	 sen	 istersen	Kâbe’yi	
tavaf	edebilirsin”	dediler.		

Hz.	Osman	(ra)	“Muhammed	(asm)	Kâbe’yi	tavaf	etmedikçe	ve	siz	buna	izin	
vermedikçe	 ben	 asla	 Kâbe’yi	 tavaf	 etmem!”1	dedi.	 Bunun	 üzerine	 müşrikler	
öfkelenerek	Hz.	Osman’ı	(ra)	tehdit	ettiler	ve	tutup	hapsettiler.		

Hz.	Osman’ın	(ra)	geri	gelmemesinden	endişe	eden	müslümanlar	bir	de	Hz.	
Osman’ın	 öldürüldüğü	 haberini	 duydular.	 Bunun	 üzerine	 “Biz	 ya	 Kabe’yi	 tavaf	
ederiz	veya	müşriklerle	çarpışırız”	diye	yemin	ettiler	ve	bir	ağacın	altında	ellerini	
peygamberimizin	(asm)	eli	üzerine	koyarak	savaşmaya	yemin	ederk	biat	ettiler.	
Biat	 merasimi	 henüz	 tamamlanmamıştı	 ki	 Hz.	 Osman’ın	 öldürülmediği	 ancak	
hapsedildiği	 haberi	 geldi.	 Bunun	 üzerine	 müslümanlar	 sevindiler.	
Peygamberimiz	 (asm)	 de	 kendi	 elinin	 üzerine	 diğer	 elini	 de	 koyarak	 “Bu	 da	
Osman	b.	Affan’ın	 (ra)	biatıdır”2	buyurarak	Hz.	Osman’a	vekaleten	biatını	almış	
oldu.	

Yüce	 Allah	 Kur’ân-ı	 Kerimde	 bu	 biatı	 övmüş	 ve	 “Ey	 Resulüm!	 Sana	 biat	
edenler	gerçekte	Allah’a	biat	etmişlerdir.	Allah’ın	eli	de	onların	eli	üzerindedir.”3	
“Seninle	 o	 ağacın	 altında	 biat	 edenlerden	 Allah	 razı	 olmuştur.”4		 buyurarak	 bu	
biattan	 razı	 olduğunu	 haber	 vermiştir.	 Bundan	 dolayı	 Peygamberimiz	 (asm)	
“Şecere-i	 Rıdvan	 altında	 biat	 edenlerden	hiç	 kimse	 cehenneme	 girmeyecektir”5	
buyurmuşlardır.	

Bir	müddet	sonra	Hz.	Osman’ın	çıkıp	gelmesi	Müslümanları	çok	sevindirdi.	
Kendisine,	“Her	hâlde	Kâbeyi	tavaf	etmişsindir”	dediler.	Hz.	Osman’ın	cevabı	ise	
şu	 idi:	 “Allah’a	 yemin	 ederim	 ki,	 Mekke’de	 bir	 yıl	 kalsaydım	 ve	 Resûlullah	 da	
Hudeybiye’de	bulunsaydı,	o	Kâbe’yi	 tavaf	etmedikçe,	ben	yine	 tek	başıma	 tavaf	
etmezdim.”6		

	
Hz.	Osman’ın	(ra)	Diğer	Savaşlara	İştirak	Etmesi	
Hicret'in	4.	yılında	yapılan	Zâtürrikâ	Gazvesi'nde	Peygamberimiz,	kendisini	

Medine'de	vekil	olarak	bırakmıştı.	Bundan	sonra	yapılan	bütün	gazalara	katılan	
Hz.	Osman	daha	sonra	yapılan	Hayber	Gazası’na,	Mekke’nin	Fethi’ne	ve	Hevazin	

	
1	İbn-i	Hişam,	Sire,	3:364;	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye	ve’n-Nihaye,	4:168.	
2	İbn-i	Hacer,	El-İsabe	fi	Temyizi’s-Sahabe,	Beyrut-1995;	4:	378;	M.	Asım	Köksal,	İslam	Tarihi,	
İstanbul-1972,	6:	187.	
3	Fetih	Suresi,	48:	10	
4	Fetih	Suresi,	48:	18-19.	
5	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	3:	350.	
6	İbn-i	Hişam,	Sîre,	3:	330;	Zâdü’l-Mead,	3:	290-291.	



Harbi’ne	 iştirak	 etti.	 Huneyn	 Gazası’nda,	 etten	 bir	 kale	 gibi	 Resûlullah’ı	 (asm)	
koruyan	ve	müdafaa	edenler	arasında	Hz.	Osman	da	(ra)	vardı.	

	
Tebük	Seferinde	Orduyu	Donatması	(H.	9	/	M.	Ekim	630)	
Hz.	 Peygamber	 (asm)	Münafıkların	 ve	müşriklerin	 Bizans’ın	 Şam	 valisine	

giderek	 kendileri	 için	 büyük	 bir	 tehlike	 olarak	 Peygamberimizi	 (asm)	
sahabelerini	 göstererek	 Bizans	 İmparatoru	 Herakliyus’u	 ordusu	 ile	 daveet	
etmesini	ve	bu	tehlikeyi	bir	an	önce	berataraf	etmesini	istediler.	Şam	valisi	ikna	
olmuştu	 ve	 imparatora	 haber	 gönderdi.	 Münafıklar	 da	 gelerek	 Medine’de	
propoganda	 yaparak	 müslümanların	 morallerini	 bozdular.	 Bu	 haber	 üzerine	
Peygamberimiz	 (asm)	 Tebük’e	 gitmeye	 karar	 verdi.	 Tebük	 Medine’ye	 780	 km	
uzakta	Kızıldenizin	ucunda	idi.		

O	sene	Medine’de	kuraklık	vardı.	Bu	sebeple	mahsul	de	azdı	ve	halk	büyük	
bir	darlık	ve	sıkıntı	içindeydi.	İslam	ordusu	ise	otuz	bin	kişiden	oluşuyordu.	Hz.	
Peygamber	orduyu	teçhiz	edebilmek	için	halkı	bağış	yapmaya	davet	etti.		

Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 4.000	 dirhem	 gümüş	 getirdi.	 Peygamberimiz	 (asm)	
“Geriye	ne	bıraktın?”	buyurdu.	Hz.	Ebubekir	(ra)	“Allah	ve	Resulünü”	diye	cevap	
verdi.	Tüm	mal	varlığını	getirmişti.	Sonra	Hz.	Ömer	(ra)	malının	yarısını	getirdi.		

Hz.	Osman	(ra)	300	develik	bir	 ticaret	kervanı	 ile	Şam’a	gitmek	üzere	 idi.		
Peygamberimiz	(asm)	ordunun	techizi	için	mescidde	hutbe	okuyordu.	Hz.	Osman	
(ra)	ayağa	kalktı	ve	“300	deveyi	yükü	ile	beraber	ordunun	techizine	veriyorum”	
dedi.	 Peygamberimiz	 (asm)	 çok	 memnun	 oldu	 ve	 “Bundan	 sonra	 Osman’ın	
yapacağı	 hiçbir	 şeyden	 dolayı	 sorumluluğu	 yoktur.	 Allahım!	 Ben	 Osman’dan	
razıyım,	Sen	de	razı	ol!”1	diye	dua	buyurdular.	

Hz.	 Osman	 (ra)	 ayrıca	 50	 savaş	 atı	 daha	 bağışladığını	 ifade	 etti	 ve	 1000	
dinar	da	para	 getirip	Peygamberimizin	 (asm)	önüne	koydu.	Bu	yardımını	Yüce	
Allah	Kur’ân-ı	Kerime	şöyle	övmektedir:	“Mallarını	Allah	yolund	infak	edenler	ve	
verdiklerini	 başa	 kakmayan	 ve	 eziyet	 sebebi	 yapmayanların	 mükafatı	 Rableri	
katındadır.	Onlar	için	korku	yoktur;	onlar	mahzun	da	olacak	değillerdir.”2		

Bu	 eşsiz	 fedakarlık	 ve	 cömertlik	 örneği	 karşısında	 Hz.	 Peygamber	 (sav)	
duyduğu	 büyük	memnuniyeti	 dile	 getirmiş	 ve	Hz.	 Osman'dan	 razı	 olarak	 vefat	
etmiştir.		

	
Peygamberimizin	(asm)	Mescidini	Genişletmesi		
İslâmiyet	 yayılmaya	 başlayınca,	 her	 taraftan	 müslümanlar	 çoğalıp	

Medine’ye	 geliyordu.	 Peygamberimizin	 (asm)	 mescidi	 dar	 gelmeye	 başlamıştı.	
Bunun	 üzerine	 Resûlullah	 (asm)	 “Bizim	 mescidimizi	 bir	 zira’	 olsun	 genişleten	
Cennete	 gider”	 buyurdu.	 Hazreti	 Osman,	 “Yâ	 Resûlallah,	 malım	 mülküm	 sana	
feda	 olsun.	Mescidi	 genişletme	 işini	 üzerime	 alıyorum”	 dedi.	Mescidi	 kırk	 zira’	
(20	 metre)	 genişletti	 ve	 bütün	 masraflarını	 karşıladı.	 Bunun	 üzerine	 “Allahın	
mescidlerini	 ancak,	 Allaha,	 âhiret	 gününe	 inanan,	 namaz	 kılan,	 zekât	 veren	 ve	
yalnız	 Allahdan	 korkan	 kimseler	 tamir	 eder.	 İşte	 hidâyet	 üzere	 bulunanlardan	
oldukları	umulanlar	bunlardır”3	meâlindeki	âyeti	nâzil	oldu.	

	
Peygamberimizin	(asm)	Vefatından	Sonra	Hz.	Osman	(ra)	

	
1	Tirmizî,	Menâkıb:	19;	Ahmed	b.	Hanbel,	4:63;	İbn-i	Hişam,	Sire,	4:176.	
2	Bakara	Suresi,	2:	262.	
3	Tevbe	Suresi,	9:18.	



Hz.	 Osman	 (ra)	 bir	 edeb	 ve	 haya	 abidesi	 idi.	 Peygamberimizin	 (asm)	
vefatından	 sonra	 asla	 ön	 planda	 olmamıştır.	 Ancak	 Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	 şura	
üyelerinin	en	önde	gelenlerinden	idi.		

Peygamberimiz	 (asm)	 dahi	 Hz.	 Osman	 (ra)	 geldiği	 zaman	 toparlanırdı.	
Sebebini	 soranlara	 “Meleklerin	 kendisinden	 haya	 ettiği	 Osman’dan	 ben	 nasıl	
haya	 etmem”	 buyurdular.	 Bu	 sebeple	 Hz.	 Osman	 (ra)	 hayâsından	 ve	
utangaçlığından	dolayı	hiçbir	zaman	önde	görünmek	istemezdi.	Bununla	beraber	
Hz.	Ebu	Bekir	(ra)	devrinde	Halife'nin	birinci	katibi	sayılırdı.	Hz.	Ömer	devrinde	
ise,	devlet	işlerini	Halifeden	sonra	yürütülen	ikinci	otoriteydi.1		

	
Hz.	Ebubekir	(ra)	Hilafetinde	
Hz.	Ebû	Bekir’in,	halifeliği	sırasında	istişare	ettiği	ve	görüşüne	başvurduğu	

sahabilerin	başında	Hz.	Osman	(ra)	gelirdi.	Hz.	Osman	(ra)	ayrıca	Şûrâ’nın	daimî	
üyesi	olmanın	yanında	Şûrâ’nın	katipliğini	de	yapıyordu.	Bu	sebeple	bütün	Şûrâ	
kararlarını	 kaleme	 alıyor	 ve	 bittabî	 devletin	 yazışmalarını	 da	 kayıt	 altında	
tutuyordu.	

	
Cömertliği	ve	Halka	Hizmeti	
Bir	 ara	 Hz.	 Ebu	 Bekir	 (ra)	 devrinde	 bir	 kıtlık	 yaşanmıştı.	 Halk,	 Halife'ye	

müracaat	 ederek:	 “Ey	 Rasulullah'ın	 Halifesi!	 Ne	 yağmur	 yağıyor,	 ne	 toprak	
yeşeriyor,	halk	açlıktan	ölmek	endişesi	içindedir.	Ne	düşünüyorsun?"	demişlerdi.	

Hz.	Ebubekir	(ra)	de:	
“-	 Gidin	 biraz	 bekleyin,	 ümid	 ediyorum	 ki	 Allah	 Teala	 size	 bir	 kapı	

açacaktır”	diyerek	bir	yandan	vatandaşları	 teselli	etmeye	çalışmış	diğer	yandan	
da	hummalı	bir	arayış	içine	girmişti.	O	gün	akşama	doğru	Hz.	Osman'a	(ra)	ait	bir	
ticaret	kervanının	Şam'dan	gelmekte	olduğu	ve	ertesi	sabah	kervanın	Medine'ye	
ulaşacağı	 haberi	 geldi.	 Halk	 sevinç	 içindeydi.	 Kervan	 yaklaşınca	 herkes	 seyre	
çıktı.	

Kervan	bin	tane	yüklü	deveden	oluşuyordu	ve	yükleri	buğday,	zeytinyağı	ve	
kuru	üzümdü.	

Develer,	Hz.	Osman'a	(ra)	ait	sahaya	alınıp	yükleri	indirilince	tacirler	gelip	
başına	toplandılar,	Hz.	Osman	(ra)	onlara:	

“-	Evet	ne	istiyorsunuz?”	diye	sorunca	
“-	Ne	 için	 geldiğimizi	 biliyorsun,	 şu	malını	 çabuk	bize	 sat	 da	 gidelim.	Bak	

halk	aç	perişan,	bekliyor”	dediler.	
Bunun	üzerine	Hz.	Osman	(ra):	
“-	Peki	hay	hay,	ama	söyleyin	bakayım,	bana	ne	kadar	kâr	bırakacaksınız?”	

diye	sorunca:	
“-	Ölçek	başına	bir	veya	iki	dirhem	veririz”	dediler.	Hz.	Osman	(ra):	
“-	Bundan	daha	fazlasını	veren	oldu”	diye	itiraz	edince:	
“-	 Peki	 dört	 dirhem	 verelim,	 diyerek	 pazarlığa	 devam	 ettiler.	 Fakat	 Hz.	

Osman	(ra)	bu	kez	de	yine:	
“-	Bundan	daha	fazlasını	verdiler”	dedi.	Tacirler	bu	sıkı	pazarlık	karşısında	
“-	Peki	beş	dirhem	verelim,	yetmez	mi?”	deyince	o	yine:	
“-	 Hayır,	 daha	 fazlasını	 verdiler,	 diye	 diretti.	 Buna	 hayret	 eden	 tüccar	

takımı:	

	
1	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye	7:	327-328.	



“-	 Ya	 Ebu	 Ey	 Amr!	 Medine'de	 bizden	 başka	 tüccar	 yok.	 Bizden	 önce	 de	
buraya	 başka	 birileri	 gelmediğine	 göre	 sana	 bundan	 daha	 fazla	 kâr	 veren	 kim	
olabilir	ki?!”	diyerek	hayretlerini	ifade	ettiler.	Bunun	üzerine	Hz.	Osman	(ra):	

“-	 Allah	 Teala	 her	 dirheme	 karşılık	 bana	 on	 mislini	 vadetmiştir.	 Siz	 bu	
kadarını	verebilir	misiniz?”1	diye	sorunca:	

“-	Elbet	hayır!”	dediler.	
Dünyada	cennetle	müjdelenmiş	on	kişiden	biri	olan	Hz.	Osman	(ra)	içinden	

müthiş	 bir	 karar	 vermişti.	 İşte	 şimdi	 bu	 kararı	 açıklıyordu.	 Medine'nin	 büyük	
tacirlerine	şöyle	hitab	etti:	

“Bakınız,	Allah	şahidimdir,	bu	kervanın	yükünün	tamamını	sırf	Allah	rızası	
için	 perişan	 durumdaki	 insanlara	 ve	 müslümanların	 fakir	 fukarasına	 sadaka	
olarak	dağıtmaya	niyet	etmiş	bulunuyorum."	

	
Hz.	Ebubekir’in	(ra)	Vasiyetini	Yazması	
Hz.	Ebû	Bekir	ölüm	döşeğinde	 iken,	kendisinden	sonra	halife	olacak	zatın	

vasıflarını	Hz.	Osman’a	anlatıyordu.	Hz.	Osman	(ra)	da	bunları	kaydediyordu.	Hz.	
Ebû	 Bekir,	 (ra)	 tarif	 ettiği	 zatın	 ismini	 anmadan	 bayılmıştı.	 Hz.	 Osman	 “vefat	
ettiği”	zannıyla	Hz.	Ömer’in	(ra)	ismini	yazdı.	

Biraz	sonra	Hz.	Ebû	Bekir	(ra)	ayıldı,	kimi	yazdığını	sordu.	Hz.	Osman	(ra)	
“Ruhunu	teslim	ettiğini	sanmıştım.	Tefrika	çıkmasından	korktuğum	için	Ömer	b.	
Hattab’ı	yazdım,	ey	müminlerin	emîri!”	dedi.	

Hz.	Ebû	Bekir,	onun	bu	hassasiyetine	çok	sevindi	ve	memnuniyetini	 şöyle	
dile	 getirdi:	 “İslam’a	 ve	Müslümanlara	 yaptığın	 bu	 iyiliğinden	dolayı	Allah	 seni	
hayırla	mükâfatlandırsın!	Şayet	kendini	de	yazmış	olsaydın,	yine	isabetli	hareket	
etmiş	olurdun.”2	dedi.	

Ahitname	şöyledir:	
	
“Bismillahirrahmanirrahim.	
Bu	 gelen	 ahit,	 Muhammed	 Resulullah’ın	 halifesi	 Ebubekir’in	 dünyanın	 son,	

ahiretin	 ilk	 anında,	 kâfirin	 imana,	 facirin	 anlayışa	 geldiği	 bir	 zamanda	 ahdi	 ve	
vasiyetidir.	

Ben	 Ömer	 b.	 Hattab’ı	 halife	 intihab	 ettim.	 Onu	 dinleyin	 ve	 ona	 itaat	 edin.	
Hayrı	ve	en	iyiyi	araştırmada	kusur	etmedim.	Sabreder	ve	adalet	ederse	beni	tasik	
etmiş	 olur;	 cevir	 ve	 zulmeder	 de	 halini	 değiştirirse	 –ben	 gaybı	 bilemem,	 ancak	
hayrı	 isterim-	herkes	yaptığının	sorumluluğunu	taşır	ve	karşılığını	bulur.	Zalimler	
de	yakında	cezalarını	çeker.	

Esselâmü	Aleyküm	ve	Rahmetullah...”	
	
Hz.	Ebubekir	 (ra)	bu	 ahitnameyi	 yazdırmadan	önce	 sahabeleri	 ile	 istişare	

etmişti.	 Abdurrahman	 b.	 Avf	 (ra)	 “Düşündüğünden	 daha	 iyidir;	 ancak	 biraz	
sertliği	vardır”	demişti.	Hz.	Ebubekir	(ra)	de	“Onun	sertliği	benim	yumuşaklığım	
ile	dengelenir.	İş	başa	düşünce	sertliğinden	vazgeçer.”	demişti.	Hz.	Osman’a	(ra)	
sorduğu	zaman	da	Hz.	Osman	(ra)	“Onun	içi	dışından	daha	iyidir	ve	aramızda	bir	
benzeri	yoktur”	diye	onu	methetmişti.	Zeyd	b.	Said	(ra)	Üseyyid	b.	Hudayr	(ra)	
“Bu	iş	için	Ömerden	daha	muktedir	ve	münasip	kimse	yoktur”	demişlerdi.	Hz.	Ali	

	
1	“Kim	bir	iyilikte	bulunursa,	ona	mükafat	olarak	yaptığının	on	katı	verilecek,	bir	kötülük	yapan	
ise	sadece	misli	ile	cezalandırılacaktır.”	(En'am	Suresi,	6:160.)	
2	İbnu’l-Esir,	El-Kâmil,	2:	425;	Hayâtü’s-Sahâbe,	2:	14;	M.	Hamidullah,	Vesaik,	s.405.	



(ra)	da	 “Ömer’den	başkasına	razı	olmayız”	diye	cevap	vermişti.	Hz.	Ebubekir’in	
(ra)	vasiyeti	Mescid’de	okunuca	sahabe	cemaati	“Semi’nâ	ve	ata’nâ”	yani	“İşittik	
ve	itaat	ettik”	diye	sevinçe	karşıladılar.		

Hz.	Ebubekir	(ra)	vefat	edince	cenaze	namazını	Hz.	Ömer	(ra)	kıldırmıştır.1		
	
2.	Hz.	Ömer	(ra)	Hilafetinde	
Hz.	 Osman,	 Hz.	 Ömer	 devrinde	 de	 bütün	 gücüyle	 ona	 destek	 olmuş	 ve	

önemli	hizmetlerin	tedvirinde	görev	almıştı.	Vefatını	müteakip	Hz.	Ömer’in	(ra)	
tayin	 ettiği	 halife	 adayını	 belirleyeceği	 şûra	 meclisi,	 Hz.	 Osman’ı	 halife	 adayı	
gösterdi.	

Şûra	 hepsinin	 Aşere-i	 Mübeşere’den	 oluşuyordu.	 Onlar	 da	 şunlardı:	
“Abdurrahman	 b.	 Avf,	 Sa’d	 b.	 Ebî	 Vakkas,	 Talha,	 Zübeyr,	 Osman	 ve	 Ali.	 (ra	
ecmain.)	

Hz.	Ömer	(ra)	oğlu	Abdullah’ı	bu	komisyonun	başkanı	olarak	müzakereleri	
yürütmekle	görevlendirmiş	ve	aday	olmamasını	istemişti.	Bu	sebeple	o	da	da	bu	
heyette	 bulunuyordu.	 Hz.	 Ömer,	 (ra)	 vefatını	 müteakip	 bu	 şûranın,	 içlerinden	
birisini	üç	gün	içinde	halife	seçmesini	vasiyet	etmişti.	

Hz.	 Ömer’in	 teçhiz	 ve	 tekfininden	 sonra,	 heyet	 durumu	 iki	 gün	 boyunca	
müzakere	 ettiği	 hâlde	 bir	 türlü	 karara	 varamadı.	 Üçüncü	 gün	 Abdurrahman	 b.	
Avf,	altı	adaydan	üçünün	adaylıktan	çekilmesini,	geri	kalan	üçü	üzerinde	 tercih	
yapılmasını	 teklif	 etti.	 Bunun	 üzerine	 Hz.	 Zübeyr	 Hz.	 Ali’yi,	 Hz.	 Sa’d	 da	
Abdurrahman	b.	Avf’ı,	Hz.	Talha	ise	Hz.	Osman’ı	aday	gösterdi.	Abdurrahman	b.	
Avf	(ra)	adaylıktan	feragat	ettiğini	açıkladı.	Bunun	üzerine	seçim	Hz.	Osman	(ra)	
ile	Hz.	Ali	(ra)	arasında	kaldı.	

Daha	sonra	Hz.	Abdurrahman	(ra)	her	ikisiyle	görüşmeler	yaptı.	Bu	arada,	
sokaktaki	adama,	evdeki	kadına	ve	mektepteki	çocuğa	varıncaya	kadar	herkesin	
görüşünü	aldı	çoğunluk	Hz.	Osman’ı	tercih	ediyordu.	

Hz.	 Abdurrahman	 (ra)	 daha	 sonra	 halkı	 mescide	 davet	 etti.	 Halife	
adaylığına	 Hz.	 Osman’ı	 münasip	 gördüğünü	 açıkladı	 ve	 ona	 biat	 etti.	 Hz.	
Abdurrahman’dan	sonra	Hz.	Osman’a	biat	eden	ikinci	şahıs	Hz.	Ali	oldu.	Bunları	
diğer	 Müslümanlar	 takip	 etti.	 Hepsi	 de	 biat	 ettiler.	 Hz.	 Osman	 böylece	 644	
tarihinde	halife	seçildi.2		

	
1	İbnü’l-Esir,	Kâmil,	2:429.	
2	Asr-ı	Saadet,	1:	293-294.	



İKİNCİ	BÖLÜM	
Hz.	OSMAN’IN	(RA)	HİLAFETİ	(M.	644-656)	

	
Halife	Seçimi	İçin	Hz.	Ömer’in	(ra)	Takip	Ettiği	Usul	
Hz.	 Ömer	 (ra)	 H.	 23	 	 (M.	 644)	 senesinde	 Muğire	 b.	 Şube’nin	 kölesi	 Ebu	

Lü’lü’ün	zehirli	hançeri	 ile	ağır	şekilde	yaralandı.	Eve	götürdüler.	Hz.	Ömer	(ra)	
vefat	 edeceğini	 anlayınca	 kendisinden	 sonra	 kimin	 halife	 olacağı	 konusunu	
düşündü.	 Etrafındakilere	 sordu.	 Onlardan	 bazıları	 “Ya	 Ömer!	 Sen	 kendinden	
sonra	oğlun	Abdullah’ı	yerine	bıraksan	iyi	olur.	Zira	bu	meselede	ümmet	arasına	
ihtilaf	girerse	büyük	sıkıntı	olur”	dediler.	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 “Bir	 evden	 bir	 kurban	 yeterlidir.	 Bu	 işi	 Resul-i	 Ekrem’in	
(asm)	 kendisinden	 raz	 olduğu	 meşverete	 havale	 edeyim.	 Bu	 mesele	 ümmete	
aittir	 ve	 ümmet	 istişare	 ile	 bir	 aday	 belirler,	 halk	 da	 kendisine	 biat	 ederse	 bu	
mesele	kolayca	halledilir”	dedi.1		Zira	o	“Bu	dünyada	olduğu	gibi,	ahirette	de	sizi	
idare	etmenin	mes'uliyeti	altına	girmek	istemiyorum”2	diyordu.	

Şûrâ’da	kimlerin	bulunması	gerektiği	konusunu	da	kendisini	ziyarete	gelen	
Medine	 halkından	 büyük	 bir	 topluluğa	 sormuş	 ve	 “Ey	 İnsanlar!	 Bu	 gün	 Hz.	
Peygamberin	 (asm)	 içinde	 bulunduğu	 toplum	 sizin	 toplumunuzdur.	 Sizler	 bu	
ümmetin	 şahitleri	 ve	 şura	 ehlisiniz.	 Siz	 kimden	 razı	 olursanız	müslümanlar	 da	
ondan	razı	olurlar.	Siz	kimin	üzerinde	ittifak	ederseniz	ümmet	de	onlar	üzerinde	
ittifak	eder.	Bu	konuda	Peygamberin	kendisinden	razı	olarak	vefat	ettiği	şu	altı	
kişiden	daha	ehil	kimse	var	mıdır?”	diye	sordu.	Halk	 “Hayır!”	diyince	Hz.	Ömer	
(ra):	“Eğer	beni	dinlerseniz	gelin	bu	işi	onlara	havale	edelim.	Onlar	da	kendilerini	
bu	 konuda	 sorumlu	 bilsinler	 ve	 adayın	 kim	 olacağını	 kendi	 aralarında	
belirlesinler”	dedi.	 İnsanlar	da	“Biz	buna	razı	olduk	ve	bu	işi	onlara	tevdi	ettik”	
demişlerdir.3	Yani,	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 bu	 konuda	 da	 toplumun,	 Medine	 halkının	
rızasını	 almıştır.	 Bu	 sebeple	 Şura	 üyelerinin	 teşkiline	 ve	 onların	 kararına	
toplumda	hiç	kimsenin	 tepkisi	olmamış,	bilakis	rızası	olmuştur.	Art	niyetli	oaln	
hiçbir	 kimse	 de	 seçimin	 yanlışlığını	 iddia	 edememiştir.	 Ancak	 bu	 konuda	
tartışmalar	kasıtlı	olarak	Münafıklar	tarafından	çıkarılmıştır.	

Hz.	 Ömer	 bu	 istişare	 ile	 halife	 adayı	 belirleme	 işini	 Aşere-i	Mübeşşere’ye	
bırakmayı	 uygun	 buldu.	 Zira	 “Şûrâ’nın	 Tarafsızlığı”	 çok	 önemli	 idi	 ve	 bunu	 bir	
şekilde	 sağlaması	 gerekiyordu.	 Bunlardan	 ikisi	 vefat	 etmişti.	 Kendisi	 de	 vefat	
edeceği	görünüyordu.	Talha	(ra)	ise	Medine	dışında	idi.	Geriye	altı	kişi	kalıyordu.	
Altı	kişi	dışında	Şûrâ’da	bulunmak	üzere	Abdullah	b.	Ömer’i	(ra)	çağırdı	ve	“Sen	
halifeliğe	 aday	 olmayacaksın.	 Sayet	 seçimde	 ekseriyet	 temin	 edilirse,	 mesele,	
dörde	karşı	iki	gibi,	bu	durumda	ekseriyete	uyacaksın	ve	şahsi	görüşünü	ortaya	
koymayacaksın.	Şayet	her	iki	taraf	da	eşit	olarak	üçer	kişi	olursa	Abdurrahman	b.	
Avf	 (ra)	 hangi	 tarafta	 ise,	 reyini	 o	 tarafa	 kullanacaksın”	 diye	 şûrânın	 “Usul	
Belirleme”	görevini	vermiştir.		

Ancak	 aday	 belirleme	 konusunda	 sıkıntı	 çıkmaması	 için	 Abdurrahman	 b.	
Avf’ı	 (ra)	 yanına	 çağırdı	 ve	 “Halife	 adayını	 belirlemek	 için	 Şûrâ	 sekreterliğini	
sana	 havale	 ediyorum.	 Sen	 aday	 olmayacaksın	 ancak	 adayı	 belirleyecek	 olan	
şûrâ’yı	yönetecek	ve	bir	sıkıntı	çıkmaması	 için	gayret	edeceksin.	Meşverette	 ise	
Peygamberimizin	 (asm)	 cennetle	 müjdelediği	 sahabeler	 bulunacaktır.	 Sen	
bunların	 içinden	 birini	 aday	 göstereceksin.	 Bunun	 için	 hem	 kendileri	 ile	 görüş	

	
1	Taberi,	Tarihu’l-Ümem	ve’l-Müluk,	Beyrut-1967,	4:228;	İbnü’l-Esir,	1965,	3:65.	
2	Müslim	b.	Kuteybe,	el-İmame	ve’s-Siyase,	Mısır-1904,	s.	38;	Taberi,	4:228;	İbnü’l-Esir,	3:66-67.	
3	Taberi,	1967,	4:	228.		



hem	 de	 halkın	 nabzını	 iyice	 yokla	 müslümanlar	 kime	 daha	 çok	 rıza	
göstereceklerini	öğren	ve	ona	göre	kararını	ver”	dedi.		

Hz.	Ömer	(ra)	sonra	Mikdad	b.	Esved’i	(ra)	çağırdı	ve	ona	da	“Halife	adayını	
belirlemeleri	için	Aşere-i	Mübeşşere’den	Osman	b.	Affan,	Ali	b.	Ebi	Talib,	Talha	b.	
Ubeydullah,	 Sa’d	 b.	 Ebi	 Vakkas,	 Zübeyir	 b.	 Avvam	ve	Abdurrahman	b.	 Avf’ı	 (ra	
ecmain)	görevlendirdiğini	söyledi	ve	“Sana	da	Şûrâ’nın	denetimini	yapma	görevi	
veriyorum.	 Beni	 mezara	 koyduktan	 sonra	 şûrâ	 üyelerinin	 halife	 adayını	
belirlemelerine	 kadar	 onları	 denetle	 ve	 bir	 problem	 çıkmasına	 engel	 ol!”	
buyurdu.	 Suheyb-i	 Rumî’yi	 de	 (ra)	 halife	 seçilene	 kadar	 Mescid-i	 Nebevî’de	
namaz	kıldırma	görevini	verdi.1		

Hz.	 Ömer’in	 (ra)	 emriyle	 Abdurrahman	 b.	 Avf	 (ra)	 Hz.	 Aişe	 (ra)	 ile	
görüşerek	güvenlik	açısından	toplantıyı	onun	evinde	yapmak	için	izin	istedi.	O	da	
memnuniyetle	 kabul	 edince	 şura	 üyelerini	 Hz.	 Aişe’nin	 (ra)	 evinde	 toplantıya	
çağırdı.	Hz.	 Talha	 b.	Ubeydullah	 (ra)	Medine’de	 olmadığı	 için	 toplantıya	 iştirak	
edemedi.		

Ebu	Talha	el-Ensari’yi	çağırarak	“Ya	Ebu	Talhâ!	Cenab-ı	Allah	sizinle	bu	dini	
yüceltmiştir.	Elli	kişi	seç	ve	aralarından	birisi	üzerinte	ittifak	edene	kadar	onların	
güvenliğini	 sağla”	 emrini	 vererek	 şûrâ	 üyelerinin,	 toplantı	 yaptıkları	 evin	
güvenliğini	 sağlama	 emrini	 vermiştir.	 Ebu	Talha	 emrindeki	 elli	 kişilik	 güvenlik	
kuvvetiyle	 sıkı	 bir	 koruma	 altında	 tutuyor,	 içeriye	 hiç	 kimsenin	 girmesine	 izin	
vermiyordu.	

Hz.	Ömer	(ra)	sonra	Şura	üyelerini	çağırmış,	nasihat	etmiş,	şuranın	üç	gün	
içinde	 bitirilmesini	 tavsiye	 etmiştir.	 Nasihatlerinde	 kim	 seçilirse	 seçilsin	
akrabalarını	yönetime	yaklaştırmamalarını	da	tavsiye	etmiştir.2		

Hz.	Ömer	(ra)	H.	26	Zilhicce	23	/	M.	3	Kasım	644	tarihinde	vefat	etti.		
Ertesi	günü	Abdurrahman	b.	Avf	(ra)	Hz.	Ali	 (ra)	ve	Hz.	Osman	(ra)	halife	

adayları	 olduğu	 için	 emirlik	 hırsının	 olabileceği	 ihtimaline	 binaen	 Hz.	 Ömer’in	
(ra)	 cenaze	 namazını	 yine	 Hz.	 Ömer’in	 namaz	 kıldırmakla	 görevlendirdiği	
Suheyb-i	 Rumi’nin	 (asm)	 kıldırmasının	 daha	 uygun	 olacağını	 söyledi	 ve	 kabul	
edildi.	 Suheyb-i	 Rumî’nin	 (asm)	 kıldırdığı	 cenaze	 namazından	 sonra	
Peygamberimizin	(asm)	ve	Hz.	Ebubekir’i	(ra)	yanına	defnedildi.	Böylece	hayatta	
Peygamberimizin	 (asm)	 yanından	 ayrılmayan	 bu	 ikili	 vefatından	 sonra	 da	
beraberliğini	 korudular.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 borçlu	 olduğu	 için	 borçları	 mülkleri	
satılarak	ödendi.	

	
Şûrâ’nın	Kararı	İle	Halife	Adayının	Belirlenmesi	
Cenaze	namazının	kılınıp	defin	işleminin	tamamlanmasından	sonra	herkes	

evine	 dağıldı.	 Halk	 kimin	 halife	 olacağı	 konusunu	 kendi	 aralarında	 konuşmaya	
başladı.	 Herkes	 bir	 şeyler	 söylüyordu.	 Abdurrahman	 b.	 Avf	 (ra)	 bütün	 bunları	
dinledi.	Toplumun	her	kesimi	 ile	 görüştü	ve	onların	 fikirlerini	 aldı.	Bir	nevi	ön	
yoklama	yaptı	ve	toplumun	halifeden	beklentilerini	tespit	etti.		

Peygamberimizin	 (asm)	 amcası	 Hz.	 Abbas	 (ra)	 Hz.	 Ali’nin	 yanına	 gitti	 ve	
kendisine	fikrini	sordu.		

Hz.	Ali	(ra):	
“-	Ömer	halife	adayının	tespitini	altı	kişiden	oluşan	bir	şuraya	havale	etti”	

dedi.	

	
1	Belazurî,	Ensabu’l-Eşraf,	Kudüs-1971,	5:18;	Taberi,	1967,	4:229.	
2	İbn-i	Saad,	Tabakatu’l-Kübra,	Beyrut-1978,	3:340-341.	



Hz.	Abbas	(ra):	
“-	Peki	onların	arasında	sen	var	mısın?”	dedi.	
Hz.	Ali	(ra):		
“-	Evet!”	diye	cevap	verdi.	
Hz.	Abbas	(ra):	
“-	Bence	sen	bunların	arasına	girme!”	dedi.	
Hz.	Ali	(ra):		
“-	 Ben	 ihtilaflardan	 hoşlanmam	 ve	 bana	 verilen	 bu	 görevden	 kaçarak	

gereksiz	yere	muhalefet	etmek	istemem!”	dedi.	
Hz.	Abbas	(ra):	
“-	Bu	durumda	olacaklar	 sizi	de	bizi	de	üzebilir”	dedi.1		Hz.	Ali	 (ra)	 cevap	

vermedi	ve	Hz.	Aişe’nin	 (ra)	evine	giderek	 istişareye	katıldı.	Çünkü	Hz.	Ali	 (ra)	
her	ne	kadar	hilafet	görevine	istekli	değilse	de	Haşimiler	hilafetin	kendilerinden	
olmasını	istiyorlardı.	Bu	konuda	kendilerini	haklı	buluyorlardı;	ancak	Hz.	Ali	(ra)	
“Bu	mesele	ümmete	ait	bir	meseledir,	ümmet	kimi	seçerse	biz	Haşimiler	ona	biat	
ederiz	ve	onların	veziri	ve	yardımcısı	oluruz,	ihtilafa	sebep	olmayız”	diye	onlara	
nasihat	ediyordu.	

Toplantıyı	zamanında	açan	Abdurrahman	b.	Avf	(ra)	meselenin	önemini	ve	
nezaketini	 anlattı.	 Müslümanların	 birlik	 ve	 beraberliği	 ve	 hilafet	 görevinin	
sorumluluğu	üzerinde	durdu.	Sonra	herkese	sıra	ile	söz	vererek	takip	edecekleri	
usul	üzerinde	 fikir	birliğini	oluşturdu.	Önce	usul,	 sonra	esas	gelmeli	 idi	ve	öyle	
yaptı.	Müzakelerin	en	geç	üç	gün	 içinde	tamamlanması	konusunda	karar	alındı.	
Bu	 üç	 gün	 içinde	 kimse	 Hz.	 Aişe’nin	 (ra)	 evinden	 ayrılmayacaktı.	 Hz.	
Abdurrahman	 aday	 olmayacağını,	 ancak	 şurayı	 idare	 edeceğini,	 Mikdad	 b.	
Esved’in	de	(ra)	gözlemci	olarak	bulunacağını	söyledi.	

Önce	 usul	 üzerinde	 anlaştıktan	 sonra	 müzakelere	 geçildi.	 Müzakelerde	
İslam	dünyasının	ve	müslümanların	sosyal	ve	siyasi	şartları,	dünya	devletlerinin	
siyasi	 konumları	müzakere	 edildi.	 Sonra	 Peygamberimizin	 (asm)	 tavsiyeleri	 ve	
Peygamberimizin	 (asm)	 “İkiniz	 hangi	 konuda	 fikir	 birliğine	 varırsanız	 ben	 size	
muhalefet	 etmem”	 dediği	 ve	 sahabelerin	 “Şeyheyn”	 kabul	 ettikleri	 ve	 halife	
seçtikleri	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 ve	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 dönemleri	 ve	 icraatları	 gözden	
geçirildi	 ve	 bundan	 sonra	 seçilecek	 halifenin	 nasıl	 bir	 strateji	 ve	 siyaset	
uygulaması	 gerektiği	 konuları	 müzakere	 edilerek	 fikir	 birliği	 sağlandı.	 Sonra	
bunu	 kimin	 yapacağı	 ve	 nasıl	 yapması	 gerektiği	 meselesini	 müzakereye	
başladılar.	İki	gün	böyle	geçti.		

Bu	 arada	 Hz.	 Abdurrahman	 b.	 Avf	 (ra)	 ve	 Mikdad	 b.	 Esved	 (ra)	 halkın	
arasına	 girerek	 onların	 fikirlerini	 de	 almayı	 ihmal	 etmiyor	 ve	 bu	 konuda	
güvendikleri	 kimseleri	 halkın	 içine	 göndererek	 bir	 nevi	 kamuoyu	 yoklaması	
yapmayı	da	ihmal	etmiyorlardı.	

Yapılan	müzakereler	 sonunda	üçüncü	günü	Hz.	Sa’d	b.	Ebi	Vakkas	 (ra)	ve	
Hz.	Zübeyir	(ra)	adaylıktan	çekildiklerini	 ifade	ettiler.	Geriye	Hz.	Osman	(ra)	ve	
Hz.	Ali	(ra)	kalmıştı.		

Abdurrahman	b.	Avf	(ra)	Hz.	Ali’ye	sordu:	
“-	Sen	birisini	halife	seçecek	olsan	reyini	kimden	yana	kullanırdın?”	dedi.	
Hz.	Ali	(ra)	tereddüt	etmeden:	
“-	 Ben	 Osman’ın	 bu	 işe	 layık	 olduğunu	 düşünüyorum.	 Biz	 her	 zaman	

kendilerine	yardımcı	oluruz”	dedi.	

	
1	Taberi,	2:580;	İbnü’l-Esir,	1:	487.	



Aynı	 soruyu	 Hz.	 Osman’a	 sordu.	 Hz.	 Osman	 (ra)	 da	 “Ben	 de	 Ali’yi	 tercih	
ederdim”	dedi.1		

Abdurrahman	 b.	 Avf	 (ra)	 Hz.	 Ali’nin	 bu	 görevi	 kabul	 etmesini	 istiyordu;	
ama	 acele	 etmedi.	 Tekrar	 halkın	 içine	 girdi	 ve	 onlardan	 gelen	 fikirleri	 ve	
görüşleri	değerlendirmeyi	tercih	etti.	

Mescide	 gitti	 ve	 namazlardan	 sonra	 onların	 görüşlerine	 başvurdu.	 Hz.	
Osman	(ra)	ve	Hz.	Ali	(ra)	dışındakilerin	adaylıktan	çekildiğini	ifade	etti.	Halkın	
bir	kısmı	Hz.	Osman’ın	(ra)	halife	olması	yönünde	fikir	beyan	ediyordu,	bir	kısmı	
da	Hz.	Ali’nin	(ra)	halife	olmasını	istiyordu.	Hz.	Ammar	b.	Yasir	(ra)	ve	Mikdad	b.	
Esved	 (ra)	 Hz.	 Ali’in	 (ra)	 hilafetini	 arzu	 ediyorlardı.	 Bir	 kısım	 sahabeler	 ise	
Kureyş	 içinde	 Haşimiler	 ile	 Emeviler	 arasındaki	 ezeli	 rekabeti	 düşünerek	 Hz.	
Ali’nin	 (ra)	 halife	 olması	 durumunda	 rekabetin	 ortaya	 çıkarak	 Kureyş’in	 ikiye	
bölüneceğini	 düşünüyor	 ve	 bunu	 açıkça	 ifade	 ederek	 Hz.	 Osman’ın	 (ra)	 halife	
olması	konusunda	fikir	beyan	ediyorlardı.	

Bütün	 bu	 müzakerelerden	 sonra	 Hz.	 Aişe’nin	 (ra)	 evine	 dönen	
Abdurrahman	b.	Avf	 (ra)	son	olarak	Hz.	Osman	(ra)	ve	Hz.	Ali	 (ra)	 ile	ayrı	ayrı	
görüşmeye	karar	verdi.	Hz.	Ali’yi	(ra)	çağırdı	ve:	

“-	 Halife	 olarak	 seçildiğin	 taktirde	 Allah’ın	 kitabına,	 Resulünün	 sünnetine	
uaycağına	ve	ilk	iki	halifenin	yoluna	gideceğine	söz	verir	misin?”	dedi.	

Hz.	Ali	(ra):	
“-	İlmim	ve	gücüm	yettiği	kadar	uyacağıma	söz	veriyorum”	dedi.	
Hz.	Osman’a	da	aynı	soruyu	sordu.	O	ise	tereddüt	etmeden:	
“-	Evet!	Kesinlikle	buna	uyacağım”	dedi.	
Bunun	üzerine	şura	üyelerini	bir	araya	topladı	ve	kararını	bildirdi:	
“-	 Uzat	 elini	 Ya	 Osman!	 Ben	 sana	 biat	 ediyor	 ve	 senin	 aday	 olarak	 ilan	

ediyorum”	dedi.	Diğer	üyeler	de	buna	uydular	ve	Hz.	Osman’ın	adaylığına	onay	
verdiler.	Hz.	Ali	(ra)	da	hemen	“Ben	de	Osman’ı	adaylığını	destekliyorum	ve	biat	
ediyorum”	dedi.		

Böylece	 Hz.	 Osman’ın	 (ra)	 adaylığı	 ilan	 edildi	 ve	 Mescid-i	 Nebevî’de	
kendisine	 biat	 edileceği	 sahablere	 duyruldu.	 Sahabe	 de	 dördüncü	 günü	 sabah	
namazından	 akşama	 kadar	 Mescide	 gelerek	 Hz.	 Osman’a	 (ra)	 biat	 ettiler	 ve	
hilafetini	tebrik	ederek	emrine	uyacaklarına	dair	söz	verdiler.	

Yeni	 seçilecek	 halifenin	 toplumun	 her	 kesiminden	 kabul	 görmesi	 kendi	
siyasi	meşruiyeti	ve	otoritenin	tesisi	açısından	büyük	önem	arzetmekte	idi.	

Hz.	 Osman’ın	 (ra)	 halife	 seçildiği	 tarih	 Zilhicce’nin	 son	 günü	 veya	
Muharremin	ilk	günü	idi.	Takvimler	Hicri	1	Muharrem	24	/	Miladi	7	Kasım	644	
tarihini	gösteriyordu.	

Daha	sonra	Hz.	Abdurrahman	b.	Avf’a	soruldu:	
“-	Sen	Ali’nin	hilafetini	arzu	ediyordun.	Neden	Osman’ı	tercih	ettin?”	
Hz.	Abdurrahman	(ra)	cevap	verdi:	
“-	Benim	arzum	öyle	 idi	ancak	Kureyş’in	durumunu	da	düşündüm.	Hz.	Ali	

de	 hilafet	 konusunda	 tereddüt	 etti.	 Bu	 sebeple	 Osman’ın	 daha	 kararlı	 ve	 daha	
uygun	buldum”	diye	cevap	verdi.2		

Abdurrahman	b.	Avf	(ra)	yaptığı	kamuoyu	yoklamalarını,	Kureyş	arasındaki	
ezeli	rekabeti,	Kureyşin	birlik	ve	beraberliğinin	sağlanmasını	dikkate	alarak	Hz.	
Osman’ın	 (ra)	 da	 kararlılığını	 görerek	 kararını	 vermiş	 ve	 hissiyatını	

	
1	Taberi,	2:	582-585;	İbnü’l-Esir,	1:	488;	İbn-i	Kesir,	3:	318;	İbn-i	Haldun,	Mukaddime,	2:	569.	
2	İbn	Sa'd,	Tabakat,	3:	61-2;	İbnü'l-Esîr,	El-Kâmil,	3:	34	vd;	Tecrîd-i	Sarih	Tercümesi,	Kâmil	Miras,	
9:360.	



karıştırmamıştır.	 O	 zamanın	 genel	 durumu	 ve	 nezaketi	 birliği	 sağlayacak	 ve	
devlet	 işlerinde	 Hz.	 Ömer’in	 (ra)	 birinci	 derecede	 yardımcısı	 olarak	 devamlı	
yanında	 bulunan	 ve	 siyasi	 olayları	 takip	 eden	 Hz.	 Osman’ı	 (ra)	 tercih	 etmesi	
ümmet	tarafından	da	isabetli	bulunmuştur.	

	
Hz.	Osman’ın	Halife	Seçilince	Okuduğu	Hutbe	
Hz.	 Osman	 (ra)	 halife	 adayı	 olarak	 seçilince	 Mescidde	 insanları	 biat	 için	

toplndılar.	 Hz.	 Osman	 (ra)	 biat	 merasiminden	 önce	 onlara	 şöyle	 bir	 konuşma	
yaptı.	

“Ey	İnsanlar!		
Sizler	 aldatıcı,	 fani	 ve	 geçici	 bir	 dünyadasınız.	 Baki	 bir	 aleme	 gitmek	 için	

buradasınız.	 Ömürleinizi	 boşa	 harcamayın!	 Ahiretin	 ebedi	 yurdu	 için	 hazırlık	
yapınız.	 Dünyanın	 fani	 olduğunu	 aklınızdan	 çıkarmayınız.	 Bu	 güne	 kadar	
yaşadığınız	hayata	bir	bakın,	bir	serap	gibi	geçti	gitti.	Bundan	ibret	alınız.	Biliniz	ki	
yaptığınız	 her	 şeyin	 hesabını	 yarın	 ahirette	 vereceksiniz...	 Her	 yaptığınız	 sizen	
sorulacaktır.	Aman	dikkat	ediniz!...	

Hiç	ölmeyecekmiş	gibi	dünyada	saltanat	süren	ve	insanlara	zulmeden	krallar,	
mal	ve	mülk	sahipleri	neredeler?	Onlar	ölümü	hiç	hatırlarına	getirmeden	dünyada	
kibir	 ve	 gurur	 içinde	 yaşadılar.	 Tantana	 ile	 ömür	 geçiren	 bu	 insanlar	 şimdi	
nerdeler?	

Allah	dünyaya	ne	kadar	değer	veriyorsa	siz	de	o	kadar	değer	verin.	Bakınız	
Yüce	 Allah	 Kur’ân-ı	 Kerimde	 ne	 buyuruyor?	 “Onlara	 dünya	 hayatını	 şöyle	 bir	
misalle	 anlat.	 O	 gökten	 indirdiğimiz	 bir	 su	 gibidir	 ki	 bununla	 yeryüzünün	
nebatatını	bitirir.	Sonra	nihayet	onu	kupkuru	çörçöp	haline	getirir	ve	rüzgâr	onu	
savurur.	 Allah	 her	 şeyin	 üzerinde	 güç	 ve	 kudret	 sahibidir.	 Dünyada	 size	 verilen	
mallar	ve	oğullar	dünya	hayatının	süsüdür.	Ondan	size	kalan	ancak	salih	ameller	
ise	Rabbinin	katında	sevap	bakımından	daha	hayırlıdır.”	(Kehf	Suresi,	18:45.)	

Bu	konuşmadan	sonra	biat	merasimine	geçildi.	Herkesin	biatını	aldı.	Sonunda	
tekrar	topluma	şöyle	hitap	etti:		

“Ey	İnsanlar!	
Bana	 önemli	 bir	 vazfe	 verildi.	 Ben	 de	 bunu	 kabul	 etti.	 Şunu	 bilin	 ki	 ben	

benden	 öncekilerin	 yolunu	 takip	 edeceğim.	 Bu	 yolu	 izlerken	 Allah’ın	 kitabı	 ve	
Resulullah’ın	 sünnetini	 kendime	 asla	 ayrılmayacağım	 bir	 istikamet	 olacaktır.	
Yönetimimde	 benden	 öncekileri	 aynen	 izleyeceğim.	 İkincisi,	 benden	 öncekilerin	
yapmadığı	ama	salih	kimselerin	yaptıklarını	takip	edeceğim	ve	sizlere	asla	haksız	
yere	ceza	vermeyeceğim.	

Dünya	 caziptir,	 insanları	 kendisine	 çeker	 ve	 insanları	 büyük	 bir	 kesimi	
dünyanın	bu	aldatıcı	 cazibesine	kapılırlar.	 Sakın,	dünyanın	bu	aldatıcı	 cazibesine	
kapılmayasınız!	Bu	dünyaya	güven	olmaz.”	

Talha	b.	Ubeydullah	(ra)	Medine’ye	dönünce	Hz.	Osman’ın	halife	olduğunu	
duyarak	Hz.	Osman’ın	yanına	gider.	hz.	Osman’a	“Bütün	Kureyş	bu	işten	razı	oldu	
mu?”	 diye	 sorar.	 	 Hz.	 Osman	 (ra)	 “Sen	 reyini	 istediğin	 gibi	 kullanmakta	
serbestsin.	Şayet	sen	bana	biat	etmezsen	ben	bu	işten	vazgeçerim”	demiştir.	O	da	
“Gerçekten	vazgeçer	misin?”	diye	sormuş,	Hz.	Osman	(ra)	“Evet”	demiştir.	Bunun	
üzerine	 hz.	 Talha	 (ra)	 “Herkesin	 icma	 ile	 sana	 biat	 etmesine	 nasıl	 muhalefet	
ederim”	diye	Hz.	Osman’a	(ra)	biat	ettiğini	ilan	etmiştir.1		

	

	
1	Taberi,	Tarih,	4:232-233;	İbnü’l-Esir,	El-Kâmil	fi’t-Tarih,	Beyrut-Tarihsiz,	3:72.	



Hz.	Osman’ın	(ra)	Valilerle	İlgili	Tasarrufları	
Hz.	 Osman	 (ra)	 Hilafete	 geçtiği	 zaman	 İslam	 beldelerinde	 görev	 yapan	

valiler	 ve	 görev	 yerleri	 şöyle	 idi:	Mekke’de	Nafi	 b.	Abdilharis	El-Huzaî,	 Taif	 ‘de	
Süfyan	 b.	 Abdullah	 Es-Sakafi.	 San’a	 valisi,	 Ya'la	 b.	 Münebbih,	 Cened	 valisi,	
Abdullah	b.	Ebi	Rabi'a	El-Mahzumi,	Kufe	valisi,	Muğıre	b.	Şu'be	Es-Sakafi,	Basra	
valisi,	Ebu	Musa	El-Eş'ari,	Şam	valisi,	Muaviye	b.	Ebî-Süfyan,	Humus	valisi,	Umeyr	
b.	Saad,	Mısır	valisi:	Amr	b.	Âs,	Bahreyn	valisi,	Osman	b	Ebi'l-As.1		

Hz.	 Osman	 (ra)	 Hz.	 Ömer’in	 tavsiyesine	 uyarak	 valileri	 ve	 memurları	
görevlerinde	 bıraktı.	 Zira	 onları	 görevinden	 alacak	 herhangi	 bir	 sebep	 henüz	
ortada	yoktu.	Hepsi	de	Medine’ye	heyetler	halinde	gelerek	Hz.	Osman’a	(ra)	biat	
etmiş	ve	hilafetini	tebrik	ederek	itaat	edeceklerine	dair	söz	vermişlerdi.		

Hz.	 Osman	 (ra)	 daha	 sonra	 bir	 genelge	 hazırlayarak	 tüm	 valilere	 ve	
komutanlara	gönderdi.	Genelgede	şunlar	yazılı	idi:	

“Değerli	yöneticiler!	
Sizler	 bulunduğunuz	 yerde	 müslümanların	 birinci	 derecede	 yöneticisi	 ve	

koruyucularısınız.	Sorumluluğunuz	son	derece	önemli	ve	büyüktür,	mükafatınız	da	
ona	 göre	 olacaktır.	 Benden	 önceki	 halife	 Ömer	 sizlere	 uymanız	 gereken	 emirleri	
göndermiştir.	 Ben	 de	 size	 o	 emirlere	 uymanızı	 emrediyorum.	 Sakın	 bu	 konuda	
gevşeklik	 göstermeyiniz!	 Yoksa	 Allah	 sizleri	 değiştirir	 ve	 yerinize	 uyacakları	
gönderir.	Ben	 sizlerin	neler	 yaptığınızı	 yakinen	 takip	etmekteyim.	Biliyorsunuz	ki	
benim	 sizi	 denetlediğim	 gibi,	 beni	 de	 sizi	 de	 denetleyen	 Cenab-ı	 Hakka	 karşı	 da	
sorumluyuz.	

Şurası	muhakkak	ki	yüce	Allah	yöneticileri	ruât	olarak	görevlendirdi,	cübâtâ	
olarak	görevlendirmedi.	Onlar	 ruât	olmaktan	çıkıp	 cübât	haline	dönüşünce	Allah	
onlardan	hayâ,	emanet	ve	vefayı	çeker	alır.2	Bu	konuda	uyacağımız	en	güzel	rehber	
Peygamberimiz	(asm)	ve	onun	yolu	ve	sünnetidir.	Vesselam!”3		

Hz.	 Osman	 (ra)	 şikayet	 üzerine	 ilk	 olarak	 Muğire	 b.	 Şube’yi	 Kûfe	
valiliğinden	alarak	yerine	Aşere-i	Mübeşşere’den	Sa’d	b.	Ebi	Vakkas’ı	 (ra)	 tayin	
etti.4		

Hilafetinin	son	senelerinde	halkın	valilerden	şikayetleri	artınca	gönderdiği	
müfettişlerle	durumu	tahkik	ettirerek	valilerin	çoğunu	değiştirmiştir.	

	
1	İbnü’l	Esir,	El-Kamil,	3:82.	
2	Ruât:	 Râî’nin	 çoğuludur.	 Yani	 “Küllüküm	 rain	 ve	 küllüküm	 mesûlün	 an	 raiyyetihî”	 (Buhârî,	
Cuma,	11;	 İstikrâz,	 20;	 İtk,	 17,	 19;	Vesâyâ,	 9;	Nikâh,	81,	 90;	Ahkâm,	1;	Müslim,	 İmâre,	 20;	Ebû	
Dâvûd,	 İmâre,	 1,	 13;	 Tirmizî,	 Cihâd,	 27.)	 hadisinde	 belirtidiği	 gibi	 yöneticiler	 toplumu	 idare	
etmek,	 yönetmekle	 yükümlüdürler.	 Ruât	 olmak	 ise	 toplumum	 ihtiyacını	 karşılamak,	 yardımcı	
olmak	 ve	 hizmet	 etmektir.	 Çobanın	 koyunlara	 hizmet	 etmesi	 ve	 onları	 en	 güzel	 otlaklarda	
otlatması	 ve	 tüm	 ihtiyaçlarını	 karşılaması	 gibi...	 Cüât,	 ise	 vergi	 toplama	 memuru	 anlamına	
gelmektedir.	 Bu	 ise	 baskıyı	 ve	 zulmü	 netice	 verir.	 Hz.	 Osman	 (ra)	 valilerin	 baskıcı	 ve	 vergi	
toplayıcı	 konumunda	 olmamalarını,	 bulundukları	 makamlarını	 hizmet	 makamı	 olarak	
görmelerini	 aksi	 taktirde	 kendilerinden	 hayâ,	 emanet	 ve	 vefa	 duygularını	 yitireceklerini	 ifade	
etmiştir.	(M.	Ali	KAYA)	
3	M.	Hamidullah,	Vesaik,	s.	528.	
4	Ahmet	Cevdet	Paşa,	Kısas-ı	Enbiya	ve	Tevarih-i	Hulefa,	1:	432.	



Hz.	OSMAN’IN	(RA)	İCRAATLARI	VE	HİZMETLERİ	
	
Hz.	Osman’ın	Adaleti	
Hz.	 Ömerin	 (ra)	 oğlu	 Ubeydullah,	 babasının	 şehit	 edilmesinde	 rolü	 olan	

Hürmüzan’ı	mahkeme	kararını	beklemeden	ve	halifenin	emri	olmadan	öldürdü.	
Suçlular	bulunmalı	ve	gerekli	ceza	verilmeli	idi;	ancak	bu	yasal	yolla	ve	mahkeme	
kararı	 ile	 yönetim	 tarafından	 infaz	 edilmesi	 gerekiyordu.	Ubeydullah’ın	 yapmış	
olduğu	şey	idareye	karışmak	ve	anarşiye	sebep	olmaktı.	Bu	sebeple	yakalandı	ve	
hapsedildi.	

Hz.	 Ömer’i	 (ra)	 şehit	 edilmesi	 olayı	 basit	 bir	 olay	 değildi	 ve	 sadece	 Ebu	
Lülü’nün	 tek	 başına	 yaptığı	 bir	 olay	 da	 değildi.	 Bu	 suikastın	 arkasında	Mecusi,	
yahudi	 ve	 Hristiyanların	 işbirliği	 vardı	 ve	 bir	 kısmı	 da	 müslümanların	 içinde	
Müslüman	görünüyor	ve	nifak	hareketini	körüklüyorlardı.	Onların	tespit	edilerek	
cezalandırılması	 gerekiyordu;	 ama	 bu	 da	 halife	 tarafından	 hukuki	 yollarla	
yapılması	 gerekiyordu.	 Ubeydullah	 bu	 yolun	 da	 kapanmasını	 sağlamıştı.	 Bu	
sebeple	 Ubeydullah’ın	 yargılanması	 gerekiyordu.	 Ubeydullah	 yakalanarak	
hapsedildi.	

Hz.	Osman	(ra)	halife	olduğu	 ilk	günde	bu	problem	ile	karşı	karşıya	kaldı.	
Hz.	 Ali	 (ra)	 ve	 bası	 sahabeler	 Ubeydullah’ın	 idam	 edilmesi	 gerektiğini	 ifade	
ettiler.	Sahabelerin	bir	kısmı	ise	Hz.	Ömer’in	(ra)	su-i	kasta	maruz	kalarak	şehit	
edilmesinden	 sonra	 oğlunun	 da	 idam	 edilmesine	 taraftar	 olmadılar.	 Halk	 da	
mağlup	 İran	 Orduları	 Başkomutanı	 olan	 Hürmüzan’ın	 samimi	 bir	 müslüman	
olduğu	 konusunda	 şüphe	 içinde	 idiler.	 Bu	 sebeple	 diyet	 karşılığında	
bırakılmasını	 teklif	 ettiler.	 Ama	 ne	 var	 ki	 Hz.	 Osman	 (ra)	 Allah’ın	 hükmünün	
böyle	 hileli	 yollarla	 uygulanmamasına	 rıza	 göstermedi.	 Zira	 Hürmüzan	
müslüman	olmuştu	ve	müslümanlığını	da	namaz	kılarak	ve	haramlardan	kaçarak	
göstermişti.	 Bu	 sebeple	 Hz.	 Ömer’in	 oğlunu	 infaz	 edilmek	 üzere	 Hürmüzan’ın	
oğlu	Kumazeban’a	teslim	etti.	

Kumbezan	bundan	sonrasını	şöyle	anlatır:	
“Medine’ye	 yerleşen	 biz	 Acemler	 biribirimize	 gelir-gider,	 kendi	 aramızda	

görüşürdük.	Bir	gün	Firuz	bize	gelmişti.	Yanındaiki	başlı	bir	hançer	vardı.	Babam	
hançeri	ondan	alarak	“Bunun	bu	memlekette	ne	işi	var,	bununla	ne	yapacaksın?”	
dedi.	O	da	“Hiç!	Öylesine	taşıyorum”	diye	cevap	verdi.	Babam	hançeri	kendisine	
iade	 etti.	 Adamın	 birisi	 bunu	 görmüş.	 Ertesi	 günü	 Hz.	 Ömer’u	 Firuz	 suikast	
düzenleyince	gidip	“Bu	hançeri	Hürmüzan’da	gördüm”	diye	haber	vermiş.	Bunun	
üzerine	Ubeydullah	da	gelip	babamı	öldürdü.	

Hz.	Osman	(ra)	hilafete	geçince	beni	çağırdı	ve	babamın	velisi	olduğum	için	
Ubeydullah’ı	bana	teslim	etti	ve	dedi	ki:	

“-	Bak	evladım!	Babanın	katili	 işte	budur.	Sen	babana	ondan	daha	evlasın.	
Al	onu	götür,	idamını	sen	infaz	edeceksin.”	

Ben	de	bunun	üzerine	Ubeydullah'ı	alıp	götürdüm.	Medine'de	kim	var	kim	
yok,	 yediden	 yetmişe	 herkes	 başıma	 toplandı.	 Kendisini	 affetmem	 için	 ısrarla	
ricada	bulundular.		

Onlara:	
“-	Şimdi	ben	bu	adamı	öldürebilir	miyim?”	diye	sordum.	
“-	Elbette!”	diye	cevap	verdiler	ve	Ubeydullah'ı	suçladılar	ve	hakaret	ettiler.		
Sonra	onlara:	
“-	 Peki	 onu	 öldüreceğim	 zaman,	 onu	 korumak	 için	 bana	 engel	 olacak	

mısınız?”	diye	sordum.	Onlar:	



“-	Asla!”	dediler	ve	yine	Onu	suçlayıp	ona	hakaret	ettiler.		
Bunun	üzerine	Allah'ın	 rızası	 ve	onların	hatırı	 için	Ubeydullah'ın	hayatını	

bağışladım.	Allah'a	yemin	ederim	o	kadar	sevindiler	ki	hemen	beni	omuzladılar	
ve	elleri	üzerinde	evime	kadar	getirdiler.”1		

Böylece	hak	sahibi	hakkından	vazgeçer	ve	Ubeydullah’ı	affeder.	Durum	Hz.	
Osman’a	 (ra)	 haber	 verilince	 Hz.	 Osman	 (ra)	 Kumbezan’ı	 çağırır	 ve	 kendisini	
tebrik	 eder.	 Ubeydullah’ın	 diyetini	 verecek	 parası	 yoktur.	 Hz.	 Osman	 (ra)	 Hz.	
Ömer	(ra)	halife	olduğu	halde	diyetini	hazineden	vermez	bizzat	kendi	malından	
verir.2		

Böylece	problem	Allah’ın	yardımı	ile	hiçbir	sıkıntıya	sebep	olmadan	adil	bir	
şekilde	çözülmüş	oldu.	

	
Hz.	Osman’ın	(ra)	Kur’ân-ı	Kerime	Hizmeti	
Hz.	 Osman’ın	 gerçekleştirdiği	 büyük	 ve	 tarihî	 hizmetlerinden	 en	mühimi,	

şüphesiz	 “Kur’ân-ı	 Kerim	 nüshalarının	 çoğaltılması”	 işidir.	 Resûlullah	 (asm)	
Efendimiz	 “Sizin	 en	 hayırlınız,	 Kur’ân’ı	 öğrenen	 ve	 öğreteninizdir!”3		 hadîs-i	
şerîfini	 rivâyet	 eden	 Hz.	 Osman	 (ra)	 Kur’ân-ı	 Kerîm’e	 büyük	 hizmetlerde	
bulunmuştur.	Onun	Kur’ân’a	çok	ehemmiyet	verip	hizmet	ettiğini	gören	halk	da	
bu	yolda	yürümüş,	idârecilerini	örnek	almışlardır.	Nitekim	Ebû	Abdurrahmân	es-
Sülemî	(ra)	Hz.	Osman’ın	(ra)	hilâfet	devrinde	kıraat	hocalığına	başlamış	ve	uzun	
müddet	 bu	 vazîfesine	 devam	etmişti.	 Zaman	 zaman,	Kûfe’de	 imâmet	 ve	Kur’ân	
muallimliği	yaptığı	mescidi	kastederek	şöyle	derdi:	

“–Beni	şu	makâmımda	oturmaya	sevkeden	şey,	Allâh	Rasûlü’nün:	 ‘Sizin	en	
hayırlınız	 Kur’ân’ı	 öğrenen	 ve	 öğreteninizdir!’	 hadîs-i	 şerîfindeki	 müjdeye	 nâil	
olabilme	arzusudur.”4		

O	 sıralar	 Ermenistan	 ve	 Azerbaycan	 fethine	 katılmış	 olan	 sahabiler	
arasında	Kur’ân-ı	Kerim’i	okuma	hususunda	bazı	farklı	görüşler	ortaya	çıkmıştı.	
Çünkü	 Irak	ordusunda	bulunanlar	 İbni	Mes’ud’dan,	 Şam	ordusunda	bulunanlar	
da	 Ubey	 b.	 Kâb’dan	 Kur’ân	 okumayı	 öğrenmişlerdi.	 Aradaki	 küçük	 farklılıklar	
sebebiyle	Huzeyfetü’l-Yemanî,	Hz.	Osman’a	gelmiş:	

“Bu	 ümmet,	 Yahudi	 ve	 Hıristiyanlar	 gibi	 ihtilafa	 düşmeden	 önce	 onların	
imdadına	yetiş!”	demişti.	

Bu	 müracaat	 üzerine	 Hz.	 Osman,	 hemen	 bir	 istişare	 meclisi	 topladı.	 Bu	
heyet,	 yardımcılarıyla	 birlikte	 12	 kişiden	 müteşekkildi.	 İleri	 gelenleri	 Zeyd	 b.	
Sâbit,	Abdullah	b.	Zübeyr,	Sâid	b.	Âs	ve	Abdurrahman	b.	Hâris	(ra)	idi.	Heyet,	Hz.	
Ömer’in	(ra)	evinde	ve	Hz.	Hafsa’nın	(ra)	himayesinde	olan	Kur’ân	nüshasını,	Hz.	
Ebû	 Bekir	 (ra)	 zamanında	 toplatılan	 nüsha	 esas	 alınarak	 yedi	 nüsha	 olarak	
çoğalttı.	 Çoğaltılan	 bu	 nüshalar	 Kûfe,	 Basra,	 Şam,	 Mekke,	 Yemen	 ve	 Bahreyn’e	
gönderildi.	Bir	nüsha	da	Medine’de	bırakıldı.	Bu	nüshaya	“İmam”	adı	verildi.	

Abdurrahman	b.	Mehdî	şöyle	der:	 “Hz.	Osman’da	 iki	ahlâk	vardı	ki	bunlar	
ne	 Ebû	 Bekir	 Sıddîk’ta,	 ne	 de	 Hz.	 Ömer’de	 mevcuttu.	 Birincisi	 mazlum	 olarak	
şehit	 edilinceye	 kadar	 sabır	 göstermesi;	 ikincisi	 de	 tüm	 müslümanları	 bir	
Mushaf-ı	Şerif	üzerinde	toplamasıdır.”5		

	
1	İbnü’l-Esir,	El-Kamil,	3:	81-82.	
2	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye,	7:	244.	
3	Buhârî,	Fedâilü’l-Kur’ân	21.	
4	Buhârî,	Fedâilü’l-Kur’ân,	21;	Tirmizî,	Fedâilü’l-Kur’ân,	15.	
5	Ebû	Nuaym,	Hilye,	1:58.	



Bu	 sebeple	 Hz.	 Osman’a	 (ra)	 Kur’ân-ı	 Kerimi	 toplayan	 ve	 neşreden	
anlamında	“Camiu’l-Kur’ân”	ve	“Naşiru’l-Kurân”	adı	verilmiştir.	

Hz.	 Osman	 (ra)	 Kur’ân-ı	 Kerîm	 ile	 çok	 meşgul	 olduğu	 için	 iki	 Mushaf	
eskitmişti.	Her	sabah	kalktıklarında	Mushaf-ı	Şerîf’i	hürmetle	öpmeyi	âdet	hâline	
getirmişti.1	Hz.	 Osman	 (ra)	 Cuma	 gecesi	 Bakara	 sûresini	 okumaya	 başlar,	
Perşembe	 gecesi	 hatmi	 tamamlardı.	 Yani	 haftada	 bir	 hatmederdi.	 Diğer	
sahabîlerden	 İbn-i	Mes’ûd	 (ra)	 da,	 Kur’ân-ı	 Kerîm’i	 Cumadan	 Cumaya	 bir	 defa,	
Ramazan’da	da	üç	günde	bir	hatmederdi.	Muâz	(ra)	üç	günden	daha	kısa	sürede	
bitirmeyi	 hoş	 görmezdi.	 Temim-i	 Dârî’nin	 (ra)	 de	 haftada	 bir	 defa	 hatmettiği	
rivâyet	edilir.	

Abdullah	 b.	 Ömer	 (ra)	 şöyle	 der:	 “Biz	 Rasûlullah	 Efendimiz	 (asm)	
zamanında	insanları	derecelendirir	ve	şöyle	sıralardık:	‘Ümmet-i	Muhammed’in,	
Rasûlullah	 (asm)	 Efendimiz’den	 sonra	 en	 efdali	 Ebû	 Bekir,	 sonra	 Ömer,	 sonra	
Osman’dır’	 derdik	 ve	 Allah	 Rasûlü	 (asm)	 bu	 sıralamayı	 işittikleri	 hâlde	 itiraz	
etmezlerdi.”2	

	
Hz.	OSMAN	(RA)	DÖNEMİ	FETİHLERİ	
	
Hz.	Osman’ın	(ra)	İslam’ın	Yayılmasına	Hizmetleri	
Hz.	 Osman’ın	 (ra)	 hilafetinin	 ilk	 altı	 yılı	 fetihlerle	 geçti.	 Bu	 zaman	 içinde	

Afrika’nın	 mühim	 bir	 kısmı	 fethedildi.	 İspanya’ya	 ilk	 Müslüman	 akınları	
başlatıldı.	 Kıbrıs	 fethedildi.	 Ayrıca	Hz.	Ömer’in	 (ra)	 vefatını	 fırsat	 bilerek	 isyan	
eden	 Ermenistan	 ahalisi	 itaat	 altına	 alındı,	 Taberistan	 fethedildi.	 Bu	 yılın	 en	
mühim	bir	hadisesi,	 İslam	donanmasıyla	Bizans	donanmasının	Akdeniz’de	karşı	
karşıya	 gelmesi	 ve	 İslam	 donanmasının	 500	 parçalık	 Bizans	 donanmasını	
bozguna	uğratmasıdır.	Bu	zafer,	Müslümanlara	Akdeniz’de	rahat	manevra	yapma	
imkânını	kazandırdı.	Müslümanlar,	Malta	ve	Girit	adalarına	çıktılar.	Bu	arada	bir	
grup	 Müslüman,	 Anadolu	 sahillerine	 çıkarken,	 diğer	 bir	 grup	 da	 İstanbul	
surlarına	 dayandı.	 Hepsi	 de	 Peygamber	 Efendimizin	 (asm)	 müjdesine	 layık	
olabilmek	için	gayret	göstermişlerdi.	

Yine	 bu	 zaman	 zarfında	 idarede	 eyalet	 sistemi	 kökleştirildi.	 İslam	 ülkesi	
mülki	ve	idari	olmak	üzere	iki	sisteme	ayrıldı.	

Hazreti	 Osman,	 Hicaz’daki	 ve	 Irak’daki	 bakımsız	 yerleri,	 güvendiği	
kimselere	ve	yakınlarına	verir,	 ziraat	 aletleri	de	 temin	ederek	 çalıştırır,	millete	
çok	 toprak	 kazandırarak	 ziraatı	 geliştirip,	 bağlar,	 meyve	 bahçeleri	 yetiştirdi.	
Kuyular	kazdırıp,	kanallar	açtırdı.	Arabistan’ın	kuru	toprakları	onun	zamanında	
en	 bereketli	 yerler	 haline	 gelmişti.	 Emniyet	 ve	 huzûr	 da	 böylece	 kendiliğinden	
meydana	 gelmişti.	 Hanlar,	 misâfirhâneler	 yapılmıştı.	 Ticâret	 ve	 nakliyatta	
kolaylık	da,	 bunlara	bağlı	 olarak	gelişmişti.	Mal,	 servet	 artıp	 iş	hayatı	 canlandı.	
Onun	zamanında	Medine’de	tarla	sürmeyen,	bağ	yetiştirmeyen	kimse	kalmadı.	

Hilafeti	 döneminde	 bütün	 Arabistan	 ve	 Afrika’nın	 büyük	 bir	 kısmı,	 İslâm	
memleketinin	bir	parçası	olmuş,	Trablusgarb,	Fizan,	Bingazi,	Tunus,	Cezayir,	Fas,	
Merakeş,	 Dimyat,	 Zeyyad,	 Aden,	 San’â,	 Asir,	 Bahreyn,	 Hadremut,	 Katif,	 Necd,	
bütün	Irak,	Hindistan	ve	Sind,	Çin,	Semerkand,	Hayve,	Buhârâ	ve	Türkistan,	İran,	
Kafkasya	İslâmın	idâresi	altına	girerek,	İslâm	sancağı,	İstanbul	surlarının	önüne	
kadar	 götürülmüştü.	 Fethedilen	memleketlerin	 ahalisi	 de	 seve	 seve	müslüman	

	
1	Kettânî,	2:	196-197.	
2	Buhârî,	Ashâbu’n-Nebî,	4,	7;	Ebû	Dâvûd,	Sünnet,	8;	Tirmizî,	Menâkıb,	18.	



olmakla	 şereflendiklerinden	 İslâm	 nüfusu	 pek	 artmış,	 milyonları	 aşmıştı.	 Bu	
kadar	 genişlik	 ve	 çokluk	 sebebiyle	 fikirlerde	 ayrılık	 çoğalmış,	 düşünüş	 tarzları,	
idrâk	şekilleri	arasında	ayrılık	baş	göstermişti.	Müslümanlar	arasında	ihtilafların	
ve	 fitnelerin	 de,	 bu	 fitnelere	 kapılan	 müslümanların	 da	 sebebi	 müslümanların	
çoğalması,	sahabelerin	islam	dünyasına	dağılması	ve	bir	kısmının	da	vefat	etmiş	
olması,	alimlerin	ve	islam	ahlakını	tam	olarak	yaşayanların	da	azalması	idi.	
	

Hz.	Osman	(ra)	Dönemi	Fetihleri	
Hz.	 Osman'ın	 dönemi	 fetihlerle	 dönemidir.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 zamanında	

başlayan	 fetihler	 on	 yıl	 boyunca	 hem	 karada	 hem	 denizde	 devam	 etmiştir.	
Sadece	son	iki	senesi	kargaşa	dönemidir.	Genellikle	tarihçiler	kargaşa	dönemi	ile	
çok	 fazla	 ilgilendikleri	 için	 fetihler	 ve	Hz.	Osman’ın	 (ra)	muhteşem	zaferleri	 ve	
adil	yönetimi	unutturulmuştur.	

Hz.	Osman	(ra)	halife	olduğu	zaman	Şam	valisi	Hz.	Muaviye	b.	Ebi-Süfyan	
(ra)	idi.	Hz.	Muaviye	Bizans	üzerine	sefer	düzenleyerek	Ammuriye	yani	günümüz	
adı	 ile	 Ankara’ya	 kadar	 gelmiştir.	 Bu	 seferde	 Peygamberimizin	 (asm)	 önemli	
sahabelerinden	Ubade	b.	 Samit,	 Ebu	Eyyub	Halid	b.	 Zeyd,	Ebu	Zer	El-Ensari	 ve	
Şeddad	b.	Evs	(ra	ecmain)	yanında	bu	sefere	iştirak	etmişlerdi.		

Müslümanlar	 bu	 seferlerinde	 her	 zaman	 olduğu	 gibi	 sayıca	 düşmandan	
daha	 az	 bulunuyordu.	 Bu	 sebeple	 fethettiği	 yerlerde	 az	 sayıda	 asker	 bırakmak	
durumunda	kalıyorlardı.	

Hz.	 Ömer’in	 (ra)	 vefatını	 öğrenen	 İran	 ve	 Bizans	 topraklarında	 yer	 yer	
idareye	başkaldırdılar.	Müslümanların	zaafa	düşeceklerini	zannediyorlardı.	Ama	
güçlerinden	 hiçbir	 şey	 kaybetmediklerini	 Hz.	 Osman	 (ra)	 döneminin	Hz.	 Ömer	
(ra)	döneminden	farklı	olmadığını	gördüler.	

	
1.	Afrika,	Suriye	ve	Mısır	Cihetindeki	Fetihler	
Mısıf	 valisi	 Amr	 b.	 Âs	 (ra)	 İskenderiye’de	 anlaşmayı	 bozarak	 isyan	

edenlerin	 üzerine	 yürüyerek	 onları	 dize	 getirdi.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 Trablus’un	
fethinden	sonra	Afrika’da	fazla	 ilerlemesine	izin	vermemişti.	Hz.	Osman	(ra)	bu	
yeniden	 izin	 verdi	 ve	 Abdullah	 b.	 Saad	 b.	 Ebi	 Sarh	 kumandasında	 bir	 birlik	
göndererek	Trablus’a	gönderdi.	

Abdullah	 Trablus’u	 geçti	 ve	 kıyıda	 bulunan	 Bizanslılara	 ait	 birçok	 gemiyi	
ele	geçirdi.	Tunus’a	girdi	ve	Subaytıla	denilen	yerde	Bizans	ordusu	ile	karşılaştı.	
Georg	 komutasındaki	 ordu	 ile	 savaştı.	 İslam	 ordusunda	 buluna	 Abdullah	 b.	
Zübeyr	(ra)	Bizasn	komutanını	öldürerek	büyük	bir	zafer	kazanmaya	vesile	oldu.	
Ancak	 Mısır’ın	 güneyinden	 gelen	 Nuba’ların	 tehdidini	 ortadan	 kaldırmak	 için	
Bizanslılarla	bir	yıl	belli	bir	cizye	ödemek	şartı	ile	geri	çekildi.1		

	
1.1.	Donanmanın	Kurulması	ve	Kıbrıs’ın	Fethi	(H.	28	/	M.	648)	
Şam	valisi	Hz.	Muaviye	 (ra)	Hz.	Ömer	 (ra)	 döneminde	de	donanma	 teşkil	

ederek	 deniz	 seferlerine	 çıkmak	 ve	 sahillerdeki	 Rum	 kasabalarını	 fethetmek	
istiyordu.	

Çünkü	 Bizans'ın	 denizdeki	 üstünlüğü	 devam	 ettiği	 sürece	 Mısır	 ve	
Suriye'deki	 hâkimiyetlerinin	 tehdit	 altında	 idi.	 H.	 24	 (M.	 645)	 yılında	
Bizanslılar'in	 çıkarma	 yaparak	 İskenderiye'yi	 ele	 geçirmeleri	 üzerine	 Bizans'a	
karşı	mücadelenin,	 donanmanın	 desteği	 olmadan	 yürütülemeyeceğini	 farkeden	

	
1	İbnü’l-Esir,	El-Kamil,	3:	91-92,	94-97.	



Hz.	Muâviye	 b.	 Ebû	 Süfyân	 donanma	 oluşturmak	 için	Hz.	 Ömer’den	 izin	 istedi;	
ancak	Hz.	Ömer	(ra)	buna	henüz	 izin	vermedi.	Çünkü,	H.	20	(M.	641)	 tarihinde	
deniz	 yoluyla	 Habeşistan’a	 gönderilen	 Alkame	 fırtınaya	 yakalanmış	 ve	 gemi	
alabora	 olarak	 batmış	 ve	 askerleri	 ile	 boğulmuştu.	 Bu	 sebeple	 şefkatli	 halife	
deniz	 gücüne	 sıcak	 bakmamıştı.	 Hz.	Muaviye	 (ra)	 aynı	 teklifi	 Hz.	 Osman’a	 (ra)	
yapınca	 Hz.	 Osman	 (ra)	 H.	 27	 (M.	 647-648)	 yılında	 gönderdiği	 emirnamede	
“Seçerek	 ve	 kura	 çekerek	 kimseyi	 bahriye	 askeri	 olarak	 alma.	 Halkı	muhayyer	
bırak	gönüllülerden	meydan	gelecek	bir	gücü	oluşturarak	deniz	seferlerine	çık!”	
buyurarak	donanma	gücünün	teşkiline	izin	verdi.	

Hz.	Muaviye	(ra)	de	öyle	yaptı.	Gönüllü	Bahriye	birliği	oluşturdu	ve	başına	
da	 Abdullah	 b.	 Kays	 El-Casi’yi	 kumandan	 olarak	 atadı.	 İskenderiye	 ve	 Akka’da	
gemiler	inşa	ettirdi	ve	(H.	27	/	M.	647-48)	yılında	Kıbrıs'a	sefere	çıkmak	için	izin	
istedi.	 	 Hz.	 Osman	 (ra)	 sahillerin	 askerî	 bakımdan	 takviye	 edilmesi,	 yanına	
hanımını	 da	 alması	 ve	 kimseyi	 sefere	 zorlamaması	 şartıyla	 Muâviye'ye	 izin	
verildi.	Bunun	üzerine	(H.	28/	M.	648-49)	yılında	çok	sayıda	gemi	İskenderiye	ve	
Akkâ'dan	 denize	 açıldı.	 Kıbrıs'a	 çıkan	 Müslümanlar	 barış	 yoluyla	 burayı	
fethettiler.	 Mısır’dan	 Abdullah	 b.	 Saad	 b.	 Ebi	 Sarh	 komutasında	 bir	 kuvvet	
Kıbrıs'ın	 fethi	 için	 Muaviye'ye	 yardıma	 gitti;	 ancak	 Abdullah	 varıncaya	 kadar	
Muaviye'nin	fethi	gerçekleştirip	asayişi	temin	ettiğini	gördü.	

Kıbrıs	 fatihleri	 arasında	Rasulullah’ın	 (asm)	değerli	 sahabilerinden	Ubade	
b.	Samit,	Mikdad	b.	Amr,	Şeddad	b.	Evs	ve	Ebuzer	El-Ğifari	(ra	ecmain)	de	vardı.	
Bunlardan	Ubade	 b.	 Samit,	 zevcesi	Ümmü	Haram'ı	 da	 beraber	 götürmüştü.	Hz.	
Peygamber'in	deniz	seferiyle	ilgili	müjdesini	duyan	Ümmü	Haram	da	bu	seferde	
bulundu	ve	çıkarma	sırasında	atından	düşerek	şehid	oldu.1			

Kıbrıs	adası	yıllık	7200	altın	vergiye	bağlandı.	
O	günlerle	ilgili	bir	hâtırayı	Cübeyr	b.	Nefîr	(ra)	şöyle	anlatır:	
“Kıbrıs	 fetholununca,	 ahâlisi	 dağıtıldı.	 Halk	 birbirine	 ağlıyor,	 üzüntü	

duyuyordu.	 O	 esnâda	 Ebü’d-Derdâ	 Hazretleri’ni,	 tek	 başına	 oturmuş	 ağlarken	
gördüm.	Ona:	

“	–Ey	Ebü’d-Derdâ!	Allah’ın,	İslâm’ı	ve	Müslümanları	üstün	kıldığı	bir	günde	
seni	böylesine	ağlatan	nedir?”	diye	sordum.	Şu	cevâbı	verdi:	

“–Ya	Cübeyr!..	 İnsanlar	Allâh’ın	emrini	terkedince,	O’nun	katında	ne	kadar	
da	 değersizleşiyorlar.	 Bunlar	 bir	 zaman,	 iktidar	 ve	 mal-mülk	 sahibi,	 güçlü-
kuvvetli	 kişilerdi.	 Allâh’ın	 emirlerini	 terk	 ettikleri	 zaman,	 işte	 gördüğün	 bu	
duruma	düştüler.”2		

Ashâb-ı	 kirâmın,	 mağlûb	 ettikleri	 düşmanları	 hakkındaki	 bu	 müşfikâne	
duyguları	 ne	 kadar	 ibretlidir.	 Gözleri,	 onların	 malında	 mülkünde	 değil,	
gönüllerinin	Allah’a	yönelmesinde…	

Bundan	 bir	 yıl	 sonra	 Suriye	 sahillerindeki	 Arvad	 (Cyzikus)	 adası	
Müslümanlar	 tarafından	alındı.	Kıbrıs'ın	 fethinden	 sonra	Müslümanlar	Mısır	 ve	
Suriye'deki	 üslerden	 deniz	 seferleri	 düzenlemeye	 başladılar.	 652	 yılında	 200	
gemiden	 meydana	 gelen	 bir	 filo	 Suriye'den	 Sicilya	 adasına	 vardı	 ve	 aynı	 yıl	
Rodos'a	bir	sefer	yapıldı.	648'de	yapılan	antlaşma	şartlarına	uyulmaması	üzerine	
Kıbrıs'a	654'te	yapılan	ikinci	seferde	Belâzürî'nin	rivayetine	göre	500	gemi	vardı.	
Bu	 sefer	 sırasında	 ada	 İslâm	 devletine	 bağlandı.	 Lepithos'a	 12.000	 kişilik	 bir	
garnizon	yerleştirildi.	

	
1	İbnü’l-Esir,	El	Kamil,	3:	101-104.	
2	İbnü’l-Esir,	el-Kâmil,	3:	96-97;	Ebû	Nuaym,	Hilye,	1:	216-217.	



Kıbrıs	 Zaferi'nin	 ardından	Müslümanlar	 İstanbul'un	 fethi	 için	 hazırlıklara	
başladılar.	 Lübnan'dan	 sağlanan	 kereste	 ve	 demir	 İskenderiye'deki	 eski	
tersaneye	 taşındı	 ve	 burası	 yeniden	 canlandırıldı.	 Mağlûbiyetinin	 acısını	
çıkarmak	 ve	 kaybettiği	 yerleri	 tekrar	 ele	 geçirmek	 isteyen	 Bizans	 donanması	
İskenderiye'ye	 çıkarma	 teşebbüsünde	 bulunduysa	 da	 Mısır	 Valisi	 Abdullah	 b.	
Sa’d	b.	Ebu	Sarh	tarafından	büyük	bir	yenilgiye	uğratıldı.	(M.	652.)	

	
1.2.	Zatu’s-Savari	(Gemi	Direkleri)	Deniz	Savaşı	(H.	34	/	M.	655)	
Hz.	Osman	devrinde	Bizans’a	karşı	kazanılan	en	parlak	ve	kesin	zaferlerden	

birisi	 hiç	 şüphesiz	 Zâtü’s-Sevârî	 deniz	 savaşıdır.	 Abdullah	 b.	 Sa'd'ın	 emrinde	
toplanan	 İslâm	 donanması	 bazı	 tarihçilere	 göre	 İskenderiye	 yakınlarında,	
bazılarına	 göre	 ise	 Antalya'nın	 Finike	 ilçesi	 açıklarında	 500	 parçadan	 oluşan	
Bizans	donanması	ile	karşılaştı.	İslâm	donanmasının	sahip	olduğu	gemi	sayısı	ise	
ikiyüz	civarındaydı.	

Abdullah	 b.	 Sa’d’ın	 komutasındaki	 İslâm	 donanması,	 İskenderiye	
açıklarında	 Herakleios'un	 oğlu	 II.	 Kostans'ın	 kumandasındaki	 bu	 donanmayı	
büyük	bir	yenilgiye	uğrattı.	Konstantin,	Sicilya	Adası’na	sığınmak	zorunda	kaldı.	
Sicilya	 ahâlîsi	 İmparator’un	 zulmünden	 usanmış	 olduklarından	 Kostantin’i	
öldürdüler.1		

Gemilerin	 çokluğu	 sebebiyle	 İslâm	 tarihinde	 “Zâtü's-savârî”	 adıyla	 anılan	
bu	 savaş	 Müslümanların	 ilk	 büyük	 deniz	 zaferidir.	 Bu	 zaferle	 Bizans'ın	 Doğu	
Akdeniz'deki	hâkimiyeti	sona	ermiş	oldu.	

Hicretin	32.	senesinde	Muâviye	(ra)	gemilerini	İstanbul’a	kadar	gönderdi.	
Osman	(ra)	zamanında	topraklar	çok	genişlemiş	ve	zenginlik	iyice	artmıştı.	

Maddî	imkânların	genişlemesiyle	bazı	ictimâî	değişmeler	de	başladı.	
	
2.	Doğu	Cephesindeki	Fetihler	
Hz.	 Osman	 döneminde	 Afrika,	 Kıbrıs	 ve	 Ermenistan	 bölgesinde	 İslam	

topraklarına	 yeni	 yeni	 yerler	 ilave	 edilirken	 bunun	 yanı	 sıra	 Pers	 ülkesinde	
Horasan'da	 ve	 Babül-Ebvab'da	 antlaşmalarını	 tek	 taraflı	 olarak	 bozan	 kitleler	
itaate	yeniden	mecbur	edildiler.	

Hz.	Ömer	(ra)	döneminde	Hz.	Ömer’in	valisi	Huzeyfe	b.	Yeman	(ra)	Medayin	
valisi	 iken	 (H.	 23/	 M.	 643)	 Azarbeycan	 ve	 Ermenistan	 ile	 cizye	 vermek	 üzere	
barış	 imzalanmıştı.	 Hz.	 Ömer’in	 şehit	 olması	 ile	 cizye	 vermeyi	 reddederek	
anlaşmayı	 bozunca	 Hz.	 Osman	 (ra)	 Velid	 b.	 Ukbe’yi	 onların	 üzerine	 gönderdi.	
Selman	b.	Rebî	el-Bahilî’yin	öncü	kuvvet	olarak	gönderip	arkasından	bir	ordu	ile	
giden	Velid	Ermenistanı	yeniden	barışa	zorladı	ve	daha	ağır	şartlarda	anlaşmayı		
imzalamaya	mecbur	etti.	

	
2.1.	İran	ve	Horosan	Bölgesindeki	Gelişmeler	
Horosan	 emiri	 Umeyr	 b.	 Osman	 b.	 Saad	 şimdi	 Özbekistan	 sınırları	 içinde	

bulunan	Fergana’ya	sefer	düzenledi.	(H.	29	/	M.	650)	Sicistan	emiri	Abdullah	b.	
Umeyr	el-	Leys’i	Kabil’e	sefer	düzenledi	ve	Kirman	emiri	Abdullah	b.	Umeyr	et-
Temimi	de	Sina	Nehrine	kadar	ulaşıldı.	

Kufe	 emiri	 Sa’d	b.	Âs,	 beraberinde	 seçkin	 sahabelerden	Hz.	Hasan	 (ra)	 ve	
Hz.	 Hüseyin	 (ra)	 Abeullah	 b.	 Abbas,	 (ra)	 Abdullah	 b.	 Ömer	 (ra)	 ve	 Abdullah	 b.	

	
1	İbnü’l-Esir,	Kâmil,	3:	117-119;	Ahmed	Cevdet	Paşa,	Kısas-ı	Enbiyâ,	1:	457-458.	



Zübeyir	 (ra)	 olduğu	 halde	 Horosan	 çevresindeki	 beldelere	 sefer	 düzenleyerek	
buraları	zapt-u	rapt	altına	aldı.	

Bu	 arada	 İranlılar	 yeniden	 ayaklanmışladı.	 Abdullah	 b.	 Amir	 büyük	 bir	
kuvvetle	 üzerlerine	 giderek	 İran	 bölgesini	 yeniden	 hakimiyeti	 altına	 aldı.	 Bu	
harekat	sırasında	İran’ın	son	İmparatoru	Yezdicerd		Kirman’a	kaçtı.	Onu	izleyen	
Mücaşi	 b.	 Mesud	 es-Silmî	 onu	 Morgab	 Nehri	 kenarında	 bir	 değirmende	
sıkıştırarak	öldürdü.	

H.	32	M.	653	yılında	Hz.	Osman	(ra)	Kufe	Emiri	Sa’d.	b.	Âs’a	bir	emirmane	
göndererek	Selamn	b.	Rebia’yı	“El-Bab”	bölgesine	sefer	için	gönderilmesini	ister.	
Selman	Kufe	emirinin	kendisine	verdiği	askerler	ile	doğuya	doğru	sefere	çıktı.	Bu	
seferde	 Peygamberimizin	 (asm)	 seçkin	 sahabelerinden	 Ebu	 Hureyre	 (ra)	 ve	
Selman-ı	Farisi	(ra)	ve	Huzeyfe	b.	Yeman	(ra)	da	iştirak	etmiştir.		

Hz.	Osman	(ra)	ayrıca	Ermenistan’da	bulunan	şam	kuvvetlerinin	komutanı	
Habib	b.	Mesleme’ye	haber	göndererek	El-Bab	mıntıkasındaki	kuvvetlere	yardım	
etmesini	 istedi.	 O	 da	 halifenin	 bu	 emrini	 derhal	 yerine	 getirerek	 Selman	 b.	
Rebia’ya	 yardıma	 gitti.	 Böylece	 Sind,	 Kâbil	 ve	 Fergana	 kentleri	müslümanların	
hakimiyetine	girmiş	oldu.1		

	
3.	Diğer	Fetihler	
Hz.	 Osman	 (ra)	 zamanında	 Kıbrıs,	 Trablus	 ve	 Taberistan	 dışında	 başka	

ülkeler	de	 fethedilmiş	ve	oralara	da	 İslam	nuru	ve	adalet	götürülmüştür.	H.	31	
tarihinde	 Habib	 b.	 Mesleme	 el-Fihrî	 Ermenistan’ı	 fethetti.	 H.	 32	 senesinde	 Hz.	
Muaviye	kurduğu	donanmayı	İstanbul	yakınlarına	kadar	göndermiştir.	Abdullah	
b.	 Âmir	 Merverruz,	 Tâlekân,	 Faryab	 ve	 Cüzcan’ı	 ele	 geçirmiştir.	 H.	 33.	 senesi	
Muaviye	 (ra)	 Hısnu’l-Mer’e’yi	 almış,	 Horosan	 ve	 Tarblusgarb’da	 ortaya	 çıkan	
isyanları	bastırmıştır.	

Sa’d	 b.	 Âs	 ise	 Cürcan,	 Horosan,	 Taberistan’ı;	 Abdullah	 b.	 Âmir	 ise	 Kabil,	
Sicistan,	 Nişabur,	 Misyet,	 şebezdarh,	 isferayin	 ve	 Ergıyan’ı	 fethetmiş	 İslam	
topraklarına	katmıştır.	

	
1	İbnü’l-Esir,	El	Kamil,	3:	114-116,	129-134,	136-138;	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye	ve’n-Nihaye,	7:	260-
266;	Mahmud	Şakir,	Hz.	Âdem'den	Bugüne	İslam	Tarihi,	3:	150-153.	



ÜÇÜNCÜ	BÖLÜM	
FİTNELERİN	ORTAYA	ÇIKIŞI	VE	SEBEPLERİ	

	
Fitne	Nedir?	
Fitne,	 küfür,	 azgınlık,	 sapıklık,	 bozuk	 fikir	 ve	 inançlar,	 azgınlık,	 insanları	

yoldan	 çıkarma,	 kavga,	 toplumun	 asayiş	 ve	 güvenliğini	 bozma,	 anarşi	 ve	 terör	
manalarına	gelmektedir.1	Hadislerde	daha	çok	 ihtilaf,	bozuk	 fikir	ve	düşünceler	
ve	 ihtilal	 manalarında	 kullanılmıştır.2	Kur’an-ı	 Kerim	 fitneyi	 azap,3	Şirk	 ve	
küfür4manasında	 kullanmış	 ve	 “Fitne	 katilden	 beterdir”5	buyurmuştur.	 Yine	
günah6	doğru	 yoldan,	 istikametten	 ve	 sırat-ı	 müstakimden	 ayrılma7	imanda	
şüphe	ve	tereddüde	düşürme	ve	dalalete	sürükleme8	manalarında	kullanmıştır.	

Peygamberimiz	(asv)	kendisinden	sonra	“Fitne,	deniz	dalgaları	gibi	gelir”9	
buyurarak	 kargaşa	 ve	 anarşiden	 sosyal	 kargaşalardan	 bahsetmiştir.	
Peygamberimiz	(asv)	özellikle	deccaldan	bahsederken	fitne	olarak	nitelemiştir.10		

Yüce	Allah	“Ey	mü’minler!	Öyle	bir	fitneden	sakının	ki	yalnız	zulmedenlere	
has	 kalmaz,	 masumları	 da	 kuşatır”11 	ayeti	 fitnenin	 gizli	 olmakla	 beraber	
dehşetini	 de	 ortaya	 koymaktadır.	 Nitekim	 İslam’da	 fitneler	 genellikle	 siyasi	
amaçla	 çıkarılmıştır.	 Hz.	 Osman’ın	 (ra)	 şehadeti	 ve	 sonrasında	meydana	 gelen	
olaylar,	Cemel,	Sıffın,	Nehrevan	savaşları,	Harici,	Mutezilî,	Şiî	ve	Kaderiye	fitneleri	
bu	nevidendir.		

Peygamberimiz	 (asv)	 tüm	 fitneleri	 ümmetine	 haber	 verip	 bunlardan	
sakındırdığı	 gibi	 en	 çok	 da	 “Ahirzaman	 Alametleri”	 olarak	 Deccal	 ve	 Süfyan’ın	
gizli	 fitnelerinden	 haber	 vermiş	 ve	 ümmetini	 sakındırmıştır.	 Ahir	 zamanın	 en	
dehşetli	 fitneleri	 ile	mücadele	eden,	bu	 fitneleri	yatıştırmak,	ortadan	kaldırmak	
için	 çalışan	 ve	 gayret	 gösteren	 “Mehdi”	 etrafında	 ümmetini	 toplamayı	 ve	
kurtarmayı	 istemiş	 ve	Mehdinin	 alametlerini	 sayarak	ümmetini	 onun	 etrafında	
toplamak	 istemiştir.	 Deccal’ın	 fitnesinin	 cazibedar	 olduğunu	 haber	 vermiştir.	
Daha	 çok	 aklı	 şaşırtarak	 özellikle	 gençleri	 yoldan	 çıkaran	 hevesat	 ve	 lehviyat	
olduğunu	açıkça	ifade	etmiştir.12		

Bediüzzaman	Said	Nursi	 hazretleri	Asr-ı	 Saadette	meydana	gelen	 fitnenin	
hikmetinin	kış	ve	bahar	fırtınalarına	benzeterek	çekirdek	hükmündeki	istidat	ve	
kabiliyetlerin	gelişimine	hizmet	ettiğini	belirtmektedir.13		

Fitne	 aklı	 başında	 olmayanları,	 heva	 ve	 hevese	 kapılanları	 ve	 nefsin	
müştehiyatına	 kapılanları	 yoldan	 çıkarsa	 da	 aklı	 başında	 olanların	
kabiliyetlerinin	 inkişafına	 Kur’ânın,	 şeriatın,	 hadisin	 ve	 hakâık-ı	 imaniyenin	
muhafazasına	sebep	olmaktadır.14		Atmacaların	serçe	kuşlarına	musallat	olması	

	
1	Lisanu’l-Arab,	13:317.	
2	Tecrid-i	Sarih,	12:290.	
3	Zariyat	Suresi,	51:14.	
4	Bakara	Suresi,	2:193.	
5	Bakara	Suresi,	2:217.	
6	Nur	Suresi,	24:63.	
7	İsra	Suresi,	17:73.	
8	Saffat	Suresi,	37:161-163.	
9	Buhari,	Fiten,	17;	Müslim,	İman,	231.	
10	Buhari,	Fiten,	26;	Ebu	Davud,	Fiten,	24.	
11	Enfal	Suresi,	8:25.	
12	Bediüzzaman,	Sözler,	2004,	s.236.	
13	Mektubat,	2004,	s.173-174.	
14	Mektubat,	174.	



serçenin	 kabiliyetlerinin	 inkişafına	 vesile	 olması	 gibi…	 Ahirzamandaki	 fitnenin	
en	büyük	fitne	olarak	nitelenmesinin	sebebi	peygamberimizin	(asv)	hadisleri	ile	
“Deccal	ve	Süfyanın	sersem	ve	serkeş	nefisleri	meftun	ederek	kimsenin	nefsine	
hâkim	olamaması	ve	ister	istemez	kapılmasından	dolayıdır.”1		

Fitne	 zulmü	 netice	 verir.	 Zulüm	 ise	 en	 büyük	 günahlardandır.	 Özellikle	
kanun	namına	zulüm	bir	ferdi	değil,	tüm	ülke	vatandaşlarını	rencide	eder	ve	her	
ferde	 bu	 zulmün	 bir	 ucu	 dokunur.	 Yüce	 Allah	 Kur’an-ı	 Kerimde	 “Sakın	 zulme	
meyletmeyiniz,	 aksi	 takdirde	 cehennemin	 dehşetli	 azabı	 size	 dokunur” 2	
buyurarak	 değil	 zulme	 âlet	 olanı	 ve	 taraftar	 olanı	 belki	 ednâ	 bir	meyledenleri	
dahi	dehşetle	ve	şiddetle	tehdit	ediyor.3		

Fitnenin	ikinci	kaynağı	bid’a	ve	dalalet	fikirlerine	kapılmaktır.	Bid’a	farz	ve	
sünnetlerin	yerine	geçen	adetler	ve	inanç	ve	itikada	aykırı	düşünce	ve	fikirlerdir.	
İlmen	 ve	 fikren	 bid’a	 ve	 dalalet	 fikirlere	 kapılmak	 ve	 taraftar	 olmak	 bid’aya	
kapılmak	anlamına	gelir.		

Bediüzzaman	 imansızlıktan	 kaynaklanan	 anarşi	 ve	 terörün	 önlenebilmesi	
için	iman	hizmeti	yanında	“Suç	işleyenindir.	Hiç	kimse	bir	başkasının	hatasından	
dolayı	suçlanamaz	ve	yargılanamaz”4	ayeti	gereği	adalet-i	ilâhiye	namına	hakâık-
ı	 İslamiye	daireside	adil	mahkemeler	açmadığı	 taktirde	anarşi	ve	 teröre,	ye’cüc	
ve	me’cüclere	teslim	olacağını	haber	vermektedir.5		

Suç	 işlenmeden	 ceza	 verilemeyeceği,	 yani	 suçun	 şahsiliği	 ve	 bir	 kimsenin	
suçu	 sabit	 olmadan	 da	 suçlu	 sayılamayacağı	 yani,	 masumiyet	 karinesinin	 esas	
olduğu	hukukun	 temel	prensiplerindendir.	Bu	prensibe	 “Adalet-i	Mahza”	denir.	
İşte	Hz.	Osman	(ra)	bir	cani	yüzünden	yüzlerce	masumun	zarar	görmemesi	için	
kendisini	 feda	 etmiş;	 ama	 muhtemel	 suçlar	 için	 kimseyi	 cezalandırma	 yoluna	
gitmemiştir.		

	Müslümanların	fitnelere	düşmelerinin	sebebinin	de	ehl-i	İslamın	fevkalade	
safderunluğu	olduğunu	da	bize	 ihtar	 eder.	 Bu	 saflıklarından	dolayıdır	 ki	 binler	
cinayet	işleyen	ve	binler	maddi	ve	manevi	hukuk-u	ibadı	mahveden	bir	adamdan	
bir	tek	iyilik	görse	onu	affedip	ona	bir	nevi	taraftar	çıkmasıdır.	Hal	böyle	olunca	
azın	azı	olan	ehl-i	dalalet	ve	tuğyan	safdil	taraftarları	ile	çoğunluğu	ele	geçirerek	
çoğunluğun	 hatasına	 terettüp	 eden	 umumi	 musibetin	 devamına	 ve	
şiddetlenmesine	kader-i	ilâhiyeye	fetva	verdirirler.	Musibete	müstehak	olurlar.6		

	
Peygamberimizin	(asm)	Haber	Verdiği	Fitneler	
	
1.	Hz.	Huzeyfe	b.	Yeman	(ra)	anlatıyor:		
Hz.	Ömer’in	(ra)	yanında	bir	gün	sahabeler	oturmuş	sohbet	ediyorlardı.	Hz.	

Ömer	(ra):	
“-	Resulullah’ın	 (asm)	 fitne	hakkındaki	hadisini	 kim	hafızasında	 tutuyor?"	

dedi.		
Ben	atılıp:	“-	Ben	biliyorum!”	dedim.		
Hz.	Ömer	(ra):		
“-	Sen	iyi	cür'etlisin,	nasılmış	söyle	bakalım!"	dedi.		

	
1	Şualar,	2005,	s.912;	Deylemi,	Müsned,	1:266.	
2	Hud	Suresi,	11:113.	
3	Mektubat,	2004,	s.	604.	
4	Fatır	Suresi,	35:18;	Necm	Suresi,	53:38.	
5	Hutbe-i	Şamiye,	1996,	s.83.	
6	Kastamonu	Lahikası,	2006,	s.48.	



Ben	de	anlattım:		
“-	Resulullah’dan	(asm)	işittim.	Demişti	ki:	“Kişinin	fitnesi	ehlinde,	malında,	

çocuğunda,	nefsinde	ve	komşusundadır.	Oruç,	namaz,	sadaka,	emr-i	bi'l-maruf	ve	
nehy-i	ani'l-münker	bu	fitneye	kefaret	olur!"		

Ömer	(ra):		
“-	 Ben	 bu	 fitneyi	 kastetmemiştim.	 Ben	 öncelikle	 denizin	 dalgaları	 gibi	

dalgalanacak,	bütün	cemiyeti	sarsacak	fitneyi	kastetmiştim!"	dedi.		
Bunun	üzerine	ben:		
“-	 Ey	 mü'minlerin	 emiri!	 O	 fitne	 ile	 sizin	 ne	 alakanız	 var!	 Sizinle	 onun	

arasında	kapalı	bir	kapı	mevcut!"	dedim.		
Hz.	Ömer	(ra):	
"-	Bu	kapı	kırılacak	mı,	açılacak	mı?"	dedi.		
“Hayır	açılmayacak	bilakis	kırılacak!"	dedim.		
Hz.	Ömer	(ra)	hayıflanarak:		
“-	Eyvah!	Öyleyse	ebediyen	kapanmayacak!”	buyurdu."		
Ravi	der	ki:	"Biz	Huzeyfe’ye	(ra)	sorduk:		
“-	Ömer	bu	kapının	kim	olduğunu	biliyor	muydu?"		
	“-Evet,"	 dedi	 ve	 devam	 etti:	 “Yarından	 önce	 bu	 gecenin	 olacağıni	 bildiği	

katiyyette	onu	biliyordu.	Ben	hadis	rivayet	ettim;	boş	söz	söylemedim.”		
Hz.	Huzeyfe’ye	(ra)	soruldu:		
“-O	kapı	kimdir?”	
Cevap	verdi:	
“Ömer’dir!	(ra)	buyurdu.1		
	
**	
2.	Yine	Huzeyfe	b.	Yeman	(ra)	rivayet	ediyor:	
Resulullah’dan	(asm)	işittim.	Demişti	ki:	“Fitneler,	tıpkı	kamışlardan	örülen	

hasır	 gibi,	 insanların	 kalbine	 çubuk	 çubuk	 atılır.	 Hangi	 kalbe	 bir	 fitne	 nüfuz	
ederse	onda	siyah	bir	leke	hasıl	olur.	Hangi	kalp	de	onu	reddederse	onda	beyaz	
bir	 benek	 hasıl	 olur.	 Böylece	 iki	 ayrı	 kalp	 ortaya	 çıkar:	 Biri	 cilalı	 taş	 gibi	
bembeyazdır;	dünyalar	durdukça	buna	hiçbir	fitne	zarar	vermez.	Diğeri	ise,	alaca	
siyahtır.	 Tepetaklak	duran	 testi	 gibidir;	 bu	 kalp,	 ne	 iyiyi	 iyi	 bilir,	 ne	 de	 kötüyü	
kötü.	O,	hevadan	kendisine	ne	yutturulmuşsa,	onu	hak	veya	batıl	bilir."2		

	
**	
3.	Resulullah	 (asm)	buyurdular	ki:	 “Ümmetimden	bir	kısım	 insanlar	Dicle	

denen	bir	nehir	yanında,	Basra	denen	geniş	bir	düzlüğe	inerler.	Nehrin	üzerinde	
bir	 köprü	 vardır.	 Oranın	 halkı	 kısa	 zamanda	 çoğalır	 ve	 muhacirlerin	
beldelerinden	biri	olur.	Ahir	zamanda	geniş	yüzlü,	küçük	gözlü	olan	Beni	Kantura	
gelip	nehir	kenarına	inerler.	Bundan	böyle	Basra	halkı	üç	fırkaya	ayrılır:	Bir	fırka	
sığır	 ve	 kır	 develerinin	 peşlerine	 takılıp,	 kırsal	 hayata	 ve	 ziraatle	meşgul	 olup	
helak	olurlar.	Bir	 fırka	nefislerinin	kurtuluşunu	esas	alırlar	ve	Beni	Kantura	 ile	
sulh	 yolunu	 tutarlar.	 Böylece	 bunlar	 küfre	 düşerler.	 Bir	 fırka	 da	 çocuklarını	
geride	bırakıp	onlarla	savaşırlar,	işte	bunlar	şehit	olurlar.”3		

	
**	

	
1	Buhari,	Mevakitu's-Salat,	4;	Zekat,	23;	Savm,	3:	Menakıb,	25;	Fiten	17;	Müslim,	Fiten,	17.	
2	Müslim,	İman,	231.	
3	Ebu	Davud,	Mehalim	10.	



4.	 Resulullah	 (asm)	 buyurdular	 ki:	 “Size	 çullanmak	 üzere,	 yabancı	
kavimlerin,	 tıpkı	 sofraya	 çağrışan	 yiyici	 kartallar	 ve	 kargalar	 gibi,	 birbirlerini	
çağıracakları	 zaman	 yakındır.”	 Orada	 bulunanlardan	 biri:	 “O	 gün	 sayıca	
azlığımızdan	mı?”	diye	sordu:	“Hayır,	bilakis	o	gün	siz	çoksunuz.	Lakin	sizler	bir	
selin	getirip	yığdığı	çer-çöpler	gibi	hiçbir	ağırlığı	olmayan	çer-çöpler	durumunda	
olacaksınız.	 Allah,	 düşmanlarınızın	 kalbinden	 size	 karşı	 korku	 duygusunu	
çıkaracak	ve	sizin	kalplerinize	hevn	atacak!”	“Hevn	de	nedir	ey	Allah'ın	Resulü?"	
denildi.	“Dünya	sevgisi	ve	ölüm	korkusu!”	buyurdular.1		

	
**	
5.	 Resulullah	 (asm)	 buyurdular	 ki:	 "Karanlık	 gecenin	 parçaları	 gibi	 olan	

fitnelerden	önce,	hayırlı	ameller	işlemede	acele	edin.	O	fitne	geldi	mi	kişi	mü'min	
olarak	sabaha	erer	de	kafir	olarak	aksama	girer.	Mü'min	olarak	akşama	erer	de	
kafir	olarak	sabaha	ulaşır;	dinini	basit	bir	dünya	menfaatine	satar."2	

	
6.	 Resulullah	 (asm)	 buyurdular	 ki:	 “Bu	 ümmette	 dört	 büyük	 fitne	 olacak.	

Sonuncusunda	kıyamet	kopacaktır.”3		
	
7.	 Resulullah	 (asm)	bir	 gün	 aramızda	doğrulup	buyurdular	 ki:	 “Haberiniz	

olsun!	Sizden	önce	Ehl-i	Kitap,	yetmiş	iki	millete	(dine)	bölündüler.	Bu	ümmet	ise	
yetmiş	 üç	 fırkaya	 bölünecek.	 Bunlardan	 yetmiş	 ikisi	 ateşte,	 sadece	 biri	
cennettedir.	Bu	da	Ehl-i	Sünnet	ve'l-Cemaattir.”		

Bir	 rivayette	 şu	 ziyade	 vardır:	 “Ümmetimden	 bir	 kısım	 gruplar	 çıkacak,	
bunları	 bid'alar	 istila	 edecek,	 tıpkı	 kuduzun,	 buna	 yakalanan	 kimsede	 hiç	 bir	
damar,	hiçbir	mafsal	bırakmayıp	her	tarafını	sardığı	gibi,	bu	bid'a	da	onların	her	
hallerine	sirayet	edecek.”4		

	
8.	Resulullah	(asm)	buyurdular	ki:	“Beni	İsrail	üzerine	gelen	şeyler,	aynıyla	

ümmetimin	 üzerine	 de	 gelecektir.	 Nitekim,	 Beni	 İsrail	 yetmiş	 iki	 fırkaya	
bölünmüştü.	Benim	ümmetim	de	yetmiş	üç	millete	bölünecektir.	Bunlardan	bir	
tanesi	 hariç	 hepsi	 ateştedir.”	 “Bu	 fırka	 hangisidir?”	 diye	 soruldu.	 “Benim	 ve	
ashabımın	üzerinde	olduğu	şeyden	ayrılmayanlardır!”	buyurdular.5		

9.	 Resulullah	 (asm)	 buyurdular	 ki:	 “Ümmetim	 için	 saptırıcı	 imamlardan	
korkarım.	Ümmetimin	arasına	kılıç	bir	kere	girdi	mi,	artık	kıyamet	gününe	kadar	
kaldırılmaz.	 Ümmetimden	 bir	 kısım	 kabileler	 müşriklere	 iltihak	 etmedikçe,	
ümmetimden	 bir	 kısım	 kabileler	 putlara	 tapmadıkça	 kıyamet	 kopmaz.	
Ümmetimde	otuz	tane	yalancı	çıkacak	hepsi	de	kendisinin	peygamber	olduğunu	
iddia	 edecek.	 Halbuki	 ben	 peygamberlerin	 sonuncusuyum	 ve	 benden	 sonra	
peygamber	 de	 yoktur.	 Ümmetimden	 bir	 grup	 hak	 üzerinde	 olmaktan	 geri	
durmaz.	 Onlara	muhalefet	 edenler	 onlara	 zarar	 veremezler.	 Allah'ın	 emri	 olan	
kıyamet	onlar	bu	halde	iken	gelir.”6		

	

	
1	Ebu	Davud,	Melahim	5.	
2	Müslim,	İman,	186;	Tirmizi,	Fiten,	30.	
3	Ebu	Davud,	Fiten,	1.	
4	Ebu	Davud,	Sünnet,	1.	
5	Tirmizi,	İman,	18.	
6	Müslim,	İmaret,	170;	Ebu	Davud,	Fiten,	1;	Tirmizi,	Fiten,	32.	



10.	Resulullah	(asm)	buyurdular	ki:	“İnsanlar	öyle	günler	görecek	ki,	katil	
niçin	öldürdüğünü,	maktul	de	niçin	öldürüldüğünü	bilemeyecek."	"Bu	nasıl	olur?"	
diye	 soruldu.	 Şu	 cevabı	 verdi:	 “Herçtir!	 Bu	 durumda	 öldüren	 de	 ölen	 de	
ateştedir.”1		

	
11.	 Resulullah	 (asm)	 buyurdular	 ki:	 “Ümmetim	 çalımlı	 çalımlı	 yürüdü	 ve	

meliklerin	 evladları,	 Rumlar	 ve	 İranlılar	 hizmetini	 yaptı	 mı,	 Allah	 onların	
şerirlerini	hayırlılarına	musallat	edilecektir.”2		

	
12.	Resulullah	(sav)	bir	gün:	"Size	İran	ve	Bizans'ın	hazineleri	açılınca,	nasıl	

bir	 kavim	 olacaksınız?"	 diye	 sormuştu.	 Abdurrahman	 İbnu	 Avf	 (ra):	 “Allah'ın	
emrettiği	şekilde	oluruz!”	dedi.	Aleyhissalatu	vesselam	efendimiz	“Bilakis,	sizler	
birbirinizle	 münafese	 edecek,	 menfaat	 yarışına	 girecek	 ve	 hasedleşeceksiniz.	
Sonra	 da	 birbirinizden	 yüz	 çevirecek	 ve	 kinleşeceksiniz.	 Daha	 sonra	 da	
muhacirlerin	miskin	 ve	 zayıf	 olanlarına	 gidip	 bir	 kısmım	 diğeri	 üzerine	 valiler	
yapacaksınız.”3		

	
13.	 Resulullah	 (asm)	 buyurdular	 ki:	 “Kim	 bize	 kılıç	 kaldırırsa	 bizden	

değildir.”4	Yine	buyurdular	“Kim	bize	karşı	silah	taşırsa	bizden	değildir.”5		
	
Fitnelerin	Çıkış	Sebebi	
Hz.	 Osman’ın	 halifeliğinin	 son	 iki	 üç	 yıllık	 dönemi	 fitne	 ve	 karışıklıklarla	

geçmiştir.	 Hz.	 Osman	 (ra)	 ve	 daha	 sonra	 Hz.	 Ali	 (ra)	 devrinde	meydana	 gelen	
üzücü	 fitne	 ve	 fesat	 hadiselerinin	 sebep	 ve	 amilleri	 olarak	 İslam	 tarihçileri	
ittifakla	aşağıdaki	hususları	zikrederler:	

	
1.	İki	Cihan	Serveri	Resûlullah’a	yetişme	bahtiyarlığına	erişerek	ondan	feyiz	

ve	nur	 alan	bahtiyar	 “Sahabe”	neslinin	mühim	bir	 kısmının	 vefat	 etmiş	 olması,	
geride	kalanların	da	yaşlanarak	kendi	köşelerine	çekilmek	durumunda	kalması.	
Bu	 itibarla	 idareye	 layık	 kimseler	 bulunamıyor,	 mevcutların	 ihmalleri	 ve	
dirayetsizlikleri	de	zamanla	karışıklıklara	sebebiyet	verebiliyordu.		

	
2.	Cahiliyet	devrinde	en	önemli	gurur	ve	iftihar	sebebi	olarak	kabul	edilen	

kavim	 ve	 kabile	 duyguları,	 İslam’ın	 ilk	 devirlerinde	 kutsi	 emirlere	 sadakatle	
uyulmasından	 dolayı	 yerini	 ulvi	 seciye	 ve	 duygulara	 terk	 etmişti.	 Ancak	
Peygamberimizin	 vefatından	 sonra	 kazanılmış	 olan	 fetih	 ve	 zaferlerde	 Kureyş	
kabilesi	gençlerinin	mühim	payeler	edinmiş	olması,	onların	kabile	gururlarını	bir	
derece	 uyandırmıştı.	 Kureyş	 kabilesine	 mensubiyet	 bir	 imtiyaz	 ve	 üstünlük	
vesilesi	 sayılmaya	 ve	 Müslümanlar	 arasında	 rahatsızlık	 meydana	 getirmeye	
başlamıştı.	

	
3.	 Fetihlerle	 İslam	 Devleti’nin	 hudutları	 bir	 taraftan	 Kuzey	 Afrika’da	

Mer’akeş’e,	 diğer	 taraftan	Asya	 ortalarına	Kabil’e	 kadar	 dayanmıştı.	 Bu	 durum,	
aynı	zamanda	muhtelif	din,	dil,	ırk	ve	kabilelere	mensup	milletlerin	ya	Müslüman	

	
1	Müslim,	Fiten,	56.	
2	Tirmizi,	Fiten,	64.	
3	Müslim,	Zühd,	7.	
4	Müslim,	İman,	162.	
5	Buhari,	Fiten,	7;	Müslim,	İman,	163;	Tirmizi,	Hudud,	26.	



olması	 veya	Müslümanların	 hâkimiyeti	 altına	 girmesi	 demekti.	 Bu	milletlerden	
bazılarının,	 bilhassa	 İranlıların	 milli	 gururları	 fazlaca	 incinmiş	 olduğundan,	
merkezî	 İslam	 otoritesine	 karşı	 yavaş	 yavaş	 bir	 başkaldırma	 ve	 muhalefet	
hareketi	baş	göstermişti.	

	
4.	 Hz.	 Osman’ın	 (ra)	 yaradılıştan	 yumuşak	 huylu,	 halim	 selim	 oluşu,	

insanları	 cezalandırmaktan	 ziyade	 affı	 tercih	 etmesi,	 bazılarının	 bunu	 istismar	
etmesini	 netice	 vermiş	 ve	 bu	 da	 suiistimallere	 ve	 idarenin	 zaafa	 uğramasına	
sebebiyet	vermişti.	Zaafa	uğrayan	bir	idarede	ise,	maksatlı	kimseler	fitne	ve	fesat	
hareketlerine	rahatlıkla	devam	edebilmişlerdir.	

	
5.	Hz.	Osman	(ra)	Müslüman	olmadan	önce	de	gayet	zengin,	 iyiliksever	ve	

cömertti.	 Akrabasına	 düşkündü;	 onlara	 daima	 iyilik	 yapar,	 korur	 gözetirdi.	
Müslüman	 olduktan	 sonra	 ise	 bu	 duyguları	 ve	 iyilikseverliği	 daha	 da	 inkişaf	
etmiş	ve	akrabasını	çokça	gözetir	olmuştu.	Onun	kendi	malından	ve	kesesinden	
yaptığı	 yardımlar	 hazineden	 imiş	 gibi	 gösterilerek	 aleyhinde	 propagandalar	
yapılmış	ve	bu	şekilde	fitne	ve	fesat	körüklenmiştir.	

	
6.	Hz.	Ebû	Bekir	(ra)	ve	Ömer	(ra)	zamanlarında	 idareciler	gayet	dirayetli	

ve	 otoriter,	 zemin	 ise	 fitne	 ve	 fesat	 hareketlerinden	 uzaktı.	 Hz.	 Osman	 (ra)	 ise	
şartların	 hassasiyeti	 dolayısıyla	 kimseye	 itimat	 edemez	 olmuş	 ve	 mühim	
idareciliklere,	 her	 zaman	 iyilikleriyle	 kendisine	 bağlamış	 olduğu	 akrabasını	
getirmeyi	 tercih	 etmişti.	 O	 böyle	 hareket	 etmekle	 otoriteyi	 sağlamaya	
çalışıyordu.	 Şüphesiz	 ki	 bu	 idareciler	 de	 gayet	 liyakatli	 ve	 dürüst	 kimselerdi.	
Ancak	 bu	 durum,	 muhalifler	 tarafından,	 “akrabanın	 kayırılması”	 ve	 “mühim	
idareciliklere	akrabanın	getirilmesi”	şeklinde	propaganda	edilmiştir.	

	
7.	 Fetihlerle	 birlikte	 Arap	 toplumu	 değişik	milletlerle	münasebetler	 içine	

girmiş,	bu	şekilde	kurulan	evliliklerle	ya	yeni	Müslüman	veya	henüz	Hıristiyan	ve	
Yahudi	 ailelerinden	meydana	 gelen	 çocuklar	 ahlakta	 ve	dinde	 zayıf	 yetişmiştir.	
Bu	da	fitne	ve	fesat	için	müsait	bir	zemin	teşkil	etmiştir.	

	
Bütün	 bu	 sebeplere	 Yahudi	 asıllı	 Abdullah	 b.	 Sebe’nin	 de	 gayretleri	

eklenince,	 önü	alınamaz	bir	 fitne	ateşi	ortaya	 çıkmıştı.	Müslüman	şekline	giren	
münâfıkların	körüklemesi	ile	halifeye	karşı	çıkan	isyan	yüzünden,	Osman’ın	(ra)	
hilâfetinin	 son	 üç	 senesi	 karışık	 ve	 gürültülü	 geçti.	 Yahudiler	 ve	 diğer	 İslâm	
düşmanları,	 çeşitli	 ihtilaflar	 çıkararak,	 fitne	 ve	 fesadı	 yaymak	 teşebbüsüne	
geçtiler.	 Fitnenin	 ve	 fesadın	 en	 büyük	 kaynağı	 Mısır’da	 idi.	 Buradaki	 fitne	
hareketini;	 Yemenli	 bir	 Yahudi	 olan	 Abdullah	 b.	 Sebe	 adındaki	 bir	 münâfık	
yapıyordu.	 Her	 tarafa	 yerleştirdiği	 adamları	 ile	 temas	 halinde	 olup,	 fitnenin	
yayılması	 için	 her	 yola	 başvuruyordu.	 İslâmiyeti	 içerden	 yıkmak	 için	 faaliyete	
geçen	Abdullah	b.	 Sebe,	 önce	Basra	 ve	Kûfe’de	 gizli	 teşkilât	 kurdu.	Daha	 sonra	
Medine’ye	gelip,	orada	bir	 takım	fitne	ve	karıştırıcılık	 faaliyeti	göstermek	 istedi	
ise	 de,	 tutunamayıp,	Mısır’a	 kaçtı.	 Mısır’da	 yıkıcı	 faaliyetlerini	 devam	 ettirmek	
üzere,	 kendisi	 gibi	 fitneci	 kimseleri	 etrâfına	 topladı	 ve	 faaliyete	 geçti.	 Burada	
fitnenin	 ilk	 tohumlarını	 atıp,	 “Sebeiyye	 Fırkasını”	 ortaya	 çıkardı.	 Kurduğu	 gizli	
teşkilâtla,	 cahil	 ve	başı	 boş	Mısır	 kıptilerini	 aldatarak	bir	 çapulcu	 alayı	 topladı.	
Âsîlerden	 iki	 bin	 kişi,	 Medine-i	 Münevvere	 şehrini	 sarmağa	 kadar	 ileri	 gidip,	
halifeye,	hilâfetden	çekilmesini	teklif	etmişlerdir.		



	
Abdullah	b.	Sebe’nin	Faaliyetleri	
Burada	Abdullah	b.	Sebe’nin	faaliyetlerine	bir	sayfa	açmak	gerekir.	Şöyle	ki:	
San'a	yahudilerinden	Abdullah	b.	Sebe	ilk	kıvılcımı	tutuşturmasıyla	esasen	

İslam	 dünyasında	 ilk	 fitne	 de	 fiilen	 başlamış	 oldu.	 Annesi	 zenci	 olmasından	
dolayı	kendisine	“Abdullah	b.	Sevdâ”	lakabı	da	verilmişti.	

Bu	 adam,	 İslam	 topraklarına	 sonraları	 katılmış	 bulunan	 bölgelerin	 cahil	
yerlilerini	ve	yeni	müslüman	olmuş	göçebe	Arapları	yoldan	çıkarmak,	akıllarını	
bulandırmak	 için	 Hz.	 Osman	 (ra)	 döneminde	 şehir	 şehir	 dolaşarak	
propagandalarını	 yaymaya	 çalışıyordu.	 Çalışmasına	 önce	 Hicaz	 Bölgesinden	
başladı.	 Sonra	 Basra'ya,	 oradan	 Kûfe'ye,	 oradan	 da	 Suriye'ye	 geçti.	 Şam’dan	
kendisini	 kovdular.	 Nihayet	 Mısır’a	 gidip	 yerleşti.	 Büyük	 bir	 bilgin	 gibi	 halkın	
arasına	 girdi	 ve	 cahil	 kesimden	 gözüne	 kestirdiği	 adamlarla	 arkadaş	 olup	 ilim	
diliyle	konuşarak,	izahlar	ve	açıklamalar	yaparak	şöyle	diyordu:	

“Hz.	 İsa'nın,	 tekrar	 geri	 döneceğini	 ileri	 sürüp	 de	 Hz.	 Muhammed'in	 bu	
dünyaya	 tekrar	 geri	 geleceğini	 yalanlayana	 şaşarım!	 Nitekim	 Allah	 Teala	
buyuruyor	 ki"	 'Kur'an'a	 uymayı	 sana	 farz	 kılan	 Allah,	 seni	 döneceğin	 yere	
döndürecektir.'1	Hz.	Muhammed,	bu	dünyaya	tekrar	dönmeye,	Hz.	İsa'ya	kıyasla	
daha	layık	ve	daha	evla	değil	mi?”2	Peygamberimizin	Mekke’den	hizret	ederken	
nazil	 olan	 ve	 tekrar	Mekke’ye	 döneceğini	müjdeleyen	 bu	 ayeti	 kıyamete	 yakın	
tekrar	dönecek	şeklinde	açıklıyor	ve	cahil	müslümanların	kafasını	karıştırıyordu.	

Bu	 kurnaz	 yahudi	 baktı	 ki	 büyük	 sahabiler	 arasında	 saygınlık	 ve	 takdir	
bakımından	başta	Hz.	Ali	(ra)	gelmektedir,	bir	bakıma	da	Halife'den	sonra	ikinci	
adam	 olarak	 kendisine	 bakılmaktadır.	 Önceki	 iki	 halife	 nezdinde	 sahip	 olduğu	
yer	 ve	 onların	 her	 konuda	 ve	 her	 sorunun	 hallinde	 görüşüne	 başvurmaları,	
ayrıca	derin	bilgileri	ve	Hz.	Peygambere	(asm)	olan	yakınlığı	sebebiyle	bu	hilebaz	
yahudi	 onu	 koz	 olarak	 seçti.	 Hz.	 Ali'yi	 (ra)	 sevdiği	 için	 değil,	 temelde	 toplum	
içinde	 fitne	 ateşini	 tutuşturmak	 ve	 ortalığı	 karıştırmak	 niyetiyle,	 onun	 lehinde	
yoğun	 propagandalara	 girişti.	 Amacı	 insanları	 şüphe	 ve	 tereddüdlere	
sürüklediğinin	bilinmemesini	temin	etmekti.	O	şöyle	diyordu:		

“Her	 peygamberin	 bir	 vasisi	 vardır,	 peygamberimizin	 de	 vasisi	 Ali’dir.	
Osman	 Ali’nin	 hakkı	 olan	 hilafeti	 hile	 ile	 ele	 geçirmiştir.	 Bu	 sebeple	 Osman’ın	
azledilerek	 Ali’nin	 hilafete	 getirilmesi	 gerekir.	 Bütün	 bu	 karışıklığın	 ve	
olumsuzluğun	sebebi	Osman’dır”3	diyordu.	

İşte	sahabilerden	büyük	bir	şahsiyetin	lehinde	tavır	alması,	O'nu	her	yerde	
ve	 her	 münasebette	 övmesi,	 O'na	 koyu	 bir	 taraftar	 gibi	 görünmesi	 kötü	
niyetlerinin	 gizli	 kalmasına	 yarayacak,	 yıkıcı	 faaliyetlerine	 rahatça	 devam	
edebilecekti.	 Dolayısıyla	 Hz.	 Ali'nin	 (ra)	 bilhassa	 üstün	 şahsiyetini	 takdir	 eden	
kimselerin	yanında	şöyle	konuşurdu:	“Hz.	Ali,	Hz.	Muhammed’in	(asm)	sırdaşıdır.	
Çünkü	 her	 peygamberin	 bir	 sırdaşı	 vardır”	 diyordu	 ve	 sır	 olarak	 pek	 çok	 şey	
uyduruyordu.	 Amacı	 da	 Haşimî	 ve	 Emevî	 rekabetini	 körüklemek	 ve	 ırkçılığı	
yeniden	ortaya	çıkarmaktı.	

Ama	fitnenin	ortaya	çıkması	öyle	bir	iki	kişinin	faaliyetine	bağlamak	yeterli	
değildir.	 Dahilî	 karışıklıklar	 o	 dönemin	 dinî,	 siyasî,	 içtimâî	 ve	 iktisâdî	
değişimlerin	bir	 sonucu	olarak	kabul	 etmek	gerekir.	 Zemin	hazır	 olmazsa	 fitne	
yayılmaz.	 Özellikle	 Medine’den	 sürülen	 Yahudilerin	 İslamdan	 intikam	 alma	

	
1	Kasas	Suresi,	28:85.	
2	İbnü’l-Esir,	El	Kamil,	3:	149;	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye,	7:276-277.	
3	Taberi,	Tarih,	4:340-341;	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye,	7:	167-168;	İbnü’l-Esir,	Kamil,	3:78.	



duyguları	 onları	 daima	 Müslümanların	 ve	 insanların	 zaaflarını	 yakalayarak	
faydalanmaya	 sevk	 etmiştir.	 Onlar	 bu	 fitnelerin	 tabii	 destekçileri	 olmuşlar	 ve	
muhalifleri	yönetime	karşı	ateşlemişlerdir.	

	
Fitnenin	Medine-i	Münevvere’yi	Ulaşması	
Hz.	Osman	(ra)	döneminde	ilk	fitne	Kufe'de	baş	gösterdi.	Küfe	Valisi	Said	b.	

As	hakkında	bazı	dedikodular	çıktı	ve	bunlar	Halife'nin	de	kulağına	geldi.	Tabi	bu	
dedikoduları,	 İslama	 henüz	 yeni	 girmiş,	 ancak	 îslamın	 güzelliklerini	
sindirememiş,	ahlak	ve	faziletinden	nasip	alamamış	cahil	kimseler	uyduruyordu.		

Toplumda	baş	gösteren	bu	gelişmeler	üzerine	Hz.	Osman	(ra)	H.	34	yılının	
hac	 mevsiminde	 eyalet	 valilerini	 davet	 ederek	 onları	 bir	 araya	 getirdi.	 Bunlar	
Muaviye	 b.	 Ebi	 Süfyan,	 Amr	 b.	 As,	 Abdullah	 b.	 Saad	 b.	 Ebi	 Sarh,	 Said	 b.	 As	 ve	
Abdullah	b.	Amir	idiler.	

Onlarla	oturup	problemleri	ve	yaymakta	oldukları	propagandaları	görüştü.	
Onlardan	 kimisi	 bu	 adamları	 cephelere	 sevketmesini	 ve	 böylece	 kendi	
meseleleriyle	 meşgul	 edilerek	 seslerinin	 önlenmesini,	 kimisi	 de	 hallerinde	 dü-
zelme	 görülünceye	 kadar	 müslümanlara	 dağıtılan	 ganimet	 gelirlerinden	
faydalandırılmamalarını	Halife'ye	teklif	ettiler.	

Fakat	 Hz.	 Osman	 bu	 görüşlerden	 hiç	 birini	 kabul	 etmedi.	 Hatta	 valiler	
yerlerine	döndükten	sonra	Küfe	Valisi	Said	b.	El-As	hakkında	şikayetler	çoğalıp	
yerine	 Ebu	 Musa	 El-Eş'ari	 (ra)	 istenince	 Halife	 hemen	 bu	 isteklerini	 kabulle	
Said'i	 azlederek	 yerine	 Ebu	Musa'yı	 görevlendirdi.	 Aynı	 zamanda	 Küfe	 halkına	
bir	mesaj	yollayarak	kendilerine	şöyle	dedi:	

“İstediğiniz	 şahsı	 size	 vali	 olarak	 tayin	 etmiş	 ve	 Said'i	 de	 başınızdan	 almış	
bulunuyorum.	 Allah'a	 yemin	 ederim	 ki	 şeref	 ve	 namusumu	 her	 türlü	 şikayet	 ve	
eleştirilerinize	 açık	 tutacağım.	 Elimden	 geldiği	 kadar	 da	 size	 karşı	 sabırlı	 ve	
hoşgörülü	 davranacağım.	 Allah'a	 asi	 olmamak	 şartıyla	 neyi	 ister	 ve	 neyi	
reddederseniz	onu	yapmaya	çalışacağım.	Ta	ki	yarın	hesap	günü	Allah	huzurunda	
elinizde	beni	suçlayabileceğiniz	bir	deliliniz	bulunmasın.”	

Halife'nin	 tüm	 çabalarına	 rağmen,	 aldığı	 tedbirler	 bu	 yıkıcı	 şahısları	
caydırıp	 engelleyemedi.	 Bilakis	 faaliyetlerinde	 ve	 propagandalarında	 devam	
ettiler.	 Bunun	 üzerine	 Halife,	 halkın	 nabzını	 yoklamak	 ve	 bu	 yıkıcı	
propagandaların	 etkisine	 girip	 girmediklerini	 tesbit	 etmek	 için	 sahabeden	
Muhammed	 b.	Mesleme'yi	 Kufe'ye,	 Usama	 b.	 Zeyd'i	 Basra'ya,	 Hz.	 Ömer'in	 oğlu	
Abdullah'ı	Şam'a	ve	Ammar	b.	Yasir'i	de	Mısır'a	gönderdi.	Ayrıca	başkalarını	da	
görevlendirdi.	 Ammar	 b.	 Yasir'den	 başka	 hepsi	 bir	 süre	 sonra	 iyi	 intibalarla	
döndüler.	Yalnız	Ammar	gecikti	ve	bazı	dedikoduların	yayıldığını	haber	verdi.	

	
Kûfe’lilerin	Muhalefetinin	Sebepleri	
Hz.	Osman’ın	 (ra)	 son	 iki	 senesinde	Kufe’lilerin	muhalefetinin	 sebeplerini	

de	şöyle	ifade	edebiliriz.	
Kufe	Hz.	Ömer’in	 (ra)	emri	 ile	H.	17	/	M.638	 tarihinde	Sa’d	b.	Ebi	Vakkas	

(ra)	tarafından	Askerî	bir	üs	olarak	kurulmuştur.	Hz.	Ömer	(ra)	Basra’yı	(H.	17	/	
M.635)	 tarihinde	 aynı	 amaçla	 kurdurmuştu.	 Kufe	 kısa	 zamanda	 gelişerek	
bölgenin	 idari,	 ticari	 ve	 kültürel	 bir	 şehri	 haline	 geldi.	 Bu	 sebeple	 Hz.	 Ali	 (ra)	
Medine’yi	siyasi	çekişmelerin	dışında	tutmak	için	Kufe’yi	başkent	yapmıştır.	

Daha	 sonra	 hep	 ihtilafların	 ve	 fitnelerin	merkezi	 olduğu	 ve	Hz.	Hüseyin’e	
(ra)	 ihanet	 derek	 Kerbelâ	 olayına	 sebebiyet	 verdiği	 için	 hz.	 Hüseyin’in	
bedduasını	aldığı	ve	bu	sebeple	yok	olduğu	rivayet	edilir.	



Hz.	Osman’a	(ra)	muhalefette	de	Basra	Mısır’dan	daha	ziyade	Kufe’nin	rolü	
olmuştur.	 Bunun	 sebeplerine	 gelince	 valilerin	 icraatları,	 Umeyyeoğullarının	
yöneticilikten	 kaynaklanan	 imtiyazlarını	 ve	 güçlerini	 kullanarak	 halka	 baskı	
uygulaması	ve	istibdada	yönelmelerinin	büyük	etkisi	olmuştur.	

Sosyal	 hadiseler	 bir	 anda	 oluşmaz,	 uzun	 bir	 sürece	 ihtiyaç	 duyar.	 Hz.	
Osman	 (ra)	 döneminin	 son	 altı	 yılında	 birien	 olaylar	 son	 hadiseleri	 netice	
vermiştir.	 Fetihlerin	 azalması	 ile	 kamuoyunun	 dikkatlerinin	 iç	 olaylara	
çevrilmesi	de	iç	siyasi	hadiselere	halkın	iştirakini	netice	vermiştir.	

	
1.	Son	Atanan	Yöneticilerin	Emevilerden	Seçilmiş	Olması	
Hz.	 Osman’ın	 (ra)	 liyakat	 sahibi	 olan	 Ümeyye	 oğullarından	 değerli	

komutanları	 ve	 valileri	 atamış	 olması	 da	 artniyetlilerin	 icraatlarına	 hep	 tenkit	
gözü	 ile	 bakmaları	 ve	 daima	 kusur	 aramalarına,	 küçük	 ve	 değersiz	 kusurların	
cerbeze	ile	büyütülerek	propoganda	vasıtası	ile	şişirilerek	anlatılmasına	ve	halkı	
menfi	olarak	etkilemesine	sebep	olmuştur.	Son	zamanda	Ebu	Musa	el-Eş’âri	(ra)	
ve	 Saad	b.	Ebi	Vakkas	 (ra)	dışında	 tüm	eyalet	 valilerinin	Emevî	hanedanı	 eline	
geçmiştir.1			

Basra	valisi	Ebu	Musa	el-Eş’âri	(ra)	halkın	şikayeti	üzerine	alınarak	yerine	
Hz.	Osman’ın	(ra)	dayısının	oğlu	Abdullah	b.	Âmir	atandı.	Mısır	valisi	Amr	b.	Âs	
(ra)	azledilerek	yerine	Hz.	Osman’ın	(ra)	süt	kardeşi	Abdullah	b.	Saad	b.	Ebî	Sarh	
atandı.2	Şam	 valisi	 zaten	 Muaviye	 b.	 Ebi	 Süfyan	 (ra)	 idi	 ve	 Hz.	 Ömer	 (ra)	
tarafından	 atanmıştı.	 Ona	 dokunulmadığı	 gibi	 Havran	 ve	 Cizre	 vilayetleri	 de	
kendisine	bağlanarak	yetkileri	daha	da	artırıldı.3		

Hz.	 Osman	 (ra)	 akrabalarına	 olan	 sevgi	 ve	muhabbetinden	 dolayı	 yaptığı	
istişarelerde	 daha	 çok	 akrabalarına	 güveniyor	 ve	 onların	 görüşlerine	 itibar	
ediyordu.	 Bu	 da	 diğerlerini	 rahatsız	 ediyordu,	 bu	 durum	 topluma	 yansıyor	 ve	
kötü	niyetliler	bunu	 istismar	ediyordu.	Bunların	çoğu	Tulekâ’dan	 idi	ve	 toplum	
üzerinde	pek	fazla	etkileri	de	yoktu.4	Hz.	Osman	(ra)	akrabalarına	verdiği	önem	
tenkit	 konusu	 olunca	 “Sıla-i	 Rahimi	 koruduğunu	 söyleyerek	 kendisini	müdafaa	
etmiştir.5	Ayrıca	 o	 akrabalarına	 kendisine,	 dolayısıyla	 yöneitme	 daha	 faydalı	
olacağını	 düşünmüştür;	 ama	 sonuç	 böyle	 olmamış	 onlar	 hırslarına	
yenilmişlerdir.	

Ama	 ne	 var	 ki	 onlar	 gerçekten	 kabiliyetli	 ve	 tuttuğunu	 koparan,	 gerek	
askeri	yönden	kumanda	ettikleri	ordularını	ve	yönettikleri	vilayetlerini	başarı	ile	
yöneten	akıllı	ve	becerikli	yöneticilerdi.	

Meselâ	 Velid	 b.	 Ukbe	 Hz.	 Ömer’in	 (ra)	 hilafeti	 döneminde	 aktif	 bir	 tavır	
gösteren	 Cezire’yi	 fetheden	 ve	 beş	 yıl	 adilane	 idaresi	 ile	 iyi	 bir	 yönetim	
sergilemiş	ve	halkı	fevkalade	memnun	etmişti.	(Belazurî,	Fütûh,	469-473.)	

Aynı	şekilde	Saîd	b.	Âs,	Hz.	Muaviye	(ra)	komutasında	Şam’ın	fethinde	çok	
yararlık	göstererek	şöhrete	kavuşmuştu.	

	
1	İbnü’l-Esir,	Kâmil,	3:186-187.	
2	Belazurî,	Fütûh’ul-Büldan,	s.	319-325.	
3	İbnü’l-Esir,	Kâmil,	3:95.	
4	Tuleka:	Mekke’nin	fethinden	sonra	Müslüman	olan	ve	Peygamberimizin	(asm)	“Entüm	tulekâ”	
buyurduğu	affedilenler	ve	serbest	bırakılanlar…	Şiiler	bunları	Sahabeden	saymazlar.	Ehl-i	Sünnet	
ise	 Peygamberimizin	 hayatında	 müslüman	 olan	 ve	 Peygamberimizin	 bir	 defa	 sohbetinde	
bulunan,	 arkasında	 namaz	 kılan	 ve	 hutbesini	 dinleyen	 herkesi	 samimi	 sahabe	 olarak	 kabul	
ederler.	 Peygamberimizin	 (asm)	 Veda	 Haccına	 isştirak	 eden	 ve	 “Veda	 Hutbesi”ni	 dinleyen	
120.000	sahabe	olduğu	tarihçiler	tarafından	ittifakla	kabul	edilmiş	bir	gerçektir.	
5	Belazurî,	Ensâbu’l-Eşrâf,	5:28.	



Akrabaların	 etkili	 ve	 yetkili	 görevlere	 getirilmesi	 konusunda	 dinde	
yasaklayıcı	 bir	 hüküm	yoktur.	 Peygamberimiz	 (asm)	de	Hz.	Ali’yi	 (ra)	Yemen’e	
vali	 olarak	 göndermişti.	 Vefatından	 önce	 azadlı	 kölesi	 Zeyd	 b.	 Sabit’in	 oğlu	
Üsame	b.	Zeyd’i	(ra)	Sureiye’ye	gidecek	ordunun	başına	getirdiği	zaman	halktan	
bazıları	genç	olmasını	bahane	ederek	itiraz	etmişlerdi.	Hz.	Osman’dan	(ra)	sonra	
Hz.	Ali	(ra)	da	Ubeydullah	b.	Abbas’ı	Yemen’e,	Kusem	b.	Abbas’ı	Mekke	ve	Taife,	
Abdullah	b.	Abbas’ı	Basra’ya	 ve	Muhammed	b.	 Ebibekir’i	Mısır’a	 tayin	 etmiştir.	
Dolayısıyla	bunda	yadırganacak	bir	durum	sözkonusu	değildir,	yanlış	da	değildir.	
Zira	yönetimde	esas	olan	“İşi	ehline	vermektir.”1		

	
2.	Yöneticilerin	Yetki	ve	Sorumluluklarının	Sınırlandırılmamış	Olması	
Halkın	 tepki	 göstermelerinin	 en	 önemli	 sebeplerinden	 birisi	 de	 yönetici	

olan	 valilerin	 yetki	 ve	 sorumluluklarının	 sınırlandırılmamasıdır.	 Yetki	 ve	
sorumlulkların	sınırlandırılması	meselesi	İlk	üç	halife	döneminde	belki	de	ihtiyaç	
duyulmadığı	için	sınırlandırılmamıştı.	Ama	zamanla	çok	farklı	din	ve	kültürlerde	
insanların	 müslüman	 olması,	 müslümanların	 şehirlere	 akın	 etmesi	 ve	 İslam’ı	
öğrenmek	 ve	 yaşamak	 için	 çevre	 milletlerden	 ve	 kabilerlerden	 şehirlere	 akın	
edilmesi,	şehirlerin	nüfusunun	artmasına,	ticari	ve	kültürel	yapıların	gelişmesine	
ve	toplumun	siyasetle	 ilgilenmesine	sebe	olmuş,	bu	da	problemleri	artırmış,	bu	
da	yöneticileri	zor	durumda	bırakmıştır.	Her	işe	karışan	bir	yönetici	ister	istemez	
yanlışlık	yapmış	ve	toplumdaki	belli	kişi	ve	kesimleri	rahatsız	etmiştir.	Tam	bir	
yetki	 sınırlandırılması	 ve	 yönetim	 yapılanması	 sağlanamadığı	 için	 karışıklık	 ve	
memnuniyetsizlik	 artmış,	 her	 olumsuzluktan	 haklı	 haksız	 valiler	 sorumlu	
tutulmuş	ve	halifeye	şikayet	edilmiştir.	Hz.	Osman	(ra)	da	valileri	denetletmiş	ve	
haklı	 buluduğu	 valileri	 değiştirmiş,	 ama	 idari	 yapı	 aynen	 korunduğu	 için	
problemlere	çözüm	üretilememiştir.	

	
3.	Ekonomik	Sebepler	
Araplar	daha	çok	çölde	deve	ve	davar	güderek	yaşayan	Araplar	kısa	sürede	

şehirde	medeni	 ve	müreffeh	bir	hayat	 yaşamaya	başladılar.	Bir	 çoğu	da	askere	
giderek	 ganimetlerden	 elde	 ettikleri	 gelirleri	 ile	 şehirlerde	 zengin	 bir	 hayat	
geçirmeye	başladılar.	Özellikle	askerî	bir	şehir	olan	Kufe’de	refah	seviyesi	diğer	
şehirlerden	daha	yüksek	idi.	Hz.	Osman’ın	(ra)	son	iki	senesinde	fetihler	azalınca	
ganimetten	kaynaklanan	gelirler	de	azalmaya	başladı,	bu	da	lüks	ve	refah	içinde	
yaşamaya	alışan	aileleri	memnuniyetsizliğe	itti.		

Ganimetlerin	bolca	 geldiği	maaşların	düzenli	 şekilde	ödendiği	 Suriye-Şam	
bölgesinde	problem	yoktu.	Zira	Hz.	Muaviye	(ra)	bunu	başarı	ile	yürütüyordu	ve	
halkın	kendisinden	memnun	olması	ve	aşırı	desteklemesinin	sebebi	de	buydu.		

Diğer	 taraftan	Kûfe’de	yaşayan	Kureyşliler	halkın	yüksek	tabakasını	 teşkil	
ediyor	ve	refahtan	oldukça	fazla	pay	alıyorlardı.	İslamda	kademeleri	yüksek	olan	
İlk	müslümanlar	Hz.	Ömer’in	(ra)	takdiri	ile	çok	yüksek	maaş	alıyorlardı.	Bunlar	
kadar	olmasa	da	Kufe’ye	 ilk	yerşelenlere	 “Ehlü’l-Eyyam”	deniyordu	ve	onlar	da	
iyi	 maaş	 alarak	 refah	 içinde	 yaşıyorlardı.	 Üçüncü	 tabakayı	 oluşturanlar	 da	
“Revadif”	denilen	fakir	tabaka	idi.	Ehlü’l-Eyyam	Revafidin	nerede	ise	on	katı	fazla	
maaş	alıyordu.	Hz.	Osman	(ra)	dönemiden	bu	durum	aynen	devam	etmişti.	Bu	da	
zamanla	zenginlerle	fakirler	arasında	bir	uçurum	meydana	getirmişti.	Hz.	Ömer	
(ra)	 vefatından	 önce	 bu	 durumun	 farkına	 vararak	 düzeltmek	 ve	 eşitlemek	

	
1	Nisa	Suresi,	4:58.	



istemiş	 ancak	 ömrü	 buna	 vefa	 etmemişti. 1 	Refah	 yönünden	 böyle	 bir	
dengesizliğin	 daha	 çok	 Kufe’de	 yaşanmış	 olması	 fakirlerin	 zenginlere	 husumet	
beslemesine	 sebep	 oluyor,	 bu	 da	 fitnecilerin	 işine	 geliyordu.	Hz.	Osman’ın	 (ra)	
tedbir	 olarak	 maaşların	 azaltmak	 istemesi	 de	 Ehlü’l-Eyyam’ın	 infialine	 sebep	
olmuştur.	 Kufe’lilerin	 muhalefet	 sözcüsü	 Malik	 el-Eşter’in	 Kufe’de	 “Maaşların	
düşülmesinin	 istendiğini	 söyleyerek”	 halkı	 galeyana	 getirdiği	 rivayet	
edilmektedir.2		

Toplum	Peygamberimiz	 (sam)	zamanındaki	 safiyetini	kaybetmişti	 ve	halk	
takva	ve	fazilet	peşinde	koşmaktan	çok,	fitne	ve	mal	peşinde	koşar	hale	gelmişti.	
Özellikle	 Kufe	 halkının	 Hz.	 Osman	 (ra)	 aleyhindeki	 fitne	 ve	 propogandaya	
kapılmalarının	sebebi	buydu.	Abdullah	b.	Sebe	gibi	fitnekarla	da	zaten	böyle	bir	
yapıdan	istifade	etmiştir.3		

Halifenin	 eleştirilmesine	 sebep	 olan	 icraatlarından	 hiçbiri	 haklı	 da	 olsa	
asilerin	onu	öldürmelerini	haklı	kılmaz.	Zira	Hz.	Osman	(ra)	devlet	başkanı	sıfatı	
ile	 elinden	 geleni	 yapmış,	 Şura’ya	 meseleleri	 getirerek	 alınan	 kararları	
uygulamıştır.	Hz.	Osman	(ra)	tek	başına	ülkeyi	yönetiyor	değildi.	Onun	hz.	Ömer	
(ra)	zamanında	teşkil	ettiği	mükemmel	bir	Şura	Meclisi	vardı	ve	tek	başına	karar	
almıyordu.	Bu	sebeple	Hz.	Osman’ı	suçlamak	aynı	zamanda	Şurâ’yı	da	suçlamak	
ve	 Şura’da	 bulunan	 değerli	 sahabeleri	 de	 suçlamak	 anlamına	 gelir	 ki	 bu	 hiçbir	
cihetle	 kabul	 edilemez.	 Dolayısıyla	 Hz.	 Osman’ın	 (ra)	 şehit	 edilmesi	 tamamen	
organizeli	 bir	 fitne	 hareketidir	 ve	 bu	 fitnede	 maalesef	 yine	 “Dinde	 hassas	
muhakeme-i	akliyede	noksan	halk	tabakası”	kullanılmıştır.	

	
4.	Kur’an	Nüshalarını	Yaktırdı	İddiası	
Hz.	 Osman’ın	 (ra)	 Kur’ân-ı	 Kerimi	 tek	 nüshada	 ve	 “Kureyş	 Lehçesi”nde	

yazdırarak	 7	 Nüsha	 çoğaltır	 ve	 Mekke,	 San’a,	 Kufe,	 Basra,	 Şam	 ve	 Mısır’a	
gönderir.	

Bunun	 sebebi	müslümanların	 Kur’an	 okumada	 aralarında	 ihitlaf	 etmeleri	
idi.	Şamlılar	Kufelilere	“Bizim	kıraatimiz	sizinkinden	daha	doğrudur,	zira	biz	onu	
Mikdad’dan	alır.	Kufeliler	Şamlılara	“Hayır!	Bizim	kıraatimiz	daha	doğrudur,	zira	
biz	onu	İbn-i	Mesud’dan	aldık”	demeleri	ve	aralarında	münakaşa	etmeleridir.4			

Hz.	Osman	(ra)	resmî	müshayı	getittirdi.	Zeyd	b.	Sabit,	Abdulah	b.	Zübeyir,	
Said	b.	Âs,	Abdurrahman	b.	Haris	b.	Hişam’ı	 tayin	ederek	yedi	nüsha	çoğalttırdı	
ve	 “Kıraatinde	 ihtilaf	 ettiğiniz	 zaman	onu	Kureyş	 lehçesine	 göre	 yazın”	 ferman	
etti.	 Acemlerin	 Arap	 olmadıkları	 için	 henüz	 o	 gün	 için	 noktasız	 ve	 harekesiz	
yazılan	 ve	 Acemler	 tarafından	 yanlış	 okunabilen	 resmî	 olmayan	 nüshaları	
toplatıp	imha	ettirdi.		

Bu	 meseleyi	 muhalifler	 Hz.	 Osman’ı	 suçladılar	 ve	 hakkında	 dedikosu	
yaydılar.	Ayrıca	Kabe’yi	genişletmesi,	Mescid-i	Nebeviyi	genişletmesi	ve	ilaveler	
yaptı	ve	yenilenen	kısmı	nakışlı	 taşlarla	yaptırdı.	Halk	bunu	güzel	gördü	ve	hoş	
karşıladı;	 ama	 sonra	 muhaliflerin	 tenkitlerine	 kapılarak	 karşı	 çıktı	 ve	 tenkit	
ettiler.5	Hz.	Ömer’in	oğlu	Abdullah	b.	Ömer	 (ra)	 şöyle	demiştir:	 “İnsanlar	 yatığı	
bazı	 şeyler	 sebebi	 ile	 Osman’ı	 kötülüyorlar;	 bunları	 Ömer	 yapmış	 olsaydı	 onu	

	
1	İbnü’l-Esir,	El-Kâmil,	3:148.	
2	İbn-i	Saad,	Tabakat,	5:33;	Belazurî,	Ensabu’l-Eşraf,	6:157;	İbnü’l-Esir,	Kâmil,	3:148.	
3	Muhammed	Âbid	Câbirî,	İslamda	Siyasal	Akıl,	Terc:	Vecdi	Akyüz,	İstanbul-1997,	s.	438-439.	
4	Muhammed	Hamidullah,	İslam	Peygamberi,	İstanbul-1966,	2:	33-36.	
5	Belazuri,	5:62-63.	



kötülemezlerdi.”1	Çünkü	 halk	 Hz.	 Ömer’in	 (ra)	 sertliğine	 kızıyorlardı;	 ama	
sonunda	ondan	hoşlanıyorlardı	ve	tenkit	etmekten	de	korkuyorlardı.		

Hz.	 Osman	 (ra)	 ihtilafa	 sebep	 olan	 eldeki	 Kur’an-ı	 Kerim	 nüshalarını	 da	
toplatarak	 yaktırıp	 imha	 etti.	 Sahabelerin	 bir	 kısmı	 bunun	 doğru	 olmadığını	
söyleseler	 de	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 dönemindeki	 tatbikatı	 da	 dikkate	 alarak	 Şura	
Meclisi	yakılması	konusunda	karar	aldı.	Ancak	daha	sonra	bu	Hz.	Osman’ın	(ra)	
hatası	 olarak	 fitneciler	 tarafından	 tenkit	 edilmeye	 başladı.	 Medine’yi	 işgal	
edenler	bunu	da	bahane	olarak	gösterince	Hz.	Ali	(ra)	onlara	şöyle	hitap	etti:	

“Ey	 İnsanlar!	Hz.	 Osman’a	 haksızlık	 yapmayın.	 Çünkü	 o	 bu	 işe	 tak	 başına	
karar	 vermemiştir.	 Kur’ân-ı	 Kerimi	 en	 iyi	 bilenlerle	 defalarca	 konuşmuş	 ve	 bir	
komisyon	kurarak	başına	Zeyd	b.	Sabit’i	başkan	seçerek	bu	 işi	yapmıştır.	 Şayet	
bu	 görev	 bana	 verilmiş	 olsaydı	 veya	 ben	 Osman’ın	 yerinde	 olsaydım	 aynısını	
yapardım.	Başka	türlü	ihtilafların	önüne	geçmek	mümkün	olmazdı”	demiştir.	Bu	
açıklamadan	sonra	kimse	bu	meseleyi	konuşmamıştır.	

	
5.	Hz.	Osman’ın	Cuma	Günü	Dış	Ezanı	Okutması	ve	Mescidi	Süslemesi	
Hz.	 Osman	 (ra)	 H.	 29	 M.	 649-650	 yılında	 Mescid-i	 Nebevi’yi	 tamir	 etti,	

genişletti	ve	dış	duvar	taşlarını	renkli	 taşlardan	ördürerek	süsledi.	Aynı	şekilde	
Kabe’yi	 de	 genişletti.	 Çünkü	 müslümanlar	 çoğalmış	 ve	 mescid	 dar	 gelmeye	
başlamıştı.	Ancak	bu	durum	bazıları	tarafından	yadırgandı.	(Buhari,	4:	189.)	Ama	
daha	 sonra	 güzel	 görerek	 kabul	 edildi.	 Aynı	 şekilde	 Peygamberimizin	 (asm)	
yüzüğünü	bir	 kuyuya	düşürdü	 ve	 kaybetti.	 O	 kuyunun	 suyu	 tamamen	 çekildiği	
halde	yüzük	bulunamadı.	Bu	da	dedikodu	sebebi	oldu.	Sonra	Hz.	Osman	(ra)	aynı	
şekilde	bir	başka	yüzük	edindi.	

H.	30	yılında	yeni	bir	kararla	“Dış	Ezan”	uygulaması	başlattı.	Çünkü	Medine	
eskisi	gibi	değildi.	Ganimet	malları	ile	çok	zengilemiş	ve	çevreden	Medine’ye	göç	
başlamıştı.	 Medine	 çok	 büyümüş,	 yeni	 mahalleler	 oluşmuştu.	 Bir	 bahaçe	 400	
dirheme	satılır	olmuştu.	Bir	at	bin	dirheme	satılır	olmuştu.	Hz.	Osman	bu	sebeple	
Mescid-i	 Nebevi	 dışında	 ezan	 okuyarak	 namaz	 vaktini	 bildirmeye	 ihtiyaç	
duymuştu.	 Cuma	 vaktinin	 geldiğini	 bildirmek	 için	 Zervâ’da	 bir	 ezan	 okutuyor,	
sonra	 Hutbe’ye	 çıkınca	 bir	 ezan	 daha	 okunuyordu.	 Önceleri	 “İlk	 okunan	 ezan	
bidattır”	diye	karşı	çıkanlar	oldu	ise	de	sonra	sahabeler	bunu	hoş	görerek	kabul	
ettiler.	Hz.	Osman	 (ra)	bununla	28	 sene	devam	eden	bir	 alışkanlığı	 değiştirmiş	
oluyordu.	Sahabelerin	ileri	gelenleri	bu	durumu	savundular	ve	Hz.	Osman’ın	(ra)	
bir	içtihadı	olarak	hoş	karşıladılar.	

	
6.	Hz.	Osman	(ra)	Hacda	Dört	Rekat	Namazları	Kısaltmaması	
Hz.	Osman	(ra)	hakkında	dedikodu	çıkan	ve	halkın	şikayetçi	olduğu	valileri	

de	 davet	 ederek	 Hacca	 gitti	 ve	 hepsi	 ile	 görüşmek	 istedi.	 Hakkında	 dedikodu	
çıkan	valiler	gelmediler.	Hz.	Osman	(ra)	bunun	üzerine	onları	görevlerinden	aldı.	
Hacda	 farz	 namazlarını	 dört	 rekat	 olarak	 kılmaya	 devam	 etti.	 Bunun	 üzerine	
daima	kendisini	tenkit	gözü	ile	izleyenler	tenkide	başladılar.	“Allah’ın	Resulü,	Hz.	
Ebubekir	 ve	 Ömer	 Hacda	 namazlarını	 iki	 rekat	 kılıyorlardı.	 Osman	 Resulün	
sünnetini	 ve	 kendinden	 önceki	 halifelerin	 adetini	 değiştirdi,	 dört	 rekat	 olarak	
kılıyor.	İşte	biz	de	bunu	diyorduk”	dediler.	

Bu	durum	kendisine	haber	verilince	Hz.	Osman	(ra)	halkı	topladı	ve	onlara	
şöyle	dedi:		

	
1	İbn-i	Hacer,	Tezhib,	7:141.	



“Allah	Resulünün,	Hz.	Ebubekir	 ve	Ömer’in	Mekke’de	evi	 ve	 çiftliği	 yoktu.	
Halbuki	 benim	 burada	 evim	 de	 var	 çiftliğim	 de	 var.	 Ben	 Mekke’de	 misafir	
değilim.	Onun	için	farzları	iki	değil,	dörder	rekat	kılıyorum.”		

Bunun	 üzerine	 Abdurrahman	 b.	 Avf	 (ra)	 Hz.	 Osman’ı	 haklı	 buldu.	 Hz.	
Osman’ın	 (ra)	misafir	 olmadığını	 bunun	 için	mukim	 gibi	 hareket	 ettiğini	 kabul	
etti.	 Ehl-i	 sünnet	 uleması	 da	 Hz.	 Osman’ın	 (ra)	 bu	 içtihadını	 esas	 aldılar.	 Bir	
insanın	 ailesi	 ile	 devamlı	 kaldığı	 yere	 “Vatan-ı	 Asli”	 arazisinin	 ve	 iş	 yerinin	
olduğu	arasıra	gidip	geldiği	yere	“Vatan-ı	İkame”	demişler	ve	kişinin	vatan-ı	aslî	
ve	vatan-ı	 ikamesinde	seferi	olmayacağını	söylemişlerdir.	Bunun	dışında	Hanefi	
ulemasına	 göre	 on	 beş	 günden	 az,	 Şafiye	 göre	 dört	 günden	 az	 kalacağı	 bir	 yer	
“Vatan-ı	Süknâ”	kabul	edilmiş	ve	ancak	“Vatan-ı	Süknâ”	da	“Seferî”	sayılacaklarını	
kabul	etmişlerdir.	Böylece	Hz.	Osman’ın	(ra)	içtihadı	kabul	görmüştür.	

	
7.	Hz.	Ebu	Zer’i	(ra)	Sürgüne	Gönderdiği	İddiası	
Müslümanlar	 toprakların	 genişlemesi,	 ganimetin	 çoğalması,	 ticari	 hayatta	

emniyet	ve	güvenin	olması	ile	zenginleştiler	ve	büyük	bir	refah	içinde	yaşamaya	
başladılar.	 Mal	 biriktirdiler	 ve	 lüks	 içinde	 yaşamaya	 başladılar.	 Bu	 durum	 Hz.	
Ebu	Zer	(ra)	gibi	zühd	ve	takvayı	fakirlikte	ve	dünya	malını	terk	etmekte	gören	
sahabeleri	 rahatsız	 etti.	 “Peygamberimiz	 (asm)	 zamanında	 biz	mal	 biriktirmez,	
malı	 biriktirmeyi	 ‘Kenz’	 sayardık.	 Kenz	 ise	 ‘Altını	 ve	 gümüşü	 biriktirip	 de	 onu	
Allah	 yolunda	 harcamayanları	 acı	 bir	 azapla	 müjdele’1	ayet-i	 kerimesini	 delil	
getirerek	mal	biriktirenleri	suçlamaya	başladılar.	

Sahabe-i	Kiramdan	büyük	vilayetlerden	görev	yapan	Muaviye	b.	Ebi	Süfyan,	
Sa’d	 b.	 Ebi	 Vakkas	 (ra)	 ve	 Aşere-i	Mübeşşere’den	 (ra)	 Abdurrahman	 b.	 Avf	 ve	
Talha	 b.	 Ubeydullah	 çok	 zengin	 idiler	 ve	 refah	 içinde	 hayat	 sürüyorlardı.	 Hz.	
Osman	 (ra)	 da	 çok	 zengindi	 ama	 kendi	 hayatı	 çok	 sade	 idi,	 zahidane	 bir	 hayat	
yaşıyordu.	

Bir	kısım	sahabeler	 zühd	ve	 takvayı	Allah	korkusu	 ile	 yaşamak	ve	kalben	
dünyayı	terk	etmek	olarak	görürken	bir	kısmı	da	fakirane	bir	hayatı	zühd	olarak	
anlıyorlardı.	 Hz.	 Ebu	 Zer	 (ra)	 fakirane	 bir	 hayatı	 savunuyordu.	 Zenginlere	
devamlı	 olarak	 “Fakirleri	 gözetiniz”	 diye	 nasihat	 ederdi.	 Hz.	 Ali	 (ra)	 bir	 yıllık	
nafakayı	 kenz	 olarak	 görmezdi.	 O	 dönemde	 bir	 sene	 bir	 aileye	 yetecek	miktar	
400	 dirhem	kadar	 idi.	 Hz.	 Ali	 (ra)	 bu	 sebeple	 400	 dirhem	miktarı	 biriktirmeyi	
kenz	 olarak	 kabul	 etmez,	 “aslî	 ihtiyaçtır”	 derdi.2	Halbuki	 Hz.	 Ebu	 Zer	 (ra)	 “Bir	
günlük	nafakadan	fazlasına	kenz	gözü	ile	bakar	ve	hemen	bir	muhtaca	verirdi.	

Peygamberimiz	(asm)	onu	bu	durumunu	bildiği	 için	kendisine	memuriyet	
görevi	vermemiş	 “Ya	Ebu	Zer!	 Sen	zayıfsın,	memuriyet	 çok	ağır	bir	yüktür	onu	
kaldıramazsın”3	buyurmuşlardı.	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 ve	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 da	 ona	
memuriyet	görevi	vermemişlerdi.	

Hz.	Osman	(ra)	ise	Hz.	Ebuzer’i	(ra)	Şam’a	muallim	ve	vaiz	olarak	gönderdi.	
Hz.	Muaviye’nin	yaşantısı	ve	debdebesi	Hz.	Ebu	Zerrin	hiç	de	hoşuna	gitmedi.	Hz.	
Muaviye	 (ra)	 Bizans	 gibi	 büyük	 bir	 devletin	 sınırında	 vali	 ve	 komutan	 olarak	
görev	yapıyor	bir	ordunun	masrafını	karşılayacak	şekilde	hazinede	para	ve	mal	
biriktiriyordu.	 Ancak	 Ebu	 Zer’e	 (ra)	 bunu	 anlatamadı.	 Vaazlarında	 devamlı	
olarak	hazinenin	birikmemesi	gerektiğini	ve	fakir	halka	dağıtılmasını	savundu	ve	
Hz.	Muaviye’yi	suçlayıcı	konuşmalar	yapmaya	başladı.	Hz.	Muaviye	(ra)	denemek	

	
1	Tevbe	Suresi,	9:34.	
2	Heyet,	Mecmau’t-Tefasir,	3:	113-114.	
3	Müslim,	İmarat,	3404;	Ebu	Davud,	Harac,	5.	



amacı	 ile	Hz.	Ebu	Zer’e	(ra)	bin	altın	gönderdi.	Peşine	müfettişini	 taktı.	Hz.	Ebu	
Zer	(ra)	bin	altını	 fakir	 fukaraya	ve	muhtaçlara	vererek	yine	beş	parasız	akşam	
etti	ve	kuru	ekmeği	suya	batırarak	iftar	etti.	Durum	Hz.	Muaviye’ye	anlatıldı.	Hz.	
Muaviye	 (ra)	 da	 Ebu	 Zer’in	 samimi	 olduğunu	 gördü	 ve	 Hz.	 Osman’a	 geri	
çağırması	 için	 haber	 gönderdi.	 Zira	 Hz.	 Muaviye’nin	 otoritesini	 sarsacak	 ve	
asayişi	ihlal	edecek	konuşmalar	yapıyordu.	

Hz.	 Osman	 (ra)	 Hz.	 Ebu	 Zer’i	 Medine’ye	 davet	 etti.	 Medine’ye	 dönünce	
Medine’nin	de	değiştiğini	gördü.	“Dünya	büsbütün	bozulmuş”	diye	düşündü.	Hz.	
Osman	 (ra)	 “Zekatı	 verilmek	 şartı	 ile	 biriken	 malın	 kenz	 sayılamayacağını”	
anlattı	ise	de	Ebu	Zer’i	(ra)	ikna	edemedi.1		

Bunun	 üzerine	 Hz.	 Ebuzer	 (ra)	 “Peygamberim	 bana	 binalar	 Sel	 dağını	
aşınca	 Medine’den	 çık	 tavsiyesinde	 bulunmuştu.	 İzin	 ver	 ben	 Medine’den	
çıkayım	ve	dilediğğim	yere	gideyim”	dedi.	Hz.	Osman	(ra)	“Sen	bilirsin...”	diyince	
bir	 müddet	 sonra	 Rebeze’ye	 gitti.	 Orada	 kendisine	 bir	 mescid	 yaptı	 ve	 gelen	
gideni	 misafir	 ederek	 kendilerine	 Hadis	 rivayet	 etmeye	 başladı	 ve	 Rebeze’de	
vefat	etti.	(H.	32.)	

Ama	Hz.	Osman’ı	 (ra)	 sevmeyenler	onu	 “Peygamberim	sahabesi	Ebu	Zer’i	
görevden	almak	ve	Rebeze’ye	sürgün	etmekle”	itham	ederek	suçladılar.	Halbuki	
Ebu	Zerrin	yeri	Mekke	üzerindeki	en	güzel	konaklama	yerlerinden	birisi	 idi2	ve	
Medine’ye	üç	konak	mesafesinde	olduğu	için	de	sık	sık	Medine’ye	geliyordu.3	Ebu	
Zerr	 (ra)	 vefat	 ettikten	 sonra	da	Hz.	Osman	 (ra)	 ailesini	 kendi	 ailesine	 arasına	
katarak	hazineden	yardımcı	olmuştur.4		

	
Fitneye	Bulaşanların	Özellikleri	
Hz.	 Osman’ın	 (ra)	 hayatını	 ve	 şehadetini	 anlatan	 rivayetlerde	 çelişkilerin	

olmasının	 sebeplerine	 tarih	 ve	 siyer	 kitabı	 yazanların	 inançları	 ve	 mezhepleri	
dikkate	 alınarak	 bakıldığı	 zaman	 içlerinde	 Şii,	 Hz.	 Osman	 düşmanı,	 Haricî	
taraftarı,	 Emevi	 düşmanı	 ve	 sahabeden	 teberri	 edenler	 olduğunu	 görürsünüz.	
Tarafsız	 bir	 gözle	 meseleyi	 anlayabilmek	 için	 tarafsız	 olarak	 olayları	
değerlendiren	 ve	 herhangi	 bir	 etki	 altında	 kalmadan	 ve	 taassuba	 düşmeden	
tarihi	 gerçekler,	 insanların	 durumu	 ve	 anlayışlarını	 dikkate	 alarak	 iyi	 bir	
değerlendirme	yapmak	gerekir.		

Tarihçiler	 Hz.	 Osman	 (ra)	 zamanında	 ortaya	 çıkan	 karışıklıkların	 asıl	
müsebbiblerinin	Abdullah	 b.	 Sebe	 ve	 onun	 taraftarları	 olan	 Sebeiyye	 olduğunu	
söylerler.	 Abdullah	 b.	 Sebe’nin	 etkin	 olmasının	 sebebi	 de	 propogandasını	
yaparken	ve	halkı	 idareciler	aleyhine	kışkırtırken	 “Emr-i	Maruf	ve	Nehy-i	Anil-
Münker”	 yaptığını	 söylemesi	 ve	 dinde	 hassas	 muhakeme-i	 akliyede	 noksan	
kimseleri	 aldatmış	 olmasıdır.	 Bu	 sınıf	 her	 zaman	 fitneye	 düşen	 halkın	 avam	
kısmıdır.	 Hasen-i	 Basri	 hazretleri	 bunlar	 için	 şöyle	 demiştir:	 “Alim	 fitneyi	
gelmeden	anlar,	cahil	ise	giderken	farkına	varır.”	Fitneye	düşenler	ilk	görünüşte	
iyi	 ve	hayır	 imiş	gibi	görerek	hemen	 fitneye	kapılırlar	ve	 iyi	 şeyler	yaptıklarını	
zannederler;	 ama	sonuçta	büyük	bir	 felakete	 sebep	olduklarını	anlarlar.	Bunun	
için	 Peygamberimiz	 (asm)	 “İşler	 ve	 ameller	 sonuçlarına	 göre	 değerlendirilir”5	
buyurmuşlardır.	 Başı	 iyi	 gibi	 görünen	 ama	 sonu	 kötü	 olan	 her	 şey	 aslında	

	
1	Muhammed	Hudari,	İtmamu’l-Vefa,	s.	153;	Cevdet	Paşa,	Kısas-ı	Enbiya,	1:452.	
2	Kadı	Ebu	Bekir	İbn-i	Arabi,	El-Avasım,	76.	
3	Taberi,	Tarih,	5:66.	
4	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye	ve’n-Nihaye,	7:165.	
5	Buhârî,	Kader,	5;	Rikak,	33.	



fitnedir.	 Başı	 kötü	 gibi	 görünen	 ama	 sonucu	 iyi	 ve	 hayır	 olan	 şey	 de	 “Ehven-i	
Şer”dir.	 Bu	 sebeple	 Hz.	 Ali	 (ra)	 “Alim	 hayır	 ve	 şerri	 bilen	 değildir.	 Zira	 bunu	
herkes	bilir.	Alim	ehven-i	şerri	bilendir”	demiştir.	

Muhakkik	eş-Şeyh	Muhibbüddîn-i	El-Hatip	yaptığı	tahkikatında	Hz.	Osman	
(ra)	zamanında	fitneye	bulaşan	ve	körükleyenlerin	vasıflarını	şöyle	sıralar:	

1.	 Dinde	 hassas	 muhakeme-i	 akliyede	 noksan	 olanlar.	 En	 küçük	 bir	
meseleyi	 dinin	 en	 önemli	 bir	 rükü	 imiş	 gibi	 abartarak	 dinde	 muhakmeyi	 ve	
dengeyi	 bozan	 cahiller.	 Onlar	 Hz.	 Osman’ın	 (ra)	 Resulullah’ın	 sünnetinden	
sapmaması	konusudan	uyarıyorlardı;	ama	ne	var	ki	kendileri	Kur’ân	ve	Sünnet	
dışına	çıkmışlardı.	

2.	Daha	önce	dine	hizmeti	geçmeyen	ve	Hz.	Ömer’in	(ra)	taksimi	ile	Beytü’l-
Malden	 ilk	müslümanlar	 gibi	 fazla	 hisse	 almayanların	 bir	 kısmı	 Sahabelerin	 ve	
özellikle	Kureyş’in	ilk	müslümanlarını	kıskanan	hasetçiler.	

3.	 Bir	 kısmı	 da	 suç	 işleyen	 akrabalarına	 uygulanan	 hadlerin	 ve	 verilen	
cezalardan	dolayı	haksız	olarak	kendilerini	haklı	bulup	yönetime	tavır	alanlar.	

4.	İbn-i	Sebe’nin	fitnesine	kapılan	cahil	ve	ahmaklar	topluluğu.	
5.	 İlmi	 ve	 yeteneği	 olmadığı	 halde	 çok	 cazip	 konuşarak	 halkı	 etrafına	

toplayabilen	 zeki	 ve	 aldatıcı	 zekaya	 sahip	 olan,	 bunu	 da	 makam	 ve	 mevki	
kapmak	için	kullanan	ama	arzularına	ulaşamayan	kimselerdi.1		

Velhasıl	 refah	 ve	 zenginlik	 bir	 kısım	 cahil,	 dinde	 hassas	 ve	 muhakeme-i	
akliyede	 noksan	 olanları	 şımartmış,	 ülkedeki	 hürrriyet	 ve	 adalet	 bu	 insanları	
şımartmıştı.	 Fitne	 ortaya	 çıkınca	 bunlar	 ahmaklıklarından	 sahiplendiler	 ve	
kendilerini	felakete	attılar.		

Bu	 sebeplerden	 dolayı	 Ulema	 ve	 Fukaha	 “Allah	 katında	 insanların	 en	
değerlisi	akıllı	mü’mindir.	Zira	kişi	aklı	kadar	Allah’a	ibadet	eder	ve	günahlardan	
sakınır.	Nice	ahmaklar	vardır	ki	ömür	boyu	yaptıları	hayırlı	amellerini	bir	anda	
yok	ederler”	demişlerdir.	

İbn-i	Hacer	el-Heytemî	“Hz.	Osman’ın	şehit	edilmesi	ile	ilgili	sahih	olmayan	
pek	 çok	 rivayet	 nakledilmektedir.	 Akıllı	 bir	 insan	 bunlar	 arasındaki	 çelişkileri	
görür	ve	onlara	aldırmaz”2	demiştir.	

	
Fitnecilerin	Medine’ye	Gelmeleri	
H.	 35.	 yılı	 Receb	 ayında	 Mısır'dan	 Hicaz'a	 heyet	 kimliğinde	 bir	 kalabalık	

geldi.	 Sözde	Umre	yapmaya	gelmişlerdi.	 Fakat	niyetlerinde	Halife'yle	 tartışmak	
vardı.	O'nunla	münakaşalara	girip	Medine'de	karışıklık	çıkarmak	istiyorlardı.	

Nihayet	Halife'yle	karşı	 karşıya	geldiler.	 Şikayetlerini	dinleyen	Hz.	Osman	
(ra)	fikirlerini	ortaya	koydu.	Onları	bizzat	ya	da	aralarında	Hz.	Ali	ve	Muhammed	
b.	Mesleme'nin	de	bulunduğu	bazı	sahabiler	vasıtasıyla	ikna	etti.	Medine	dışında	
bir	yerde	ağırlanan	bu	kalabalıktan	bazıları	şehre	girerek	Hz.	Osman'ın	(ra)	bir	
konuşmasınıda	 dinlediler.	 Hz.	 Osman	 hutbesinde	 bu	 misafirleri	 övmüş,	 onlara	
Allah'dan	 mağfiret	 dilemiş,	 hatta	 kendilerine	 karşı	 duyduğu	 sorumluluktan	
dolayı	ağlamış	ve	hazır	bulunanları	dahi	ağlatmıştı.	Ardından	bu	Mısırlı	kalabalık,	
dönüp	memleketlerine	gittiler.	

Ne	varki	bu	adamlar	Mısır'a	varır	varmaz	diğer	eyaletlerin	yerlileriyle	gizli	
gizli	 temasa	 geçerek	 onları	 ayaklandırmaya	 ve	 idarecileri	 şikayet	 bahanesiyle	
Medine'ye	 yürümelerini	 teşvik	 ettiler.	 Çünkü	 Medine'de	 anarşi	 çıkarmak	 çok	

	
1	Muhibbuddin	el-Hatib,	Et-Ta’likat	el-Avasım	Mine’l-Kavâsım,	Matbaatü’s-Selefiyye-Tarihsiz.	
2	İbn-i	Hacer	el-Heytemî,	Tathîru’l-Cenân	ve’l-Lisan,	Kahire-Tarihsiz,	s.44.	



daha	 önemliydi.	 Zira	 orası	 devletin	 merkeziydi.	 Fitne	 buradan	 her	 yere	 daha	
etkin	bir	biçimde	yayılabilirdi.	

Sonra	yine	bu	adamlar,	aynı	yılın	Şevval	ayı	 içinde	tekrar	Medine'ye	toplu	
olarak	gitmek	üzere	yeniden	sözleştiler.	Aynı	zamanda	sahabileri	yanıltmak	için	
hac	kafileleri	 içinde	yerlerini	alarak	gitmeyi	kararlaştırdılar.	Bu	şekilde	hareket	
etmek	fitnenin	daha	çok	yayılmasına	imkan	verebilirdi.	

Organize	olmuş	bu	Mısırlı	şer	 topluluğu:	600	ya	da	1000	kişi	kadar	vardı.	
Bu	adamların	ayarttığı	Kufe'li	ve	Basra'lı	anarşist	gruplar	da	aynı	zamanda	yola	
çıktılar.	Hicaz'da	hep	bir	araya	geleceklerdi.	Bu	toplulukların	her	biri	dört	gruba	
ayrılmış	bulunuyordu.	Her	grubun	başında	bir	sorumlu	vardı.	Hepsinin	başında	
ise	genel	bir	reisleri	bu	organizasyonu	yürütüyordu.	

Açıkça	görülüyor	ki	gayet	ince	hesaplara	dayalı	bir	örgütlenme	sözkonusu	
idi.	Mısırlı	 anarşistlerin	başında	El-Gafıki	b.	Harb	El-Ka'ki	bulunuyordu.	Yahudi	
Abdullah	 b.	 Sebe	 de	 bunlarla	 beraberdi.	 Sözde	 bunlar	 Hz.	 Ali'nin	 destekçileri,	
sempatizanları	rolünü	oynuyor,	onun	hilafet	makamına	getirilmesini	istiyorlardı.	
Küfe	 anarşistlerinin	 başında	 da	 Amr	 b.	 Asam	 bulunuyordu.	 Zeyd	 b.	 Savhan	 El-
Abdi	 de	 bunlarla	 birlikte	 idi.	 Basralı	 anarşist	 grubunun	 başında	 ise	 Harkus	 b.	
Züheyr	Es-Saadi	bulunuyordu.	Hakim	b.	Cebe	El-Abdi	de	bunlarla	beraberdi.	

Tabiidir	 ki	 büyük	kalabalıklar	halindeki	hacı	 kafileleri	 içinde	 gizlenmeleri	
sebebiyle,	 idareciler	 bunların	 farkına	 varamadılar.	 Üç	 ayrı	 noktadan	 gelen	
anarşist	 gruplar	 nihayet	 Medine	 yakınlarına	 vardılar.	 Verilen	 randevuya	 göre	
Mısırlı	grup	Zi'I-Marva'da,	Kûfeliler	El-A'vas'da,	Basralılar	ise	Zi'l-Haşab	denilen	
mevkide	 konakladılar.	 Bu	 arada	 Medine	 halkı,	 olup	 bitenleri	 duydu.	 Bu	
adamların	 şehre	 girmesini	 istemiyorlardı.	 Hatta	 bu	 konuda	 görüşmelerde	
bulundular.	Bunun	üzerine	Hz.	Osman	(ra)	Hz.	Ali	ile	konuşarak	bu	sergerdeleri	
Medine'ye	 girmekten	 engellemek	 için	 atlanıp	 kendisiyle	 beraber	 bulunmasını	
istedi.	

Hz.	Ali	(ra)	derhal	icabet	etti.	Aynı	zamanda	Hz.	Talha,	Zübeyr,	Muhammed	
b.	Mesleme	 ve	 sahabilerin	 ileri	 gelenleri	 de	 heyet	 halinde	Hz.	 Osman'a	 refakat	
ettiler.	Anarşistler,	 sahabilerin,	Hicret	Yurdunu	(Medine-i	Münevvere'yi)	onlara	
karşı	korumakta	ısrarlı	olduklarım	görünce	korktular.	

Özellikle	 Hz.	 Ali	 (ra)	 onlara	 hitaben	 konuşunca,	 nizam	 ve	 düzene	 karşı	
saygılı	 olduklarını,	 boyun	 eğdiklerini	 göstermeye	 çalıştılar.	 Memleketlerine	
hemen	 dönmek	 arzusunda	 olduklarını,	 döndükten	 sonra	 da	 sükunetlerini	
koruyacaklarını	ifade	ettiler	ve	fiilen	de	döndüler.	Böylece	hem	Hz.	Ali	(ra)	hem	
de	diğer	müslümanlar,	Medine	için	artık	bir	korku	kalmadığını,	tehlikenin	zeval	
bulduğunu	sanarak	şehre	döndüler.	Ancak	Medine'ye	girer	girmez	bir	de	ne	gör-
sünler,	 sokaklar	 tekbir	 sesleriyle	 çınlıyordu.	 Hz.	 Osman'ın	 (ra)	 evi	 ise	
kuşatılmıştı.	

Hz.	Ali	(ra)	onları	toplayıp	neden	tekrar	döndüklerini	sorunca,	“Halife'nin,	
memleketleri	 olan	 Mısır'a	 varır	 varmaz,	 derhal	 kılıçtan	 geçirilmelerine	 dair	
Valiye	 yazılı	 emir	 gönderdiğini”	 bundan	 dolayı	 da	 gitmek	 istemediklerini	 ileri	
sürdüler.	Delil	olarak	Hz.	Ebu	Bekir'in	oğlu	Muhammed'in	Mısır	Valisi	tarafından	
idam	edilmesine	ilişkin	sözde	Halife	tarafından	gönderilmiş	bir	mektup	çıkararak	
Hz.	Ali'ye	(ra)	gösterdiler.		

Bu	sefer	Hz.	Ali:	
“Peki	 şu	 Kufe'Iilere	 de	 ne	 oluyor,	 onlar	 niçin	 memleketlerine	

dönmüyorlar?"	diye	azarlayıcı	bir	ifadeyle	sorunca	Kûfeliler:	



“Arkadaşlarımıza	 yardımcı	 olmak	 üzere	 söz	 verdik	 de	 ondan!..”	 diye	
pervasızca	bir	cevap	verdiler.	Tabi	Basralılar	da	aynı	cevabı	verdiler.	Bundan	da	
bellidir	 ki	 Medine'ye	 girmek	 için	 bu	 çok	 önceden	 planlanmış	 bir	 hileydi.	 Aynı	
zamanda	 Mısırlı	 anarşistler	 tarafından	 çıkarılıp	 Hz.	 Ali'ye	 (ra)	 gösterilen	
mektubun	da	bir	düzmece	olduğunu	açıkça	belliydi.	

Önceleri,	Hz.	Osman'ın	(ra)	evi	üzerindeki	kuşatma	önemsizdi.	Çünkü	Halife	
dışarı	 çıkıyor,	 camiye	 gidip	 halka	 namaz	 kıldırabiliyor,	 sahabiler	 kendisine	
uğruyor,	 o	 da	 sahabileri	 ziyaret	 edebiliyordu.	 Sonra	 durumun	 vahametini	
hissedince	 eyalet	 valilerine	 haber	 yollayarak	 kendisine	 yardımcı	 olmak	 üzere	
askeri	kuvvet	göndermelerini	ve	asileri	Medine'den	çıkarmalarını	istedi.	

Ancak	 asiler,	 Halife'nin	 emri	 üzerine	 Medine'yi	 kurtarmak	 maksadıyla	
Habib	 b.	 Mesleme'nin,	 bir	 kuvvetin	 başında	 Şam'dan,	 Muaviye	 b.	 Hudeyc'in	
Mısır'dan,	 Ka'ka'	 b.	 Amr’ın	 Kufe'den	 ve	 Muşaci'	 Es-Sülemî'nin	 de	 Basra'dan	
hareket	ettiklerini	duyar	duymaz	kuşatmayı	şiddetlendirdiler.	

Bir	 Cuma	 günüydü.	 Hz.	 Osman	 (ra)	 yine	 halka	 Cumayı	 kıldırmak	 üzere	
çıkmıştı.	Cuma	konuşmasını	yaptı.	Bu	arada	asilere	de	hitab	etti.	Bir	münasebetle	
Muhammed	 b.	 Mesleme	 ayağa	 kalkarak	 Halife'yi	 teyid	 edince	 elebaşılardan	
Hakim	b.	Cebele	onu	susturmaya	çalıştı.	Sonra	Zeyd	b.	Sabit	(ra)	müdahale	etmek	
isteyince	de	bu	sefer,	yine	elebaşılardan	Muhammed	b.	Kutayra	onu	susturmaya	
çalıştı.	Bunun	üzerine	halk	 galeyana	geldi.	Birbirlerini	 taşlamaya	başladılar.	Bu	
taşlardan	birinin	Hz.	Osman'a	 (ra)	da	 isabet	 etmesi	 üzerine	 fenalık	 geçirdi.	Hz.	
Osman	(ra)	taşınarak	evine	nakledildi.	Bu	gergin	duruma	sebep	olan	asilere	karşı	
sahabiler	ve	çocukları	tepki	gösterdiler.	

Aralarında	Hz.	Ali'nin	oğlu	Hasan,	Saad	b.	Ebi	Vakkas,	Ebu	Hureyre,	Zeyd	b.	
Sabit	ve	başka	sahabelerin	de	bulunduğu	bir	grup,	asilere	karşı	silah	kullanmak	
istediler.	Fakat	Halife	onlara	izin	vermedi.	Kendisinden	sebep	bir	olay	çıkmasını	
istemiyordu.	

Bu	 hadiseden	 sonra	 Hz.	 Osman,	 (ra)	 Hz.	 Ali'yi,	 Talha'yı	 ve	 Zübeyr'i	 (ra	
ecmain)	 evlerinde	 teker	 teker	 ziyaret	 etti.	 Evine	 döndükten	 sonra	 kuşatma	
büsbütün	 aşılmaz	 hale	 getirildi.	 Şehid	 edilinceye	 kadar	 artık	 evinden	 hiç	
çıkamadı.	

Hz.	 Osman	 (ra)	 bu	 kuşatma	 altında	 mahsur	 bulunduğu	 günlerde	 asiler,	
sözde	halka	namaz	kıldırmak	için	birini	görevlendirmişlerdi.	Bu	adam,	Mısır'dan	
gelen	 anarşistlerin	 elebaşısı	 El-Gafıki	 b.	 Harb	 El-Ka'kî	 idi.	 Ancak	 Hz.	 Ali	 veya	
Talha'dan	biri	bulunduğu	zaman	onlar	namazı	kıldırıyorlardı.	

Asiler,	Hz.	Osman'ın	 (ra)	evine	su	 taşınmasını	yasaklamışlardı.	Bu	yüzden	
zor	durumda	kalan	Hz.	Osman,	Hz.	Ali'ye,	Talha,	Zübeyir,	Hz.	Ayşe	ve	müminlerin	
diğer	 annelerine	 haber	 yollayarak	 yardım	 istedi.	 Hz.	 Ali	 (ra)	 ve	 Rasulullah'm	
hanımlarından	Ümmü	Habibe	Remle	 kendisine	mümkün	olan	 yardımı	 yapmayı	
denediler.	Asileri	azarlıyorlardı.	Ama	söz	artık	kâr	etmiyordu.	

Bazen	de	Hz.	Osman	 (ra)	 bizzat	 kendisi	 asilere	 evin	 içinden	hitab	 ediyor,	
onlara	 nasihatlerde	 bulunuyordu.	 Fakat	 O'nu	 da	 hiç	 saymıyorlardı.	 O	 kadar	
azmışlardı	ki	bir	keresinde	Ümmü	Habibe	(ra)	ona	su	ulaştırmak	istemişti.	Asiler	
Ümmü	Habibe'nin	katırını	ürküttüler.	Hz.	Peygamber’in	(asm)	hanımı	neredeyse	
hayvanın	üzerinden	düşecekti.	Bu	raddeye	varmış	olan	saygısızlık	Medine	halkını	
çok	 düşündürdü.	 Öyle	 ki	 artık	 hiç	 kimse	 silahsız	 dışarıya	 çıkmaz	 oldu.	
Rasulullah'm	 saygıdeğer	 Hicret	 Yurdu'nda	 ne	 yazık	 ki	 artık	 güvenlik	 ortadan	
kalkmış	bulunuyordu.	Hz.	Osman'ın	 (ra)	hayatından	ciddi	 şekilde	endişe	duyan	
sahabiler,	O'nu	korumak	üzere	genç	çocuklarını	evine	gönderdiler.	



Bunlar	 Hz.	 Abbas'ın	 oğlu	 Abdullah,	 Hz.	 Ömer'in	 oğlu	 Abdullah,	 Zübeyr'in	
oğlu	 Abdullah,	 Hz.	 Ali'nin	 her	 iki	 oğlu	 Hasan	 ve	 Hüseyin,	 Talha'nın	 oğlu	
Muhammed	 ve	 daha	 başka	 birkaç	 delikanlıydılar.	 Hz.	 Osman	 (ra)	 bu	
delikanlılardan,	 asilere	 karşı	 katiyyen	 silah	 çekmemelerini	 istedi	 ye	 aksine	
hareket	etmek	isteyenleri	şiddetle	uyardı.	

Bu	sıralarda	Hz.	Aişe	(ra)	hacca	gitmeye	niyet	etmişti.	O	gidince	Hz.	Osman	
Medine'den	 hacca	 gideceklerin	 başında	 bulunmak	 üzere	 Hz.	 Abbas'ın	 oğlu	
Abdullah'ı	görevlendirdi.	Ancak	Abdullah,	diğer	genç	arkadaşlarıyla	birlikte	O'nu	
korumak	 için	 kalmak	 istedi.	 Fakat	 Hz.	 Osman	 (ra)	 emrinde	 ısrar	 edince	
mecburen	ayrılıp	gitti.	

	
Hz.	Osman’ın	(ra)	Şehit	Edilmesi	
Bozguncular	 bu	 edep	 ve	 hayâ	 abidesi,	 masum	 ve	 mazlum	 halifeyi	 şehit	

etmeye	 kararlıydılar.	 Hz.	 Osman,	 (ra)	 gözü	 dönmüş	 canilere	 son	 defa	 hitap	
ederek	şöyle	dedi:	

“Beni	 niçin	 öldürmek	 istiyorsunuz?!	 Hâlbuki	 ben,	 Resûlullah’ın	 şöyle	
buyurduğunu	 işitmişim:	 ‘Şu	 üç	 hâlin	 dışında	 Müslüman’ı	 öldürmek	 haramdır:	
Evliyken	 zina	 eden,	 kasten	 adam	 öldüren,	 Müslüman	 olduktan	 sonra	 dinden	
dönen…’	Allah’a	yemin	ederim	ki,	ben	ne	cahiliye	döneminde,	ne	de	Müslüman	
olduktan	 sonra	 zina	 etmedim.	 Hiç	 kimseyi	 öldürmedim.	 Müslüman	 olduktan	
sonra	 da	 bu	 dinden	 asla	 ayrılmadım…	O	 hâlde	 beni	 neye	 dayanarak	 öldürmek	
istiyorsunuz?!”1		

Fakat	 fitne	 ağları	 örülmüş,	 tahrikler	 yatıştırılamayacak	 noktaya	 varmıştı.	
Hz.	 Ali	 (ra)	 iki	 oğlunu,	 Hasan	 ve	 Hüseyin’i	 (ra)	 halifeye	 nöbetçi	 bırakmıştı.	
Abdullah	b.	Ömer	(ra)	ve	bazı	sahabiler	de	aynı	şekilde	halifeyi	bekliyorlardı.	Bu	
arada	 bozgunculara	 karşı	 koyacak	 kuvvet	 vardı.	 Abdullah	 b.	 Zübeyr,	 Zeyd	 b.	
Sâbit,	Ebû	Hüreyre	(ra)	ve	diğer	sahabiler,	Allah’ın	dinine	yardım	etmeye	hazır	
olduklarını,	 halife	 izin	 verirse	 bozguncularla	 savaşmak	 istediklerini	 söylediler.	
Fakat	Hz.	Osman,	(ra)	Müslüman	kanı	akmasını	asla	istemiyordu.	Bu	istekleri	hep	
geri	çeviriyordu:	

“Ben	 hiçbir	 zaman	 ‘Müslüman	 kanı	 döken	 bir	 halife’	 olarak	 anılmak	
istemem.	 Tek	 bir	 kişinin	 kanının	 dökülmesinden	 bile	 Allah’a	 sığınırım!	 Ben	
savaşsam	onlara	galip	geleceğimi	gayet	iyi	biliyorum.	Fakat	ben	onları	da,	onları	
aleyhimde	kışkırtanları	da	Allah’a	havale	ediyorum…”2		

Edep,	hayâ	ve	fazilet	timsali,	İslam’ın	üçüncü	halifesi,	şehadetinden	bir	gün	
önce	rüyasında,	Peygamber	Efendimizle	(asm)	birlikte	Hz.	Ebû	Bekir	(ra)	ve	Hz.	
Ömer’i	(ra)	gördü.	Peygamberimiz	kendisine	hitaben:	

“Biz	 oruçluyuz,	 seni	 de	 iftara	 bekliyoruz.”	 buyurmuştu.	 Hz.	 Osman	
uyandıktan	sonra	o	gece	hemen	oruca	niyet	etti.	Sevinçliydi.	Çünkü	artık	Allah	ve	
Resûl’üne	 kavuşma	 günü	 gelmişti.	 O	 gün	 Cuma	 idi.	 Kur’ân	 okumaya	 başladı.	
Bozgunculardan	birkaçı	 tam	bu	sırada	fırsat	bulup	 içeri	daldılar	ve	Hz.	Osman’ı	
şehit	 ettiler.	 Hz.	 Osman’dan	 akan	 kanlar,	 okuduğu	 Kur’ân’ın	 üzerine	 damladı.	
Böylece,	 Peygamber	 Efendimizin	 istikbale	 ait	 bir	 mucizesi	 daha	 gerçekleşmiş	
oluyordu.	Çünkü	onun	“Haksız	yere	şehit	edileceği”ni	haber	vermişti.3		

Eshâb-ı	 kiramın	 büyüklerinden	 Abdullah	 b.	 Selâm	 (ra)	 hazretleri	
buyuruyor	 ki:	 “Muhasarada	 bulunan	 Hazreti	 Osman’ı	 (ra)	 ziyâret	 etmek	 üzere	

	
1	Asr-ı	Saadet,	1:	293-294.	
2	Tirmizî,	Menâkıb:	19;	Müslim,	Fezâilü’s-Sahâbe:	28.	
3	Buhârî,	Fezâilü	Ashâbi’n-Nebî,	5-7;	Edeb,	119;	İbn-i	Mâce,	Mukaddime,	11;	Tirmizî,	Menâkıb,	19.	



yanına	 gittim.	 Selâm	 verdim.	 Hazreti	 Osman	 selâmımı	 aldı.	 Oturdum,	 az	 sonra	
Hazreti	 Osman.	 “Kardeşim	 bu	 gece	 rüyamda	 şu	 pencereden	 Resûl-i	 Ekrem’i	
gördüm	bana	“Osman	seni	muhasara	ettiler	öyle	mi?”	diye	sordu.	Ben	de	“Evet	yâ	
Resûlallah”	 dedim.	 Resûl-i	 Ekrem	 “Seni	 susuz	 bıraktılar,	 öyle	 mi?”	 diye	 tekrar	
sordular.	Ben	de	“Evet	yâ	Resûlallah”	dedim.	Bunun	üzerine	Resûl-i	Ekrem	bana	
bir	 bardak	 su	 verdi	 ve	 ben	 de	 o	 suyu	 içtim.	 Hatta	 soğukluğunu	 göğüsümde	
duyarcasına	kandım.	Sonra	Resûl-i	Ekrem	(asm)	bana	“İstersen	seni	onlara	galip	
getirelim,	istersen	iftarı	bizim	yanımızda	yap”	buyurdu.	Ben	de	Resûl-i	Ekrem’in	
yanında	iftarı	tercih	ettim”	dedi.	

Hazenü’l-Kuşeyrî	 diyor	 ki:	 Abdullah	 b.	 Selâm,	 Hazreti	 Osman’ın	 evinden	
ayrıldıktan	sonra	Osman	(ra)	evini	saran	adamların	karşısına	çıktı	ve	onlara	“Sizi	
benim	üzerime	teşvik	ve	tahrik	eden	o	iki	kişiyi	getirin	göreyim”	dedi.	Kızıl	deve	
veya	eşek	gibi	iki	adam	Osman’ın	(ra)	karşısına	çıktı.		

Hazreti	Osman	(ra):	“Size	Allah	ve	Resûlüne	yemîn	verdirerek	soruyorum.	
Resûl-i	Ekrem	Medine’ye	geldiği	vakit,	Rûme	kuyusundan	başka	içilecek	tatlı	su	
bulunmadığı	için	“Rûme	kuyusunu	kim	satın	alır,	kendi	kovasını	müslümanların	
kovası	 ile	 beraber	 tutarsa,	 Cennetteki	 kovası	 bundan	 hayırlı	 olur”	 buyurduğu	
vakit,	bol	para	verip	onu	satın	alan	ve	millete	vakf	eden	ben	değil	miyim?	Şimdi	
siz	ondan,	hatta	bir	bardak	acı	sudan	olsun	beni	men’	ediyorsunuz”	dedi.		

Onlar	“Evet	doğrudur”	dediler.		
Sonra	 yine	 Hazreti	 Osman	 (ra):	 “Allah	 ve	 İslâmiyet	 hakkı	 için	 size	

soruyorum:	 Darda	 olan	 İslâm	 ordusunu	 tamamiyle	 kendi	 servetimden	 techîz	
etmedim	mi?”	diye	sordu.		

Onlar:	“Evet	doğrudur.”	dediler.		
Hazreti	Osman:	“Allah	ve	İslâmiyet	adına	size	yemîn	verdiriyorum;	mescid	

müslümanlara	dar	geldiği	vakit,	Resûl-i	Ekrem:	“Cennette	daha	hayırlısını	almak	
üzere	 falancanın	 arsasını	 kim	 alıp	 mescide	 ilâve	 eder?”	 buyurduğu	 vakit	 onu	
satın	alıp	mescide	katan	ben	değil	miyim?	Böyle	iken,	şimdi	siz	benim	mescidde	
namaz	kılmama	mâni	oluyorsunuz”	dedi.		

Onlar:	“Evet,	doğrudur”	dediler.		
Hazreti	 Osman:	 “Allah	 ve	 İslâmiyet	 adına	 yemîn	 verdirerek	 soruyorum:	

Resûl-i	Ekrem,	Ebû	Bekir,	Ömer	ve	benimle	Sebir	dağında	otururken,	dağ	sallanıp	
taşı	 yuvarlandığı	 ve	 Resûl-i	 Ekrem	 taşı	 ayağıyla	 itip:	 “Ey	 Sebir	 dağı	 dur!	 Zira	
senin	 üzerinde	 bir	 peygamber,	 bir	 sıddîk	 ve	 iki	 şehîdden	 başka	 kimse	 yoktur”	
buyurmadı	mı?	dedi.		

Onlar:	“Vallahi	doğru	söylüyorsun”	dediler.		
Bunun	üzerine	Hazreti	Osman	“Allahü	Ekber”	diye	tekbir	aldıktan	sonra:		
“Kâ’be’nin	Rabbi	hakkı	için	şahid	olun	ki,	ben	şehîdim”	dedi.		
Kısa	 bir	 süre	 sonra	 Medine'yi	 asilerden	 temizlemek	 üzere	 gelen	 imdad	

kuvvetlerinin	 yaklaşmış	 bulunduğu,	 Şam'dan	 gelen	 kuvvetlerin	 Vadi'l-Kura'ya	
ulaştıkları	 haberi	 geldi.	 Bunun	 üzerine	 asiler	 panik	 içine	 düştüler.	 Bir	 an	 önce	
menfur	 emellerine	 ulaşmak	 için	 evden	 içeriye	 girmek	 istediler.	 Ancak	 kapıyı	
koruyan	ve	aralarında	Hasan	b.	Ali	b.	Ebi	Talib,	Abdullah	b.	Zübeyir,	Muhammed	
b.	Talha,	Mervan	b.	Hakem,	Said	b.	Âs	ve	emsallerinin	bulunduğu	bir	grup	sahabi	
gençleri	onlara	engel	oldular.	Fakat	buna	rağmen	asiler,	Hz.	Osman'ın	(ra)	evi	ile	
Ömer	 b.	 Hazm'in	 evi	 arasında	 bulunan	 bir	 menfezden	 içeriye	 sızarak	 evin	
kapısını	ateşe	verdiler.	

Bu	 esnada	 bile	 ellerini	 kana	 bulamamaları	 için	 Hz.	 Osman	 (ra)	 sahabi	
çocuklarını	 uyarıyor,	 asilere	 silah	 çekmemelerini	 ısrarla	 tekrarlıyordu.	 Sırf	



Halife'nin	emrini	çiğnememek,	O'na	saygısızlık	etmemek	için	onlardan	kılıçlarını	
bir	 kenara	 atanlar	 bile	 vardı.	 Ne	 varki	 bütün	 bu	 çaresizlikler	 içinde	 bekleyen	
sahabi	 yiğitlerinin	 adeta	 gözleri	 önünde	 asiler	 kudurarak	 Halife'nin	 üzerine	
hücum	ettiler.	

“İsyancılar	 gece	 karanlığında,	 yüzleri	 peçeli,	 evinin	bahçedeki	 avlusundan	
içeri	girip	arkadan	duvarı	delerek	aniden	grup	halinde	 içeri	girmişler	ve	yanan	
mumu	 söndürerek	 karanlıkta	 üzerine	 hücum	 etmişler	 ve	 kimin	 vurduğu	 belli	
olmadan	bir	anda	kaçmışlardır.1		

Hz.	 Osman	 (ra)	 âsîler	 tarafından	 22	 gün	 muhâsara	 edildikten	 sonra	 17	
Haziran	656	Cuma	günü	Medine’de	şehit	edildi.	Şehîd	edilirken	Hz.	Hasan	ve	Kelb	
kabilesinden	olan	zevcesi	Nâile	binti	Ferâfisa	yaralandı.	Hz.	Osman’ın	(ra)	na‘şı,	
geceleyin	birkaç	samimi	dostu	tarafından,	gizlice	defnedildi.2		

Abdullah	 b.	 Selâm,	 Hazreti	 Osman’ın	 (ra)	 şehîd	 edildiği	 esnada	 yanında	
bulunanlara	“Hazreti	Osman	son	olarak	o	esnada	ne	dedi?”	diye	sordu.	Dediler	ki:	
Hazreti	Osman	(ra)	“Yâ	Rabbi	Ümmet-i	Muhammed	arasındaki	tefrikayı	kaldır	ve	
kendilerini	birleştir”	diye	üç	kere	duâ	etti.		

Abdullah	b.	 Selâm	diyor	ki:	 “Hazreti	Osman	 (ra)	o	 şekilde	duâ	etmeseydi,	
kıyâmete	kadar	müslümanlar	bir	araya	gelemezdi.”	

Hz.	Osman'ın	evi	ve	Beyt'ul-Mal	(Devlet	Hazinesi)	yağma	edildi.	Bu	musibet	
Allah'ın	kaçınılmaz	bir	kaderiydi	ki	olan	oldu.	Hulefa-i	Raşidîn'in	üçüncüsü	olan	
Osman	Bin	Affan	Hazretlerinin	şahadeti	Hicretin	otuzbeşinci	yılı	Zilhicce	ayının	
18'nci	gününe	rastlamıştı.	Böylece	hilafet	süresinin	12	yıla	varmasına	sadece	12	
gün	vardı.	Şehid	edildiğinde	82	yaşındaydı.	

Hz.	Ali	(ra)	Hz.	Osman’ın	şehit	edildiğini	duyunca	çok	üzüldü	ve	“İnnâ	lillâhi	
ve	 innâ	 ileyhi	 râciûn”	 dedikten	 sonra	 “Allah	 Osman’a	 rahmet	 etsin	 ve	 ondan	
sonra	da	bizi	hayırdan	uzaklaştırmasın”	diye	dua	etti.	

Hz.	Ali’ye	(ra)	“-	Osman’ın	durumu	nedir?”	diye	sordular.		
Hz.	 Ali	 (ra)	 “-	 Vallahi	 Osman	 cennete	 gidecektir.	 Hem	de	 salih	 kullar	 için	

ayrılan	Zülfâ’ya	gidecektir”	dedi.		
“-	Ya	onu	öldürenlerin	durumu	nedir?”	dediler.	
“-	 Vallahi	 onlar	 da	 cehenneme	 gideceklerdir”	 dedi.	 Ve	 bu	 sözünü	 üç	 defa	

tekrar	etti.3		
Hz.	 Aişe	 (ra)	 Hz.	 Osman’ın	 şehit	 edildiğini	 duyunca	 çok	 şaşırdı	 ve	 “Onu	

öldürdüler	hâ!”	dedikten	sonra	“Bir	gün	Peygamberimiz	(asm)	Hz.	Osman’a	şöyle	
demişti:	 “Ya	 Osman!	 Allah	 sana	 bir	 gün	 bu	 yönetim	 işini	 tevdi	 edecektir.	
Münafıklar	da	Allah’ın	sana	giydirdiği	bu	gömleği	senden	çıkarmak	isteyecekler.	
Sen	sakın	onu	çıkarma”	buyurmuş	ve	bunu	üç	defa	tekrar	etmişti”	dedi.		

Numan	 b.	 Beşir	 (ra)	 hazretleri	 “Bunu	 o	 günlerde	 halka	 bildirmende	 bir	
mani	mi	 vardı?”	diye	 sorunca	Hz.	Aişe	 (ra)	 “Ben	onu	unutmuştum;	 ancak	 şehit	
edildiğini	duyunca	birden	hatırladım”	diye	cevap	vermiştir.4			

	
Sahabeler	Fitneyi	Neden	Keşfedip	Engel	Olamadılar?	
Hz.	 Osman’ın	 (r.a.)	 şehit	 edilmesiyle	 başlayan	 dönem,	 İslâm	 tarihinde	 bir	

dönüm	noktası	teşkil	etmiş,	bu	tarihten	sonra	iç	karışıklıklar	ve	fitneler	birbirini	
takip	etmiştir.	

	
1	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye	ve’n-Nihaye,	Mektebetü’l-Marife,	Tarihsiz.	7:197-198.	
2	Hâkim,	Müstedrek,	3:	114.	
3	Yusuf	Kandehlevi,	Hayatü’s-Sahabe,	Halep-Tarihsiz,	2:	74.	
4	İbn-i	Mace,	Fiten,	1:41;	Mansur	Ali	Nasıf,	Tac,	Kitabul-Fezail,	3:	329.	



Hz.	Osman’ın	 şehit	 edilmesiyle	 alakalı	 olarak	Bediüzzaman	Hazretleri’nin,	
“Neden	 Sahabiler	 veli	 oldukları	 hâlde	 bu	 fitneleri	 keşfedip,	 çıkaranlara	 karşı	
tedbir	 almadılar?”	 şeklindeki	 suale	 verdiği	 cevap,	 aynı	 zamanda	 bu	 cinayetin	
sebeplerine	 de	 ışık	 tutmaktadır:	 “O	 hadisata	 sebebiyet	 veren	 ve	 fesadı	 çeviren	
birkaç	 Yahudi’den	 ibaret	 değildir	 ki,	 onları	 keşfetmekle	 fesadın	 önü	 alınsın…	
Çünkü	 pek	 çok	milletlerin	 İslamiyet’e	 girmeleriyle	 birbirine	 zıt	 ve	muhalif	 çok	
cereyanlar	 ve	 efkâr	 karıştı.	 Bahusus	 bazıların	 gurur-u	 millileri	 Hz.	 Ömer’in	
darbeleriyle	 dehşetli	 yaralandığından,	 seciyyeten	 intikama	 fırsat	 beklerlerdi.	
Çünkü	onların	hem	eski	dini	iptal	edilmiş,	hem	medar-ı	şerefi	olan	eski	hükûmeti	
ve	 saltanatı	 tahrip	 edilmiş.	 İntikamını	 bilerek	 veya	 bilmeyerek	 hâkimiyet-i	
İslamiyeden	almaya	hissen	taraftar	bir	suret	almış.	Onun	için	Yahudi	gibi	zeki	ve	
dessas	 bir	 kısım	 münafıklar,	 o	 hâlet-i	 içtimaiyeden	 istifade	 ettiler,	 denilmiş.	
Demek	o	hadisatın	önünü	almak	o	vakitteki	hayat-ı	içtimaiyeyi	ve	muhtelif	efkârı	
ıslahla	olurdu.	Yoksa	bir	iki	müfsidin	keşfedilmesiyle	olmazdı.”1		

	
Hz.	Osman’ın	(ra)	Katibi	Mervan	b.	Hakem’in	Masumiyeti	
Adı	Mervân	b.	Hakem	b.	Ebi’l-Âs	hicretin	2.	senesinde	doğmuştur.	Mervan	

babası	Hakem	b.	Ebi’l-Âs’la	birlikte	Mekke’nin	fethi	gününde	(8	/	630)	müslüman	
olmuştur.	 O	 sırada	 henüz	 5-6	 yaşlarında	 bir	 çocuktu.	 Bu	 sebeple	 Mervan	
mülüman	olarak	yetişmiştir.		

Babası	 Hakem	 b.	 Ebi’-Âs	 Peygamberimiz	 (asm)	 tarafından	 Taif’e	 sürgün	
edildiğine	 dair	 rivayetler	 varsa	 da	 bunların	 çoğu	 zayıf	 olduğu	 tarihçiler	
tarafından	 ifade	 edilmiştir.2		 O	 kendi	 rızası	 ile	 Taife	 gitmiş	 ve	 Mervân	 Taif’te	
büyümüştür.	

Hz.	 Osman	 (ra)	 halife	 olunca	 Ümeyye	 oğullarından	 bir	 kısım	 akraba	 ve	
yakınlarını	 çeşitli	 etkin	 görevlere	 getirdi.	Ancak	Hz.	Ebubekir	 (ra)	 ve	Hz.	Ömer	
(ra)	 da	 onları	 etklin	 görevlere	 getirmişti.	 Hz.	Muaviye’yi	 (ra)	 Şam	 valisi	 olarak	
atayan	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 idi.	 Daha	 sonra	 Hakem	 b.	 Ebi’l-Âs	 Medine’ye	 gelmiş	
yerleşmiştir.	O	zaman	oğlu	Mervan	25	yaşlarında	bulunuyordu.	Hz.	Osman	(ra)	
Mervan	 b.	 Hakem’i	 kabiliyetinden	 ve	 becerisinden	 dolayı	 katiplik	 görevine	
getirdi.3		

Mervan	 sahabe	 ve	 tabiin	 nezdinde	 ümmetin	 ileri	 gelenlerinden	 ve	
seçkinlerinden	adaletli	birisidir.	Sahabeden	Sehl	b.	Sa’d	es-Saidî	(ra)	ondan	hadis	
rivayet	etmiştir.4	Kendisi	de	Hz.	Ömer,	Hz.	Osman,	Hz.	Ali,	Zeyd	b.	Sabit’ten	hadis	
nakletimiştir.	 Kendisinden	 hadis	 nakledenler	 de	 Sehl	 b.	 Sa’d	 es-Saîdî,	 Said	 b.	
Müseyyeb,	Ali	b.	Hüseyin,	Urve,	Mücahid,	Ebubekir	b.	Abdurrahman,	Ubeydullah	
b.	Abdullah	 ve	Abdulmelik	 b.	Mervan	 gibi	 seçkin	 insanlardır.5	Buhari	Hudybiye	
Musalahası	ile	ilgili	hadisi	ondan	rivayet	etmiştir.6		

Mervan	 b.	 Hakem	 ayrıca	 birinci	 derece	 bir	 devlet	 adamı	 olduğunu	
icraatlıyla	ispatlayan	Zeki,	cesur	ve	akıllı	birisidir.	(H.	Lammens,	Mervan-1,	İslam	
Andiklopedisi,	 7:777.).	Hz.	Osman	 (ra)	hilafetinde	Hz.	Ali	 (ra)	 ile	 zaman	zaman	
tartıştığı	olmuştur.	Hz.	Ali	(ra)	ile	yapılan	Cemel	Savaşında	Hz.	Aişe	(ra)	yanında	

	
1	Bediüzzaman,	Mektûbât,	s.	86.	
2	İbn-i	Teymiye,	Minhâcü’s-Sünneti’n-Nebeviyye,	Mısır-1322,	3:	196.	
3	Ahmet	Çelebi,	Örnek	Halifeler	Dönemi,	Çev:	H.	Fehmi	Ulus,	İstanbul-1977,	s.	60.	
4	Ebubekir	İbnu’l-Arabi,	el-Avâsım,	s.	101.	
5	Zehebî,	Siyeru’l-A’lâm’in	Nubelâ,	Beyrut-1984,	3:	476.	
6	Buhari,	Kitabu’ş-Şurut,	18.	



yer	 almış	 olmasına	 rağmen	 Hz.	 Ali	 (ra)	 onun	 hakkında	 “Mervan	 Kureyş	
gençlerinin	efendisidir”	demiştir.1		

Onun	hakkında	uydurulan	şeylerin	çoğu	maksatlı	ve	propogandaya	yönelik	
olup	 Hz.	 Osman’ın	 (ra)	 icraatını	 hatalı	 göstermeye	 ve	 kendilerini	 haklı	
göstermeye	çalışan	Şiilerin	siyasi	propogandalarından	ibarettir.	Bunlardan	birisi	
de	 Fedek	 Arazisinin	 Hz.	 Osman	 (ra)	 tarafından	 Merven	 b.	 Hakem’e	 verildiği	
iddiasıdır.	 Tamamen	 yanlıştır.	 Zira	 bu	 arazi	 Hulefa-i	 Raşidin	 zamanında	 hep	
“Beytü’l-Male”	 ait	 olup	 gelirleri	 hep	 fakir	 fukaraya	 dağıtılmıştır.2	Böyle	 bir	 şey	
olsaydı	Hz.	Ali	 (ra)	halife	olunca	bu	araziyi	ondan	alır	ve	eski	durumunda	 iade	
ederdi	ki	böyle	bir	şey	olmamıştır.	

Yine	 Mısıra	 gönderilen	 mektubun	 Mervan	 b.	 Hakem	 tarafından	 yazıldığı	
veya	tahrif	edildiği	iddiasıdır.		

	
Olayın	Cereyan	Şekli	Şöyledir:	
H.	35	/	M.	656	yılında	Mısır,	Kufe	ve	Basra’dan	gelen	900	kişilik	bir	heyet	

Medine’ye	gelerk	valilerin	icraatlarından	şikayet	etmişler	ve	görevden	alınmasını	
istemişlerdi.	 Bu	 olay	 Medine’de	 büyük	 bir	 huzursuzluk	 meydana	 getirir.	 Hz.	
Osman	(ra)	sözkonusu	grubun	Medine’den	gitmesi	ve	şikayetlerinin	konusu	olan	
meselenin	çözümü	için	Hz.	Ali	(ra)	ile	istişare	eder.		

Hz.	Ali	(ra):	
“-	Bu	karmaşanın	sebebi	Said	b.	Âs,	Abdullah	b.	Âmir,	Muaviye	ve	Mervan	b.	

Hakem’dir.	Sen	hep	bunları	dinliyorsun,	bizim	sözümüze	pek	vermiyorsun”	der.		
Hz.	Osman	(ra):	
“-	Bundan	sonra	sizin	sözünüze	değer	vereceğim,	bana	bu	konuda	yardımcı	

ol!”	 diyince	 Hz.	 Ali	 (ra)	 Muhacir	 ve	 Ensar’dan	 ileri	 gelenlerden	 bir	 heyet	 ile	
beraber	 istişare	 ettiler	 ve	Mısır,	 Kufe	 ve	 Basra	 valilerin	 değiştirilmesine	 karar	
vererek	 gelenlerle	 konuşmaya	 gittiler.	 Hz.	 Ali	 (ra)	 bunların	 yapılacağına	 kefil	
oldu.	 heyet	 de	 memnun	 bir	 şekilde	 Medine’den	 ayrılarak	 memleketlerine	
döndüler.3		

Mısırlılar	Abdullah	b.	Sa’d	b.	Ebi	Serh	yerine	beraberlerindeki	Muhammed	
b.	 Ebibekr’i	 Mısır	 valiliğine	 tayin	 eden	 bir	 mektup	 ile	 memnun	 bir	 şekilde	
dönüyorlardı.	Üç	konaklık	uzaklığa	gitmişlerdi	ki	deve	üzerine	hızla	yanlarından	
geçen	bir	siyahi	köle	dikkatlerini	çekti.	Bu	adam	kafilenin	dikkatini	çekmek	için	
bir	iki	defa	yanlarından	süratla	geçti.	Merak	ederek	kendisini	durdurdular.	“Sen	
kimsin?”	dediler.	“Ben	Halifenin	kölesiyim	Mısıra	valiye	gidiyorum”	dedi.	 “Mısır	
valisi	 budur”	 diye	 Muhammed	 b.	 Ebibekr’e	 götürdüler.	 “Benim	 aradığım	 bu	
değil!”	 diye	 cevap	 verdi.	 kendisi	 sıkıştırılınca	 “Mısır	 valisine	 öektup	
götürüyorum”	dedi.	Mektubu	aradılar	bulamadılar.	Ancak	su	matarasını	kırınca	
içinden	bir	mektup	çıktı.	Mektupta	“Muhammed	b.	Ebibekr	Mısıra	gelince	öldür,	
beraberindekileri	 de	 hapset”	 yazıyordu	 ve	 mektup	 halifenin	 mührü	 ile	
mühürlenmişti.4		

Deveye	 binen	 adam	 gizli	 elçi	 olsa	 kendisini	 gizler	 ve	 dikkat	 çekmekten	
sakınır,	 vazifesini	 ve	 kim	 tarafından	 gönderildiğini	 ve	 kime	 gönderildiğini	

	
1	Ethem	Ruhi	Fığlalı,	“Hariciliğin	Doğuşuna	Tesir	Eden	Bazı	Sebepler,	A.Ü.İ.F.	Dergisi,	C.	XX,	
Ankara-1975,	s.	227.	
2	Hüseyin	Algül,	Fedek	Arazisi,	DİA,	12:	294-295.	
3	Hüseyin	Algül,	DİA,	XII	:	294-295.	
4	Suyutî,	Tarihu’l-Hulefa,	Tahkik,	M.	Muhiddin	Abdulhamid,	Mısır-Tarihsiz,	s.	158;	İbn-i	Kuteybe,	
el-İmame,	1:35-36;	Belazurî	Ensâb,	5:66-67.	



söylemez.	Bu	arada	mektup	olayı	bir	 tane	değildir.	Hz.	Ali	 (ra)	diliyle	 	Hz.	Aişe	
(ra)	 diliyle	 yazılmış	 mektuplar	 vardır.1 	Bu	 kendilerine	 söylenince	 şaşırıp	
kalmışlardır.	 böyle	 bir	 şey	 yazmadıklarını	 ve	 haberlerinin	 olmadığını	 yemin	
ederek	ifade	etmişlerdir.	

Mektubu	okuyan	Mısırlılar	topluca	geri	Medine’ye	döndüler,	diğerlerine	de	
haber	verdiler,	onlar	da	geldiler.	Medine’ye	gelince	doğru	Hz.	Ali’nin	 (ra)	evine	
geldiler	 ve	 mektubu	 kendisine	 okudular.	 “Mektubu	 neden	 yazdınız?”	 diye	
sordular.	Hz.	Ali	 (ra)	“Biz	böyle	bir	mektubu	yazmadık”	dedi.	 “O	zaman	bizimle	
Osman’a	gidelim”	dediler.	Hz.	Ali	 (ra)	 “Allah’a	yemin	ederim,	ben	sizinle	sizinle	
beraber	gelmem!”	dedi.	Onlar	Hz.	Osman’a	gittiler.	 “Bizimle	 ilgili	kanımızı	helal	
kılan	 bir	 mektup	 yazmışsın.	 Bu	 sebeple	 sen	 kendi	 kanını	 helal	 kıldırmışsın”	
dediler.	Hz.	Osman	(ra)	sözkonusu	mektuptan	haberinin	olmadığını	söyledi.	“Siz	
de	 bilirsiniz	 ki,	 birisinin	 diliyle	 başkası	 tarafından	mektup	 yazabilir	 ve	 başkası	
tarafından	mührü	kazılabilir”	dedi.2		

Hz.	Ali	 (ra)	ve	Muhammed	b.	Mesleme	Hz.	Osman’ı	 tasdik	ettiler	ve	halife	
soğru	söylüyor.	“Bu	bir	komplodur”	dediler.	Mısırlılar	“O	halde	bu	mektubu	kim	
yazdı?”	 dediler	 ve	 katibi	Mervan’ı	 suçladılar.	Hz.	 Osman’a	 da	 “Senden	 habersiz	
böyle	 işler	 yapılıyor,	 derhal	 halifelikten	 ayrıl”	 dediler	 ve	 Mervanı	 kendilerine	
teslim	edilmesini	istediler.	Hz.	Osman	(ra)	Mervan’ı	hesaba	çekti.	O	da	“Bundan	
haberinin	 olmadığını”	 söyledi.	 Muhammed	 b.	 Mesleme	 de	 “Bu	 iş	 mervanın	 işi	
değildir”	diye	halife	Hz.	Osman’ı	(ra)	destkeledi.	İsyancılar	Mervan’ı	kendilerine	
teslim	 edilmesini	 istediler.	 Hz.	 Osman	 (ra)	 onların	 öfkesini	 görerek	 Mervan’ı	
onlara	 teslim	 etmedi.	 Bunu	 da	 Hz.	 Osman’ın	 (ra)	 Mervan’ı	 koruduğu	 şeklinde	
propoganda	ettiler.	

Bu	mektup	 tamamen	 hilekar	 fitnecilerin	 bir	 uydurmasıdır.	 Bu	mektubun	
yazılmasını	 Hz.	 Osman	 (ra)	 istememiştir.	 Bu	 konuda	 yemin	 etmiştir.	 Katibi	
Mervan	 da	 böyle	 bir	 metubu	 yazmamıştır.	 Ama	 sonrasında	 Hz.	 Osman’ın	 (ra)	
şehit	 edilmesini	 netice	 veren	 olaylar	 yaşanmıştır.3	Hz.	 Ali	 (ra)	 da	 “Bu	 iş	
Medine’de	planlanmış	bir	iştir”	demiştir.4		

Hz.	Osman	 (ra)	 şehit	 edildiği	 zaman	Hz.	Talhâ	b.	Ubeydullah	 (ra)	 “Osman	
Mevan’ı	onlara	teslim	etseydi	bu	olay	başına	gelmezdi”	dediği	zaman	Hz.	Ali	(ra)	
öfkelenmiş	 ve	 “Mervânı	 verseydi	 suçu	 sabit	 olmayan	 birisini	 öldürecektiniz”	
demiş	ve	bu	konuda	da	Hz.	Osman’ı	(ra)	haklı	bularak	desteklemiştir.5	

	
Hz.	Osman’ın	(ra)	Vasiyeti	
Şehit	olduğu	zaman	dolabında	vasiyetini	buldular.	Vasiyetinde	şunlar	yazılı	

idi:		
“Bu	Osman’ın	Vasiyetidir.	
Bismillahirrahmanirrahim.	 Osman	 b.	 Affan	 şehadet	 eder	 ki	 Allah’tan	 başka	

ilah	 yoktur	 ve	Muhammed	 (asm)	Onun	 kulu	 ve	 elçisidir.	 Cennet	 de	 Cehennem	de	
haktır.	 Allah	 geleceğinde	 şüphe	 olmayan	 kıyamet	 gününde	 kabirdekileri	

	
1	Belazuri,	Ensab,	5:103;	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye	ve’n-Nihaye,	Beyrut-1966,	s.	195.	
2	İbn-i	Hacer,	Metâlibu’l-Âliye,	Kuveyt-1973;	4:	284.	
3	İbn-i	Teymiye,	Mİnhacu’s-Sünneti’n-Nebeviyye,	3:	188-190.	
4	Yusuf	el-İşş,	Devletü’l-Emeviyye,	Dımeşk-1994,	s.	72;	Ömer	Rıza	Doğrul,	Asr-ı	Saadet,	İstanbul-
1975,	5:	342-343.	
5	İbn-i	Hibban,	Es-Siretu’n-Nebbeviyye	ve	Ahbâru’l-Hulefa,	Beyrut-Tarihsiz,	s.	520;	Yard.	Doç.	Dr.	
İsmail,	Hakkı	Atçeken,	İlahiyat	Fakültesi	Dergisi,	IX	sayı,	Konya-200,	Hz.	Osman	Dönemi	İç	
Olaylarında	Mervân	b.	Hakem’in	Rolü,	s.	315-348.	



diriltecektir.	Allah	vadinden	asla	dönmez.	Osman	 işte	bu	 inanç	üzere	yaşar	ve	bu	
inanç	üzere	ölür	ve	inşallah	bu	inanç	üzere	dirilir.		

İnsan	nefsini	ihmal	etse	de,	yoksulluk	canını	yaksa	da	kanaat	onu	başkasına	
muhtaç	etmekten	kurtarır	ve	hayatını	güzelleştirir.	Karşına	binbir	güçlük	çıksa	da	
sabret,	unutma	ki	her	güçlüğün	arkasında	bir	kolaylık	vardır.”		

	
Hz.	Osman’ın	(ra)	Cenaze	Namazının	Kılınması	
Asiler	 Hz.	 Osman’ın	 evinin	 çevresinde	 toplanmışlardı.	 Evine	 kimseyi	

yaklaştırmıyorlar	 ve	 kendilerini	 de	 korumak	 için	Medine’lilerin	 toplanmalarına	
fırsat	vermiyorlardı.	Zira	cenazede	izdiham	olursa	kendileri	için	de	büyük	sıkıntı	
olacaktı.	Bu	sebeple	cenazesi	üç	gün	evinde	kaldı.		

Hz.	Ali	 (ra)	halife	 seçilerek	 idareye	geçince	Hâkim	b.	Hizam	ve	Cübeyir	b.	
Mut’im’i	 görevlendirdi	 ve	 cenazenin	 defin	 işlemlerini	 başlatmasını	 istedi.	
Cenazenin	 alınacağını	 gören	 isyancılar	 vaziyet	 aldılar	 ve	 gelenleri	 taşlamaya	
başladılar.	 Kendileri	 ile	 konuşarak	 az	 bir	 topluluk	 tarafından	 cenazesi	 alınarak	
defnedileceği	garantisi	verilince	müsaade	ettiler.	

Hz.	 Zübeyir,	 Hz.	 Hasan	 ve	 Hüseyin,	 İbn-i	 Huzeyfe,	 Ebu	 Cehm	 ve	 Mervan	
cenazeyi	 koruma	 altında	 evinden	 akşam	 ile	 yatsı	 arasında	 alarak	 Baki	
Mezarlığına	getirdiler.	Cenaze	namazını	Cübeyir	b.	Mut’im	veya	Hakim	b.	Hızam	
kıldırdı.	 Hz.	 Ali,	 Hz.	 Talha,	 Zeyd	 b.	 Sabit,	 Ka’b	 b.	 Mâlik,	 ve	 Hz.	 Osman’ın	 (ra	
ecmain)	 yakın	 akrabaları	 hazır	 bulunmuşlardır.	 Bir	 rivayete	 göre	 cenaze	
namazını	 on	 yedi	 kişi	 katılmıştır.	 Şehit	 olduğu	 için	 yıkamadan	 elbiseleri	 ile	
beraber	kefenlenerek	gömmüşlerdir.	

	
Hz.	Osman’ın	(ra)	Şehit	Edilmesinin	Sonuçları	
Hz.	 Osman’ın	 şehit	 edilmesi	 İslam	 dünyasında	 ve	 müslümanlar	 arasında	

fitnelerin	 ortaya	 çıkmasına,	 fetihlerin	 durmasına,	 müslümanların	 kendi	
aralarında	çatışmalarına	sebep	olacak	pek	çok	vahim	sonuçları	olmuştur.	Bunları	
maddeler	halinde	sıralayacak	olursak;	

1.	 Hz.	 Osman’ın	 kim	 tarafından	 öldürüldüğü	 ispat	 edilemediği	 için	 fail-i	
meçhul	 bir	 cinayet	 olarak	 kalmıştır.	 Bu	 da	 yöneticilere	 pek	 çok	 tenkitlerin	
gelmesine	ve	 “Adalet-i	Mahza”	 yerine	 “Adalet-i	 İzafiye”ye	geçilerek	 suça	 iştirak	
eden	 ve	 olaylara	 sebep	olan	herkesin	 cezalandırılması	 gerektiği	 fikrinin	 ortaya	
çıkmasına	 sebep	 olmuş	 bu	 da	 müslümanlar	 arasında	 muharebeyi	 netice	
vermiştir.	

2.	Medine’nin	safiyetinin	korunması	ve	fitnelerden	uzak	kalması	için	Hz.	Ali	
(ra)	hilafet	merkezini	Kûfe’ye	 taşıdı.	Bu	da	Medine	ashabının	yönetimden	uzak	
kalmasına	sebep	oldu.	Zaten	sahabelerin	sayısı	da	azalmış	ve	bir	çoğu	da	İslam’ı	
anlatmak	için	uzak	memleketlere	hicret	etmişlerdi.	

4.	 Sahabenin	 ve	 özellikle	 “Aşere-i	 Mübeşşere”nin	 çoğu	 vefat	 ettiği	 için	
siyaset	 üzerinde	 etkileri	 de	 kalmadı	 ve	 sahabe	 dönemi	 kapanmaya	 başladı.	
Onların	yerini	ise	siyasi	amaçlar	peşinde	koşanların	elinde	kaldı.ü	

5.	Hz.	Osman’ın	(ra)	şehadetine	sebep	olan	fikir	ayrılıkları	ve	fitneler	daha	
da	yayılarak	 “Haricilerin”	 “dini	 siyasete	 alet	 edenlerin”	ortaya	 çıkmasına	 sebep	
oldu.	

6.	Müslümanlar	arasındaki	fikir	ihtilafları,	siyasi	ihtilaflar	ve	bunun	neticesi	
olan	savaşlar	fetihlerin	durmasını	netice	verdi.	



7.	 Haşimi,	 Emevi	 ve	 Abbas	 oğulları	 çekişmesi	 alevlendi;	 bu	 da	 sonuçta	
kabileciği	 ve	 ırkçılığı	 ön	 plana	 çıkardı	 ve	 nihayet	 Yezid	 zamanında	 Emevi	
devletine	hakim	oldu.	

Bütün	 bunlar	 fitnenin	 ve	 Hz.	 Osman’ın	 şehadeti	 ile	 gün	 yüzüne	 çıkarak	
taraftar	ve	kuvvet	buldu.	Hz.	Ali	(ra)	hilafet	yılları	boyunca	beş	sene	bu	fitneleri	
ortadan	 kaldırmak	 için	 çok	 çalıştı;	 ama	 sahabenin	 azalması,	 islam’ı	 tam	 olarak	
özümsememiş	 ve	 hayatlarına	 hakim	 kılamamış	 yeni	müslümanların	 çoğalması,	
İslam	ahlakının	da	bozulması	ile	başarılı	olamadı.	

	



DÖRDÜNCÜ	BÖLÜM	
Hz.	OSMAN’IN	(RA)	YÖNETİMİ	VE	AHLAKI	

	
Hz.	Osman	(ra)	Dönemine	Genel	Bakış	
Hz.	Ömer	(ra)	ve	Hz.	Osman’ın	(ra)	ilk	on	senesinde	İslam	toplumu	faziletli,	

yardımsever,	itaatkar	ve	Allah	korkusu,	zühd	ve	takva	sahibi	idi.	Hz.	Ömer’in	(ra)	
sert	 yönetimine	 alışmış	 olan	 müslümanlar	 Hz.	 Osman’ın	 (ra)	 yumuşak	
yönetiminde	 çok	 daha	 fazla	 memnun	 olmuşlardı.	 Toplum	 refah	 ve	 huzur	
içerisinde	 günlük	 hayatına	 devam	 ediyor,	 Allah’a	 ibadet	 ve	 taat	 konusunda	
birbirleri	ile	yarışıyorlardı.	Toplumda	Allah	korkusu	ve	ahiret	duygusu	hakimdi.	
Bu	 sebeple	 yöneticileri	 rahatsız	 edecek	 ve	 asayişi	 ihlal	 edecek	 hiçbir	 problem	
yaşanmıyordu.	

Hz.	 Osman’ı	 (ra)	 halife	 adayı	 olarak	 gösteren	 Şura	 üyelerinin	 topluma	
hiçbir	 baskısı	 olmadı.	 İslam	 toplumu	 hür	 iradesi	 ile	 Hz.	 Osman’ın	 hilafetine	
destek	vererek	gönül	rızası	 ile	biat	edip	hilafetini	onaylamıştı	ve	bu	sebeple	de	
çok	 büyük	 bir	 isabet	 kaydetmişlerdi.	 Zira	 hayatlarının	 en	 mutlu	 ve	 huzurlu,	
refahın	en	dorukta	olduğu	bir	dönemi	yaşıyorlardı.		

	
Hz.	Osman’ın	(ra)	Yumuşak	İdaresi	
Hz.	Osman	(ra)	Hz.	Ömer	(ra)	gibi	sert	olmadığı	 için	halkın	ve	idarecilerin	

yüz	bulmasına	ve	pek	çok	şey	 istemelerine	sebep	oldu.	Halk	memnun	olmadığı	
valilerin	 alınmasını	 istediler.	 Hz.	 Osman	 (ra)	 da	 çok	 nazikti,	 onları	 memnun	
etmek	için	Küfe	Valiği'nden	Muğire	b.	Şube'yi	alarak	yerine	Saad	b.	Ebi	Vakkas'ı	
tayin	etti.	Sonra	onu	da	azlederek	yerine	Velid	b.	Ukbe'yi	görevlendirdi.	onu	da	
vazifesinden	 alarak	 yerine	 Said	 b.	 Âs'ı	 tayin	 etti.	 Sonra	 onu	 da	 azlederek	 Ebu	
Musa	El-Eş'ari'yi	tayin	etti.	Keza	Ebu	Musa	El-Eş'ari	Basra	Valisi'yken	onu	oradan	
alarak	yerine	Abdullah	b.	Amir	b.	Kurayz'ı	tayin	etti.	Amr	b.	Âs'ı	Mısır	valiliğinden	
alarak	yerine	Abdullah	b.	Saad	b.	Ebi	Serh'i	tayin	etti.	

Hz.	Ömer	(ra)	aile	halkına	karşı	da	çok	sertti.	Bir	yasaklama	yaptığı	zaman	
aile	 halkını	 çağırır	 onlara	 şöyle	 derdi:	 “Bakın,	 ben	 halka	 falan	 ve	 filan	 şeyi	
yasaklamış	 bulunuyorum.	 Onlar,	 sizi	 akbabaların	 leşi	 gözetlemesi	 gibi	
gözetlemektedirler.	Siz	eğer	yasağı	çiğneyecek	olursanız,	onlar	da	çiğnerler.	Yok	
saygı	 gösterirseniz	 onlar	 da	 saygı	 gösterirler.	 Bakınız	 Allah'a	 yemin	 ediyorum,	
birgün	 içinizden	 birini	 yasakladığımı	 çiğnemiş	 olarak	 getirecek	 olurlarsa,	 sırf	
bana	 olan	 yakınlığından	 sebep	 başkalarının	 hakettiği	 cezanın	 iki	 katıyla	 onu	
cezalandırırım.	 Şimdi	 isteyen	 suç	 işlemeyi	 göze	 alsın,	 isteyen	 de	 terbiyesinde	
otursun!”	(İbnü’l	Esir,	El	Kamil,	3:	64.)	

Hz.	 Osman	 (ra)	 ise	 aile	 halkına	 ve	 yakınlarına	 karşı	 yumuşak	 huyluydu.	
Aslında	bütün	insanlara	karşı	böyleydi.	Nitekim	her	şeyden	önce	ve	her	zaman,	
insanın	 kendi	 yakınlarına	 sevgi	 ve	 şefkatle	 muamele	 etmesi	 gereklidir.	 Hz.	
Osman'ın	 (ra)	merhamet	 duygusu	 o	 kadar	 büyüktü	 ki	 Peygamberimizin	 (asm)	
zamanında	 orduya	 hesapsız	 bağışlarda	 bulunmuştu.	 Müslümanların	 en	 kritik	
günlerinde	 böyle	 davranmıştı.	 Onun	 hilafet	 makamına	 getirilmesinden	 sonra	
genişleyen	 fetih	 hareketleriyle	 birlikte	 servetler	 ve	 ganimetler	 Medine'ye	
akmaya	 devletin	 ekonomisi	 güçlenmeye	 başlayınca	Hz.	 Osman	 (ra)	 yakınlarına	
daha	 çok	 iltifat	 etti	 ve	 meşru	 maldan	 onları	 da	 faydalandırarak	 kendilerine	
yaklaştı,	onları	da	kendine	yaklaştırdı.	Elbetteki	yakın	ve	akrabayı	sevmek	onlara	
ilgi	göstermek	şayanı	tercih	bir	tutumdur.	Ancak	O'nun	bu	yumuşaklığı	şefkat	ve	
ilgisi	 onları	 da	 değiştirdi.	 Gerçekte	 o	 yakınlarından	 bazısını,	 işin	 üstesinden	



gelebilir	 güçte	 olmaları,	 yöneticilik	 yapabilecek	 yetenek	 ve	 yeterliliğe	 sahib	
bulunmaları	nedeniyle	görev	başına	getiriyordu.	Bu	sebeple	akrabalarının	bazısı	
Hz.	 Osman	 (ra)	 tarafından	 yönetim	mevkine	 getirilmiş	 bulunuyorlardı.	 Öteden	
beri	onun	akrabalarını,	çok	sevdiği	de	biliniyordu.	

Hz.	 Ömer'in,	 yönetime	 geldiği	 günler	 devletin	 ekonomik	 gücü	 henüz	 çok	
zayıftı.	 Halk	 mali	 açıdan	 güçsüzdü.	 Bu	 bakımdan	 basit	 hayat	 tarzına	 alışık,	 ne	
bulurlarsa	 ona	 razı	 ve	 zorluklara	 karşı	 sabırlı	 idiler.	 Dolayısıyla	 yöneticilerinin	
emir	ve	talimatlarına	daha	çok	uyuyorlardı.	

Buna	 ek	 olarak	 İslama	 davetin	 yaygınlaştırılması,	 ilahi	 mesajın	 insanlığa	
iletilmesi	 amacıyla	 sürekli	 olarak	 fetih	 ve	 cihad	 ile	 meşgul	 idiler.	 Cepheden	
cepheye	 koşuyorlardı.	 Ancak	 devletin	 sınırları	 bir	 anda	 genişleyip	 içeriye	
ganimet	 ve	 servetler	 akmaya	 ve	 bu	 mallar,	 paralar	 mücahitlere	 ve	 halka	
dağıtılmaya	başlayınca	halk	kısa	zamanda	zenginleşti.	

Ayrıca	 dışarıdan	 gelip	 bu	 şehirlere	 yerleşen	 insanların	mensup	 oldukları	
din	 ve	 medeniyetlerin	 çeşitliliği	 sebebiyle	 buralarda	 kozmopolit	 topluluklar	
oluşmuştu.	 Fetihlerin	doğurduğu	bu	 sonuçla	bir	 araya	 gelen	değişik	 kökenli	 ve	
değişik	anlayıştaki	insanlar	nihayet	öyle	bir	ortamın	doğmasına	sebep	oldular	ki	
artık	toplumu	idare	etmek,	ya	da	en	azından	bazı	kesimlere	hakim	olmak	fevka-
lade	güçleşti.	İnsanlar	birbirlerine	farklı	bakmaya	başladılar.	Öyle	ki	İsîamm	asla	
onaylamadığı	 ve	 benimsenmesine	 izin	 vermediği	 farklı	 sınıflar,	 bu	 tutumun	
hazırladığı	düşünce	ortamında	artık	neredeyse	doğacak	oldu.	

İşte	bu	aşamada	müslüman	gözüken	ancak	 içlerinden	kötü	niyet	besleyen	
bazı	 güruhlar	 ortaya	 çıktı	 ki,	 bunlardan	 biri	 de	 “İbnus-Sevda”	 adıyla	 tanınan,	
San'a	 yahudilerinden	 Abdullah	 b.	 Sebe'dir.	 Bir	 kimse	 İslama	 girdiği	 zaman	
geçmişi	 ne	 kadar	 kötü	 olursa	 olsun,	 İslam	 onu	 da	 affeder.	 İşte	 kötü	 niyetli	
yahudiler	 bütün	 bu	 avantajlardan	 faydalanarak	 İslamı	 arkadan	 vurmaya	
hazırlanıyorlardı.	

Daha	önce	de	 işaret	edildiği	gibi,	Hz.	Ömer	(ra)	büyük	sahabilerin	Medine	
dışına	 çıkmalarım	 yasaklamıştı.	 Kendisine	 danışmanlık	 etsinler,	 yardımcı	
olsunlar	diye	onları	yanında	alıkoymuştu.	Ayrıca	bu	büyük	insanların	merkezden	
ve	kontrolden	uzak	memleketlerde	belki	de	kapılabilecekleri	dünya	cazibesinden	
onları	 uzak	 tutmak,	 yeni	 müslüman	 olanların	 da	 İslama	 uygun	 davranışlarını	
değiştirmiş	olan	bu	sahabileri	örnek	alarak:	

"İşte	bakınız,	bizzat	Hz.	Peygamber’in	(asm)	arkadaşları	böyle	davranıyor,	
şöyle	 yapıyor"	 demelerine	 engel	 olmaktı.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 onlara	 şöyle	 diyordu:	
“Hz.	 Peygamber	 (asm)	 ile	 beraber	 yaptığınız	 cihad	 ve	 değerli	 hizmetler,	 İslam	
uğruna	 emek	 olarak	 size	 yeter.”	 Hz.	 Osman	 yönetime	 gelince	 onlara	 artık	
Medine'den	çıkmaya	ve	istedikleri	yere	gitmeye	müsaade	etti.	Bunun	üzerine	bu	
kıdemli	 sahabiler	 de	Medine'den	 çıkıp	başka	 şehirlere	 gittiler.	Oralarda	mal	 ve	
mülk	sahibi	oldular.	Kendilerine	evler	inşa	ettiler.	

Nitekim	 Zübeyr	 b.	 Avvam	 (ra)	 gerek	 Basra'da,	 gerek	 Küfe'de	 gerekse	
Mısır'da	 kendine	 birer	 ev	 inşa	 etmişti.	 Keza	 Talha	 b.	 Ubeydullah	 da	 Kufe'de	
kendine	 bir	 ev	 yapmıştı.	 Böylece	 onlar	 da	 artık	 bu	 değişik	 yerlerdeki	 evlerini	
mülklerini	ve	çiftliklerini	ziyaret	edip	dolaşıyorlardı.	Abdurrahman	b.	Avf,	Zeyd	
b.	 Sabit	 ve	 diğerleri	 de	 Medine'de	 kendilerine	 birer	 ev	 yapmışlardı.	 İslam	
topraklarına	 yeni	 yeni	 katılmış	 bulunan	 şehirlerin	 yerlileri	 böylece	 bu	
sahabilerle	bir	araya	gelme	imkanı	buluyor,	onlarla	haşir	neşir	oluyorlardı.	



Hz.	 Osman	 (ra)	 döneminde	 toplum	 işte	 böylece	 yavaş	 yavaş	 değişti.	
Hakkındaki	 dedikodular,	 onun	 yakınlarına	 ve	 akrabalarına	 gösterdiği	 haklı	
ilgiden,	köle	ve	esirlerin	Medine'ye	doluşmalarından	kaynaklanıyordu.	

Büyük	 sahabilerin	Medine	 dışında	 bulunmaları	 kötü	 niyetli	 insanların	 ve	
İslam	 düşmanlarının	 çeşitli	 yıkıcı	 faaliyetlere	 girmelerini	 cesaretlendiriyor,	
halkın	 zenginleşmesi	 ise	 dillerinin	 uzamasına	 neden	 oluyordu.	Halife	 hakkında	
ileri	 geri	 konuşulmaya	 başlanması	 ise	 toplumu	 ve	 devlet	 düzenini	 yıkmaya	
yönelik	ilk	hareket	noktasını	oluşturdu.	

	
Hz.	Osman’ın	(ra)	İyilikleri	
Hz.	Osman	(ra)	12	sene	hilafet	görevini	yürüttü.	İlk	on	senesinde	halk	onu	

Hz.	Ömer’den	daha	çok	seviyordu.	Çünkü	Hz.	Osman	(ra)	yönetime	geçince	halka	
yumuşak	davrandı	ve	onlara	çok	iyiliklerde	bulundu.		

Celaleddin-i	 Suyuti	 der	 ki:	 “Hz.	 Osman	 (ra)	 döneminde	 büyük	 ülkeler	
fethedildi	 ve	 Medine’ye	 her	 taraftan	 ganimet	 ve	 harac	 malları	 aktı.	 Öyle	 ki	
Medine’de	Ambarlar	 kuruldu.	Hz.	Osman	 (ra)	da	bolca	dağıttı.	 Bazen	bir	 kişiye	
yüz	kese	dolusu	para	veriliyordu.”	(Celaleddin-i	Suyutî,	Tarih-u	Hulefa,	Medine-
Tarihsiz,	156.)	

Tabiinin	 büyüklerinden	 ve	 imamlarından	 Hasan-i	 Basri	 (ra)	 der	 ki:	 “Hz.	
Osman	 (ra)	 hutbe	 okurken	 dinledim.	 Şöyle	 diyordu:	 “Sizler	 bana	 kusur	 olarak	
neyi	isnat	ediyorsunuz?	Hallbuki	aranızda	mal	taksimi	yapmadığım	gün	yoktur.”	
Çünkü	 her	 gün	Medine	 sokaklarında	 tellal	 bağırırdı.	 “Gelin	 yiyeceklerinizi	 alın!	
Gelin	giyeceklerinizi	alın!	Gelin	yağ	ve	bal	dağıtılacak	alın!”		

Hz.	 Osman	 (ra)	 zamanında	 hayırlar	 ve	 bereketler	 çoğalmıştı	 ve	 halk	
arasında	münasebetler	çok	iyi	idi.	Yeryüzünde	hiç	kimse	birbirinden	korkmuyor,	
aksine	herkes	birbirine	güven	duyuyor	ve	birbirlerini	seviyorlardı.	(İbn-i	Abdi’l-
Berr,	El-İstiab	fi	Marifeti’l-Ashab,	3:73;	Heysemi,	Mecmau’z-Zevaid,	9:	93-94.)	

İbn-i	Sirin	der	ki	“Hz.	Osman	(ra)	zamanında	servet	o	kadar	çoğaldı	ki	bir	
cariye	 ağırlığında	 paraya	 satılır	 oldu.”	 (İbn-i	 Abdi’l-Berr,	 El-İstiab	 fi	 Marifeti’l-
Ashab,	3:	93.)	

Daha	 sonra	 ganimetlerin	 azalması	 ve	 haracın	 eskisi	 gibi	 insanlara	 bolca	
dağıtılmaması	 israfa	 alışan	 halkta	 memnuniyetsizlik	 oluşunda	 Hz.	 Osman’ın	
liyakatsizliklerinden	dolayı	atamadığı	ve	görevden	aldığı	memurları	da	kullanan	
Abdullah	 b.Sebe	 gibi	 münafıklar	 ve	 din	 düşmanları	 bu	 memnuniyetsizleri	
kullanarak	propogandalarını	artırdılar	ve	aleyhte	bir	hava	oluşturmaya	çalıştılar.	
Ancak	belli	bir	grubu	etraflarına	 toplayabildiler,	onlar	da	 “Hürriyet	havasından	
ve	 Hz.	 Osman’ın	 (ra)	 “Adalet-i	 Mahza”ya	 olan	 sadakatini	 de	 istismar	 ederek	
Medine’yi	işgal	ederek	halifeyi	şehit	ettiler.		

	
Hz.	OSMAN’IN	(RA)	ŞEMAİLİ	VE	AHLAKI	
	
Hz.	Osman	Zinnûreyn	(ra)	orta	boylu,	 iri	kemikli,	güzel	yüzlü,	uzun	sakallı	

ve	 esmer	 renkli	 idi.	 Âlim,	 fâzıl,	 çokça	 ibâdet	 eden,	 sâlih,	 cömert,	 kerem	 sahibi,	
halim	 selim,	 son	 derece	 nâzik	 ve	 mahcûb	 bir	 zât	 idi.	 İnsanlar	 tarafından	 son	
derece	 sevilip	 sayılan	 ve	 hürmet	 duyulan	 bir	 şahıstı.	 Son	 derece	 takvâ	 ve	 verâ	
sahibiydi.	 Bütün	 yılını	 oruçlu	 geçirir	 ve	 her	 sene	 haccederdi.	 Hz.	 Âişe	 (ra)	
vâlidemiz	onun	hakkında:	

“Vallahi	 o,	 akrabasını	 en	 çok	 gözeten	 ve	 Allah’tan	 en	 fazla	 korkan	 bir	
kişiydi”	demiştir.	(İbn	Hacer,	el-İsâbe,	4:	223.)	



Güzel	hâlleri	ve	fazîletleri	çok,	sıfatları	mükemmel,	kerâmet	sahibi,	tatlı	dilli	
ve	 güzel	 konuşan	 şânı	 yüce	bir	 zât	 idi.	Hz.	Osman	 (ra)	 eli	 açık,	 iffetli,	 yumuşak	
huylu,	herkesle	anlaşan,	hilim	ve	şecaat	sahibi,	müsâmahalı	ve	cömert	idi.	

Zâhid,	âbid,	gözü	yaşlı,	her	şeye	 ibret	nazarıyla	bakan,	sabr-ı	cemîl	sahibi,	
çok	 şükreden,	 mütevâzı	 ve	 hayâ	 ehli	 idi.	 İnfak	 ve	 cömertlikle	 temâyüz	 etmiş,	
fukaraya	bol	bol	 ihsanlarıyla	 tanınmıştı.	Evde	olan	her	şeyi	 infak	eder,	 sirke	 ile	
zeytinyağı	yerdi.	Yemeğin	azını,	amellerin	ise	büyük	ve	çoğunu	severdi.	

Kur’ân	 kıraati	 hususunda	 Allah	 Rasûlü’nden	 ilim	 alanların	 en	 üstünüdür.	
Kendi	 başına	 kıldığı	 namazlarda	Kur’ân-ı	 Kerîm’i	 iki	 rekâtta	 hatmettiği	 olurdu.	
Cemaate	namaz	kıldırırken	de	uzun	sûreler	okurdu.	Fürâfisa	b.	Umeyr	(ra)	şöyle	
der:	 “Ben	 Yûsuf	 Sûresi’ni,	 Osman	 b.	 Affân’ın	 sabah	 namazlarındaki	 kırâatinden	
öğrendim.	Çünkü	o,	bu	sûreyi	çok	sık	okurdu.”	(Muvatta,	Salât,	35.)	

Osman	 (ra)	 günlerin	 çoğunu	 oruçla	 geçirirdi.	 Gecenin	 ilk	 saatlerinde	
birazcık	uyuduktan	sonra	sabaha	kadar	ibadet	ederdi.	(Ebu	Nuaym,	Hilye,	1:56.)	
Allâh	Rasûlü’nün	Sünnet’ine	candan	bağlı	idi.	O’nun	izini	adım	adım	tâkip	etmek	
isterdi.	Efendimiz’in	(asm)	ehl-i	beytine	son	derece	tâzim	ve	hürmet	gösterirdi.	
Meselâ	 binek	 üzerindeyken	 Allah	 Rasûlü’nün	 amcası	 Abbâs	 (ra)	 yanından	
geçecek	olsa,	hemen	yere	iner	ve	yaya	olarak	yürümeye	başlardı.	

Münâkaşa	 ve	 kavgayı	 sevmez,	 zulüm	 ve	 haksızlıktan	 da	 son	 derece	
sakınırdı.	 Bu	 yüzden	 kendisini	 şehid	 etmek	 için	 gelen	 kâtillere	 bile	 mukâbele	
etmemiştir.	

Hazreti	 Osman,	 Peygamberimizin	 (asm)	 vahiy	 kâtiblerinden	 idi.	 Güzel	
yazar,	 güzel	 konuşur	 ve	 çok	 kuvvetli	 bir	 hatîb	 idi.	 Dâima	Kur’ân-ı	 Kerîm	 okur,	
ondan	çeşitli	meseleler	çıkarırdı.	Kur’ân-ı	Kerîmi	hıfzı	çok	kuvvetli	idi.	Namazda	
iki	 rek’atte	 bütün	 Kur’ân-ı	 Kerîmi	 okuyan	 dört	 kişiden	 biri	 Hazreti	 Osman’dır.	
Çok	okuduğu	için	elinde	iki	mushaf	eskimiştir.	

Hz.	 Osman	 ilmî	 bakımdan	 da	 temayüz	 etmişti,	 hatta	 hac	 menâsiki	
konusunda	en	bilgili	sahâbî	olduğu	söylenmiştir.	(Süyûtî,	Târîhu’l-Hulefâ,	s.	149.)	
Kur’an’ı	 ezberleyen	 ve	 Hz.	 Peygamber’in	 sağlığında	 fetva	 veren	 birkaç	 sahâbî	
arasında	 yer	 alır	 (M.	 Abdülhay	 el-Kettânî,	 1:	 184-185,	 196.)	 Kıraat	 farklarının	
sebep	olduğu	tartışmaları	önlemek	için	Hz.	Ebû	Bekir	zamanında	mushaf	halinde	
toplanan	 Kur’ân-ı	 Kerîm’i	 yedi	 nüsha	 olarak	 çoğaltıp	Mekke,	 Basra,	 Kûfe,	 Şam,	
Yemen	 ve	Bahreyn’e	 birer	 nüsha	 gönderdi,	 “İmam	Mushaf”	 denilen	 nüshayı	 da	
Medine’de	bıraktı.		

Hz.	Osman	(ra)	Peygamberimizin	(asm)	hadislerini	tam	olarak	rivayet	eder,	
bu	hususta	çok	titiz	davranırdı.	Onun	hakkında	bir	kişi,	“Ashap	arasında	hadisleri	
Hz.	Osman’dan	daha	tam	ve	güzel	şekilde	rivayet	eden	birini	görmedim,	ancak	o	
hadis	rivayetinden	çekinen	bir	zattı”	demiştir.	(İbn-i	Sa‘d,	Tabakat,	3:	57.)	Resûl-i	
Ekrem’den	146	hadis	rivayet	etmiştir.	(Süyûtî,	Târîhu’l-Hulefâ,	s.	149.)	

	
Hz.	OSMAN’IN	(RA)	FAZİLETİ	HAKKINDAKİ	HADİS-İ	ŞERİFLER	
	
Peygamberimizin	 (asm)	 sahabeleri	 arasında	 derecelendirme	 yapan	 İslam	

bilginleri	Hz.	Ebubekir	ve	Hz.	Ömer’i	 ilk	sıraya	koyarlar	ve	onlar	 için	“Şeyheyn”	
derler.	Peygamberimiz	 (asm)	 “Ebubekir	ve	Ömer	bir	konuda	 ittifak	etseler	ben	
onlara	 muhalefet	 edemem”	 ()	 buyurarak	 onların	 önceliğine	 ve	 fikir	 birliğinin	
önemine	vurgu	yapmış	ve	bunu	hayatında	göstermiştir.	Hz.	Osman	ve	Hz.	Ali	(ra)	
için	ise	“Hataneyn”	demişlerdir.	Sonra	“Aşere-i	Mübeşşere’den	kalan	altısı,	sonra	
Ashab-ı	Bedir	geliyordu.	Peygamberimiz	(asm)	on	kişiyi	isim	vererek	Cennet	ile	



müjdelemişti.	 Onlara	 “Aşere-i	 Mübeşşere”	 denilmiştir.	 (Ebu	 Davud,	 Sünnet,	 9;	
Mansur	Ali	Nâsıf,	Tac,	3:	324.)	

“Ashab-ı	 Bedri	 üzmeyin.	 Sizler	 Uhud	 dağı	 kadar	 altın	 tasadduk	 etseini	
onlardan	 birisinin	 derecesine	 ulaşamazsınız”	 (Mansur	 Ali	 Nâsıf,	 Tac,	 3:	 306.)	
buyurdular.			

1. Allah’ın	nebisi	Lut’dan	(as)	sonra	Allah	yolunda	ailesi	ile	hicret	eden	ilk	
kişi	Osmandır.	(İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:203.)	

2. Cennete	her	nebinin	bir	arkadaşı	vardır,	benim	arkadaşım	Osman’dır.	
(Tirmizi,Menakıb,	19.)	

3. Peygamberimiz	 (asm)	bir	 gün	yanında	Hz.	Ebubekir,	Ömer	ve	Osman	
(ra)	 olduğu	 halde	 Uhud	 dağına	 çıkar.	 Uhud	 dağı	 sallanmaya	 başlar.	
Peygamberimiz	 (asm)	 “Sakin	ol	 yâ	Uhud!	Senin	üzerinde	bir	nebi,	bir	
sıddık	ve	iki	şehit	vardır.”	buyurur.	Böylece	Hz.	Ömer	ve	Osman’ın	şehit	
olacaklarını	 haber	 verir.	 (Mansur	Ali	Nâsıf,	 Tac,	 3:	 328.)	 Sahih-i	 İbn-i	
Hibban,	Beyrut-1993,	3:1403.)	

4. Ceyşü’l-Usre	 adı	 verilen	 Tebük	 seferi	 için	 Hz.	 Osman	 (ra)	 o	 derece	
yardımda	 bulundu	 ki	 Peygamberimiz	 (asm)	 “Bundan	 sonra	Osman’ın	
yaptığı	ona	zarar	vermez”	buyurdular.	(Tirmizi,	Menakıb,	18;	Ahmed.	b.	
Hanbel,	Müsned,	5:63.)	

5. “Haya	imandandır.”	(Buhari,	İman,	16.)	“Ümmetimin	içinde	en	çok	haya	
sahibi	olan	Osman’dır.”	(Tirmizi,	Menakıb,	32.)	

6. “Ya	 Osman!	 Sana	 bir	 gömlek	 giydirecekler.	 İnsanlar	 onu	 senden	
çıkarmayı	 isterlerse	 sakın	 çıkarma!”	 (İbn-i	 Mace,	 Mukaddeme,	 11;	
Tirmizi,	Menakıb,	18;	Ahmed	b.	Hanbel,	müsned,	6:	75,	86,	114,	149.)	

7. Hz.	 Osman	 (ra)	 Hz.	 Rukıye’nin	 vefatı	 ile	 gözyaşlarını	 tutamamıştı.	
Peygamberimiz	(asm)	onu	teselli	etmek	için	“Ağlama	yâ	Osman!	Allah’a	
yemin	 ederim	 ki	 yüz	 kızım	 olsa	 bunların	 biri	 öldükçe	 diğerini	 sana	
verirdim”	buyurmuşlardır.	

Diğer	Rivayetler	
	
Meşhur	 müfessir	 Dehhâk’a	 göre	 şu	 ayet-i	 Kerimeler	 ilk	 müslüman	 olan	

sekiz	sahabe	hakkında	nazil	olmuştur.	Hz.	Osman	(ra)	onlardandır.		
	“Allah’a	ve	Peygamberi’ne	îman	edenler	var	ya,	işte	onlar,	Rableri	yanında	

sıddîk	 ve	 şehitlik	 mertebesine	 erenlerdir.	 Onların	 mükâfatları	 ve	 nurları	
vardır…”	 (Hadid	 Suresi,	 57:19.)	 Bu	 saff-ı	 evvel	 sahabeler	Hz.	 Ebû	 Bekir,	 Ömer,	
Osman,	Ali,	Hamza,	Talha,	Zübeyr,	Sa’d	ve	Zeyd	b.	Sad	(ra)	Hazarâtı’dır.	(İbnu’l-
Kayyum	 el-Cevzî,	 Zâdü’l-Mesîr,	 8:	 170.)	 Bu	 sahabelerin	 hepsi	 cennetle	
müjdelenen	sahabelerdir.	

Hz.	 Ali	 (ra)	 bir	 gün	 insanlara	 hitâb	 ederken:	 “Tarafımızdan	 kendilerine	
güzel	 âkıbet	 takdir	 edilmiş	 olanlara	 gelince,	 işte	 bunlar	 Cehennem’den	 uzak	



tutulurlar.”	 (Enbiya	 Suresi,	 21:101.)	 âyetini	 okumuş	 ve:	 “–İşte	 Osmân,	 âyette	
bahsedilen	bahtiyarlardandır”	demiştir.	(İbn	Ebî	Şeybe,	Musannef,	7:	492.)	

	
**	
	
Birgün	Resûlullah	(asm)		yakında	meydana	gelecek	fitneleri	anlatıyordu.	O	

sırada	kendini	 örtmüş	bir	 kişi	 geçiyordu.	 Server-i	 âlem:	 “O	 fitne	 günü	bu	 şahıs	
hidâyet	üzere	olacaktır”	buyurdular:	Kalkıp	o	şahsa	baktım.	Osman	b.	Affân	(ra)	
idi.		

Rivâyet	eden	diyor	ki:	“O	şahsı	Resûl-i	Ekrem’e	göstererek	“Yâ	Resûlallah!	
Bu	mudur?”	dedim.“Evet”	buyurdular.	Yine	aynı	husûsta	hasen	hadîs	olarak	Âişe-
i	 Sıddîka’dan	 (ra)	 rivâyet	 edilen	 hadîs-i	 şerîfte	 “Yâ	 Osman!	 Allah	 sana	 hilâfet	
gömleğini	 giydirecek.	 Eğer	 münâfıklar	 onu	 soymak	 isterlerse,	 bana	 kavuşana	
kadar	 sakın	 onu	 çıkarma”	 buyurulmuştur.	 Bu	 hadîs-i	 şerîf	 sebebiyle	 Hazreti	
Osman	(ra)	muhasara	edildiği	zaman	kendisi	halifelikten	çekilmemiştir.	

Yine	 Abdullah	 b.	 Ömer	 (ra)	 rivâyetinde	 Resûl-i	 Ekrem	 (asm)	 Hz.	 Osman	
zamanında	 çıkacak	 fitneyi	 zikr	 ettikten	 sonra	Hazreti	Osman’ı	 işâret	 ederek	 “O	
fitnede	bu,	mazlûm	olarak	katl	edilir”	buyurmuştur.	

	
**	
	
Yine	 Resûlullah	 (asm)	 hadîs-i	 şerîfde:	 “Bütün	 peygamberler,	 hayatlarında	

bir	 kimse	 ile	 iftihar	 etmiştir.	 Ben	 de	 Osman	 b.	 Affân	 ile	 iftihar	 ederim”	
buyurdular.	 Ayrıca	 buyurdu:	 “Bütün	melekler	 benim	 ile	 iftihar	 ederler.	 Ben	 de	
Osman	b.	Affân	ile	öğünürüm.”		

	
**	
	
Eshâb-ı	 kiramdan	 Cabir	 (ra)	 anlatır.	 Biz	 Muhacirlerden	 bir	 cemaat	

Resûlullahın	 huzûrunda	 idik.	 Aramızda	 Ebû	 Bekir,	 Ömer,	 Osman,	 Ali,	 Talha,	
Zübeyr,	 Abdurrahmân	 b.	 Avf,	 Sa’d	 b.	 Ebî	 Vakkas	 (ra)	 da	 vardı.	 Habîb-i	 Ekrem:	
“Herkes	dostunun	yanına	varsın.”	buyurdu.	Herkes	sevdiğinin	yanına	gitti.	Resûl-
i	Ekrem	(asm)	de	Hazreti	Osman’ı	yanına	aldı.	 “Sen	dünyâda	ve	âhırette	benim	
dostumsun”	buyurdular.		

**	
	
Resûlullah	(ra)	bir	hadîs-i	şerîfte:	“Ben	Allahü	teâlânın	huzûrunda,	Hazreti	

Osman’ın	düşmanlarının	hasmıyım,	onlara	karşıyım”	buyurdu.	Yine	buyurdu	ki:	
“Biz	 Osman	 b.	 Affân’ı	 Allahü	 teâlânın	 halîli	 ve	 kerîm	 olan	 babamız	 İbrâhîm	
aleyhisselâma	 benzetiyoruz.”	 Abdullah	 b.	 Ömer’in	 bildirdiği	 hadîs-i	 şerîfte	
“Osman	ümmetimin	en	hayırlısı	ve	en	çok	ikram	edenidir”	buyurulmuştur.	

	
**	
	
İbni	Mes’ûd	(ra)	rivâyet	ediyor.	Bir	gazâda	Resûlullah	(asm)	ile	beraberdim.	

Yiyecek	 bitti.	 Askeri	 üzüntü,	 sıkıntı	 kapladı.	 Resûl-i	 Ekrem	 bu	 hâle	 vakıf	 oldu.	
“Allahü	 teâlâ	 size,	 güneş	 batmadan	 rızk	 gönderecektir”	 buyurdular.	 Hazreti	
Osman	 bu	 sözünü	 işitince:	 “Resûl-i	 Ekrem’in	 her	 sözünün	 muhakkak;	 doğru	
olması	 lazımdır”	 diye	 düşünüp	 yiyecek	 bulmağa	 çalıştı.	 Bir	 yerde	 ondört	 deve	



yükü	 yiyecek	 buldu.	 Fazla	 fiat	 ile	 alıp	 dokuz	 yükünü	 güneş	 batmadan	 Habîb-i	
Ekrem’in	 huzûruna	 getirdi:	 “Yâ	 Osman!	 Bunlar	 nedir?”	 diye	 sordular.	
“Osman’dan	Allah’ın	Resûlüne	hediyyedir”	dediler.	

Seyyid-i	 Kâinatın	 (asm)	 buyurdukları,	 gecikmeden	 yerine	 gelince	
mü’minler	 sevindiler,	 münâfıklar	 mahzûn	 oldular.	 Server-i	 âlem	 hazretleri	
mübârek	 ellerini	 açıp:	 “Yâ	 Rabbi!	 Osman’a	 çok	 ecir	 ver”	 diyerek	 hayır	 duâ	
buyurdular.	

	
**	
	
Abdullah	 b.	 Abbas,	 Resûlullahın:	 “Ya	 Rabbi!	 Osman’ı	 kıyâmet	 gününün	

sıkıntılarından	kurtar,	 ona	 rahatlık	 ver.	O	bizim	birçok	 sıkıntımızı	 gidermiştir.”	
buyurduğunu	 bildirmiştir.	 Bir	 hadîs-i	 şerîfde	 de,	 “Osman’ın	 şefaati	 sayesinde,	
Cehenemi	hak	etmiş	yetmişbin	kişi,	hesabsız	Cennete	girecektir”	buyrulmuştur.	

	
Hz.	Osman’ın	(ra)	Rivayet	Ettiği	Hadislerden	Bazıları	
Hz.	 Osman,	 Resûlullah’tan	 (asm)	 146	 hadis	 rivayet	 etmiştir.	 Bunlardan	

Ahmed	b.	Hanbel’in	“Müsned”inde	yer	alanlarından	bazıları	şunlardır:	
1.	 “Kabir,	 ahiret	 yurtlarının	 ilkidir.	Bir	 kimse	eğer	orada	kurtuluşa	 ererse	

ondan	 sonrası	 daha	 kolaylaşır.	 Eğer	 orada	 kurtuluşa	 eremezse,	 ondan	 sonrası	
daha	da	zorlaşır.”	

2.	“Bir	Müslüman,	yolculuk	veya	başka	bir	maksatla	evden	çıkar	ve	‘Allah’a	
iman	 ettim.	 Allah’a	 dayandım.	 Allah’a	 tevekkül	 ettim.	 Allah’ın	 güç	 ve	 kuvveti	
dışında	hiçbir	 güç	ve	kudret	 yoktur.’	 diye	dua	ederse,	 evden	bu	 şekilde	 ayrılışı	
iyiliklere	kavuşmasına	vesile	olduğu	gibi,	kötülüklerden	de	uzaklaşmasına	sebep	
olur.”	

3.	 “Lâilâhe	 illallah	 gerçeğini	 bilerek	 ve	 ona	 inanarak	 ölen	 kimse	 cennete	
gider.”	

4.	 “Kim	 güzel	 bir	 şekilde	 abdest	 alır,	 mescide	 girer	 ve	 namazını	 kılarsa,	
diğer	 namaz	 vaktine	 kadar	 arada	 geçen	 günahlarını	 Allah	 affeder.”	 (Ahmed	 b.	
Hanbel,	Müsned,	1:	57-75.)	

5.	Ashâb-ı	kirâm	arasında	Osman	(ra)	kadar	güzel	ve	eksiksiz	konuşan	biri	
yoktu.	Lâkin	o,	hatâ	yapma	korkusuyla	hadis	 rivayet	etmekten	çekinir	ve	 şöyle	
buyururdu:	“Beni	Rasûlullah	(asm)	Efendimiz’den	hadis	nakletmekten	meneden	
şey,	 kendisinden	 çokça	 hadis	 ezberleyen	 ashâbından	 olmayışım	 değildir.	 Lâkin	
ben	 O’nun:	 ‘Kim	 söylemediğim	 birşeyi	 benim	 ağzımdan	 uydurursa,	
cehennemdeki	 yerine	 hazırlansın!’	 buyurduklarını	 işittiğime	 şâhitlik	 ederim.”	
(Heysemî,	Zevaid,	1:143.)	

6.	“Kıyâmet	günü	üç	sınıf	 insan	şefaat	eder:	Bunlar,	peygamberler,	âlimler	
ve	şehîdlerdir.”	(İbn-i	Mace,	Zühd,	37.)	

7.	“En	hayırlınız	Kur’ân-ı	kerîmi	öğrenen	ve	öğretendir.”	(Buhari,	Fezailü,l-
Kur’ân,	21.)	

8.	 “Bir	 kul	 her	 gün	 sabah	 ve	 akşam	 şu	 duâyı	 üç	 defa	 okursa,	 o	 kimse	
zararlardan	korunur.	(Bismillâhillezî	 lâ	yedurru	maa	ismihi	şey’ün	fi’l	ardı	ve	lâ	
fi’s-semâi	ve	hüve’s-semîul	alîm.)”	

9.	 “Yatsı	namazını	cemaatla	kılan,	gece	yarısına	kadar	 ibadet	etmiş,	 sabah	
namazını	cemaat	ile	kılan	ise	gecenin	tamamını	ibadet	ile	geçirmiş	sayılır.”	

10.	 “Evladınıza	 ikram	 edin.	 Çünkü	 anne	 ve	 babanızın	 sizde	 hakkı	 olduğu	
gibi,	evladınızın	da	sizin	üzerinizde	hakkı	vardır.”	



11.	 “Adem	oğlunun	ancak	üç	şeyde	hakkı	vardır:	Belini	doğrultacak	kadar	
yemekte,	 avret	 yerini	 örtecek	 kadar	 elbisede	 ve	 kendini	 saklayacak	 evde,	
fazlasının	ise	hesabı	vardır.”	



	
BEŞİNCİ	BÖLÜM	

Hz.	OSMAN’IN	(RA)	MENKIBELERİ	VE	HİKMETLİ	SÖZLERİ	
	
Hz.	OSMAN’IN	(RA)	MENAKIBI	
	
1.	 Hem	Hazret-i	Osman'ın	akrabasından	 Sa'd	 Binti	 Küreyz,		 kâhinlik	

vasıtasıyla,	Resul-i	 Ekrem	aleyhissalâtü	 vesselâmın	nübüvvetini	gaibden	 haber	
almış.	Bidâyet-i	 İslâmiyette,	 Hazret-i	Osman-ı	 Zinnureyn'e	 demiş	 ki:	 "Sen	 git,	
iman	 et."	Osman	bidâyette	 gelmiş,	 iman	 etmiş.	 İşte,	 o	 Sa'd	 o	vakıayı	 böyle	 bir	
şiirle	söylüyor:	

"Allah,	Osman'a,	ona	söylediğim	bir	sözle	hidâyet	nasip	etti.	Hakka	eriştiren	
ancak	Allah'tır."1		

	
2.	 “Mallarını	 Allah	 yolunda	 harcayıp	 da	 infaklarının	 ardından	 minnet	

etmeyenler,	 rahatsızlık	 vermeyenler	 yok	 mu,	 işte	 onların	 Rab'leri	 katında	
mükâfatları	 vardır.	 Onlara	 hiçbir	 endişe	 yoktur	 ve	 onlar	 asla	
üzülmeyeceklerdir.”2		ayeti	Osman	b.	Affan	ve	Abdurrahman	b.	Avf	(ra)	hakkında	
nazil	olmuştur.	

	
3.	 Peygamberimiz	 (asm)	mübarek	 baldırı	 açık	 olduğu	 halde	Hz.	 Ebubekir	

(ra)	 ve	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 ile	 sohbet	 ediyordu.	 Hz.	 Osman	 (ra)	 müsade	 isteyerek	
yanıan	 girince	 toparlndı	 ve	 baldırını	 kapattı.	 Nedeni	 sorulduğu	 zaman		
“Meleklerin	 kendisinden	 haya	 ettiği	 kimseden	 ben	 haya	 etmez	 miyim?”	
buyurarak	Osman	(ra)	yanına	girdiği	zaman	toparlanırdı.	

	
4.	 Hz.	 Osman	 (ra)	 zengin	 olduğu	 için	 pek	 çok	 cariyesi	 vardı.	 Bir	 gün	

cariyelerin	birisine	baktı.	Bu	durumdan	Hz.	Rukıye	(ra)	rahatsız	oldu	ve	müsade	
isteyerek	 babasının	 evine	 gitti.	 Üzüntüsünü	 gören	 Peygamberimiz	 (asm)	
sebebini	 sorunca	 durumu	 anlattı.	 Peygamberimiz	 (asm)	 ona	 “Kızım,	 git	
Osman’dan	 özür	 dile	 ve	 gönlünü	 al!	 Yoksa	 ne	 Rabbin	 katında	 ve	 ne	 de	 benim	
yanımda	değerin	olmaz”	buyurdular	ve	koca	hakkının	önemini	anlattılar.	Bunun	
üzerine	 evine	 döndü.	 Hz.	 Osman	 (ra)	 da	 durumu	 anlamış	 ve	 üzülmüştü	
Rukıye’den	 özür	 dileyecekti	 ki	 Rukıye	 erken	 davrandı	 ve	 özür	 diledi.	
Peygamberimizin	(asm)	sözünü	söyledi.	Hz.	Osman	(ra)	çok	mütehassis	oldu	ve	
cariyelerin	hepsini	azat	etti.		

	
5.	Hz.	Osman’ın	(ra)	evi	muhasara	altına	alınınca	Hz.	Ali	(ra)	acele	ile	kalkıp	

Hz.	Osman’ın	(ra)	yanına	geldi.	Ne	yapılması	gerektiği	konusunda	Hz.	Osman	(ra)	
ile	 istişare	 etti.	 Hz.	 Osman	 (ra)	 “Sakın	 benim	 yüzünden	 masumlara	 zarar	
gelmesin.	Bu	sebeple	müslüman	kanının	dökülmesini	istemem.	Asla	dokumayın.	
Beni	 öldürürlerse	 gereken	 cezayı	 verirsiniz.	Ben	Resulullah’ı	 rüyamda	gördüm.	
Bana	 ‘Yanımızda	 iftar	 yaparsın	 ya	 Osman!’	 buyurdu.	 Bu	 sebeple	 oruç	 tuttum”	
buyurdular.	Hz.	Ali	(ra)	Hz.	Hasan	(ra)	ve	Hz.	Hüsyin’i	(ra)	bir	kısım	sahabelerle	
evin	 etrafına	 nöbetçi	 koyarak	 evine	 döndü.	 Ama	 	 takdir	 edilen	 oalcaktı.	 Asiler	
gece	karanlığında	yüzleri	kapalı	bir	şekilde	evin	arkasından	duvarı	delerek	içeri	

	
1	Bediüzzaman,	Mektubat,	19	Mektup,	2013,	s.	292;	Süyûtî,	el-Hasâisü'l-Kübrâ,	1:258.	
2	Bakara	Suresi,	2:	262.	



girip	mum	 ışığında	 Kur’an	 okuyan	Hz.	 Osman’ın	 önce	mumumnu	 söndürdüler,	
sonra	 kim	 tarafından	 vurulduğu	 bilinmeyecek	 şekilde	 üzerine	 hücum	 ederek	
şehit	ettiler,	engel	olmak	 isteyen	hanımı	Naile’nin	de	prmakları	kılıç	darbesi	 ile	
koptu	ve	Hz.	Osman’ın	kanı	okuduğu	Kur’ân-ı	Kerim	üzerine	döküldü.	Nöbetçiler	
içeri	girdiklerinde	Hz.	Osman’ın	(ra)	cesedi	ile	karşılaştılar,	asiler	ise	karanlıktan	
istifade	ederek	kaçmışlardı.	

Hz.	 Osman’ın	 kanı	 açık	 olan	 Kur’an-ı	 Kerimde	 “Eğer	 onlar	 sizin	 iman	
ettiğiniz	 gibi	 iman	 ederlerse,	 gerçekten	 doğru	 yolu	 bulmuş	 olurlar;	 yüz	
çevirirlerse	 onlar	 elbette	 derin	 bir	 ayrılığa	 düşmüş	 olurlar.	 Allah,	 onlara	 karşı	
sana	kafidir.	O,	hakkıyla	işitendir,	hakkıyla	bilendir.”1	ayeti	üzerine	dökülmüştü.	

	
6.	 Rivayetlerde	 “Fitne	 Hz.	 Osman’ın	 şehadeti	 ile	 başlamıştır	 ve	 Deccal	 ile	

son	bulacaktır.	Deccaldan	daha	büyük	 fitne	 ise	gelmemiştir”	denilmektedir.	Hz.	
Osman’a	muhalefet	 eden	 ve	 sahabe-i	 kirama	 kalbinde	 düşmanlk	 duygusu	 olan	
herkesin	deccala	yardım	edeceği	ifade	edilmiştir.		

	
7.	Mescid-i	Nebevi	 son	 günlerde	 cemaate	 kafi	 gelmeyince	 Peygamberimiz	

(asm)	“Kim	mescidimizi	bir	zirâ	büyütürse	Allah	onu	cennetine	alsın!”	buyurunca	
Hz.	Osman	 (ra)	 “Bu	 işe	ben	 talibim”	buyurdular	 ve	mescidin	 etrafındaki	 arsayı	
alarak	 ilk	olarak	Mescid-i	nebevî’yi	 kırk	 zira	 (Bir	 zirâ	parmak	ucundan	dirseğe	
kadar	 olan	 uzunluktur,	 yaklaşık	 60	 santimir.)	 genişlendirdi.	 Bunun	 üzerine	
“Allah'ın	 mescidlerini,	 ancak	 Allah'a	 ve	 ahiret	 gününe	 inanan,	 namazı	 kılan,	
zekatı	 veren	 ve	 Allah'dan	 başkasından	 korkmayan	 kimseler	 imar	 ederler.	 İşte	
hidayet	 üzere	 oldukları	 umulanlar	 bunlardır.”2	ayeti	 nazil	 oldu.	 Bu	 ayet	 de	 Hz.	
Osman	(ra)	hakkında	nazil	olmuştur	denilmiştir.	

	
8.	 Hz.	 Osman	 (ra)	 gece	 boyunca	 ibadet	 etmeye,	 Kur’an-ı	 Kerim	 okuyup	

namaz	 kılmaya	 önem	 verirdi.	 Hatta	 kışın	 uzun	 gecelerinde	 iki	 rekat	 namazda	
Kur’ânı	 Kerimi	 baştan	 sona	 hatmettiği	 rivayet	 edilmiştir.	 Gündüzleri	 de	 oruç	
tutarak	 geçirirdi.	 Yüce	 Allah	 onunla	 ilgili	 şu	 ayeti	 inzal	 buyurdu:	 “Gece	
saatlerinde	kalkan,	secdeye	kapanıp,	kıyama	durarak	daima	ibadet	eden,	ahireti	
düşünerek,	Rabbinin	rahmetini	uman	kimseler	diğerleri	gibi	olur	mu?	De	ki:	"Hiç	
bilenlerle	 bilmeyenler	 bir	 olur	 mu?"	 Ancak	 akıl	 sahibi	 olanlar	 bunu	 idrak	
ederler.”3		

	
9.	 Bir	 gün	 Hz.	 Ali	 (ra)	 Mescide	 hizmetçisi	 Kanber’i	 gönderdi	 ve	

“Mesciddekilere	 sor.	 Hz	 Osman’ın	 seven	 birisi	 var	mı?	 Onu	 al	 bana	 getir	 dedi.	
Kanber	gitti	ve	seslendi.	Bir	sahabi	“Ben	Osman’ı	çok	severm”	dedi.	Kanber	“Seni	
halifemiz	çağırıyor”	dedi	ve	alıp	Hz.	Ali’nin	huzuruna	getirdi.	Hz.	Ali	(ra)	sordu:	
“Hz.	 Osman’ı	 sever	 misin?”	 Sahabi:	 “Ne	 demek	 ya	 Ali!	 Ben	 onun	 için	 canımı	
veririm!”	 dedi.	 “Neden	 seversin?”	 dedi.	 Sahabi:	 “Ben	 Resulullah’ın	 huzuruna	
vardım.	 Evlenmek	 istediğimi;	 ama	 ona	 verecek	 hiçbir	 şeyimin	 olmadığını	
söyledim.	 Resulullah	 (asm)	 bana	 bir	 vekıyye	 altın	 verdi.	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 bir	
vekıyye	 verdi.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 da	 bir	 vekıyye	 verdi.	 Hz.	 Osman	 (ra)	 bana	 iki	
vekıyye	verdi.	“Neden	iki	vekıyye	verdin?”	diyince	birini	kendim	için,	diğerini	de	
Ali	 (ra)	 için	 verdim.	Zira	onu	verecek	bir	 şeyi	 yoktur	ki	 sana	versin”	dedi.	Ben	

	
1	Bakara	Suresi,	2:	137.	
2	Tevbe	Suresi,	9:18.	
3	Zümer	Suresi,	39:9.	



Peygamberimize	 (asm)	 “Ya	 Resulallah!	 Bu	 malımın	 bereketli	 olması	 için	 dua	
buyurmaz	mısınız?”	dedim.	Peygamberimiz	(asm)	“Nasıl	bereketli	olmaz	ki	onu	
sana	bir	Nebi,	 bir	 Sıddık	 iki	 de	 şehid	 verdi”	 buyurdular.	 Bunun	üzerine	Hz.	Ali	
(ra)	çok	sevindi	ve	“Doğru	söyledin!”	buyurdular.		

	
10.	 İmam-ı	Buhari	Sahihi'nde	Hz.	Osman'ın	 (ra)	şehadetinden	yıllar	sonra	

cereyan	eden	bir	konuşmayı	şöyle	naklediyor:	
“Mısır	halkından	biri	hacca	gelmişti.	Bir	kenarda	oturan	bir	kalabalık	gördü.	
-	Bu	adamlar	kimdir,	diye	merakla	sordu.	
-	Bunlar	Kureyşlilerdir,	dediler.	Bu	sefer	de:	
-	Aralarındaki	şu	yaşlı	zat	kim	oluyor,	diye	sordu.	
-	Hz.	Ömer'in	oğlu	Abdullah'dır,	diye	cevap	verdiler.	O'na	yaklaşarak:	
-	 Ey	 Ömeroğlu!	 Senden	 bir	 şey	 sormak	 istyorum.	 beni	 aydınlatır	 mısın,	

dedikten	sonra:	
-	Hz.	Osman'ın	Uhud	günü	çekilip	dağa	kaçtığını	biliyor	musun,	diye	sordu.	

Abdullah:	
-	Evet,	dedi.	Sonra:	
-	Bedir	günü	de	savaş	alanında	hazır	bulunmadığını	da	biliyor	musun,	diye	

sordu.	Abdullah	yine:	
-	Evet,	diye	cevap	verdi.	Bu	kez	de:	
-	 Rıdvan	 Bey'atı	 sırasında	 da	 mevcut	 bulunmadığından	 haberin	 var	 mı,	

dedi.	Abdullah	yine:	
-	Evet	bunu	da	biliyorum,	dedikten	sonra	adam	bütün	bunlara	Hz.	Osman'ı	

(ra)	küçülten	sebeplermiş	gibi	bakarak	hayretle;	
-	 Allahuekber!	 dedi.	 O'nun	 bu	 tavrını	 anlayan	 Abdullah	 Hz.	 Osman	 (ra)	

hakkındaki	şüphelerini	dağıtmak	için	O'na:	
-	Gel	meselenin	gerçek	yönünü	sana	anlatayım,	dedi	ve	şöyle	anlattı:	
-	 O'nun	 Uhud	 Savaşı'ndan	 firar	 etmesine	 gelince	 ben	 şahadet	 ederim	 ki	

Allah	Teala	O'nun	bu	konudaki	taksiratını	af	ve	mağfiret	etmiştir.	
Bedr'e	 katılmamasının	 sebebine	 gelince	 Hz.	 Peygamber'in	 kızı	 Rukiyye	

O'nun	 nikahı	 altındaydı	 ve	 ağır	 hastaydı.	 O'na	 bakmak	 için	 Hz	 Peygamber'in	
(asm)	izniyle	geri	kaldı.	Nitekim	Hz.	Peygamber	'Bedr'e	katılanlar	kadar	senin	de	
sevabın	 ve	 ganimetten	 payın	 vardır'	 demiş	 rızasını	 açıklamış	 ve	 ganimetten	
payını	vermiştir.	

"Rıdvan	Bey'atı"	sırasında	hazır	bulunmamasına	gelince,	eğer	O'ndan	daha	
aziz,	 daha	 saygın	 biri	 bulunmuş	 olsaydı,	 elbetteki	Hz.	 Peygamber	 (asm)	 yerine	
onu	gönderecekti.	Osman'ı,	Hz.	Peygamber’in	 (asm)	bizzat	kendisi	göndermişti.	
Bu	 beyat	 ise	 Osman	 Mekke'ye	 gittikten	 sonra	 icra	 edildi.	 Bu	 sırada	 Hz.	
Peygamber	(asm)	sağ	eli	için:	

-	İşte	bu,	Osman'ın	elidir,	diyerek	öbür	elinin	üzerine	koyup:	
-	“Bu	da	Osman'ın	yerine”	demiştir.	
Hz.	Ömer'in	oğlu	Abdullah,	Mısırlı	adama	bunları	anlattıktan	sonra	
-	Şimdi	al	bu	bilgileri	istediğin	yere	götür,	dedi.1		
	
11.	Bir	ara	Hz.	Ebu	Bekir	(ra)	devrinde	bir	kıtlık	yaşanmıştı.	Halk,	Halife'ye	

müracaat	 ederek:	 “Ey	 Rasulullah'ın	 Halifesi!	 Ne	 yağmur	 yağıyor,	 ne	 toprak	
yeşeriyor,	halk	açlıktan	ölmek	endişesi	içindedir.	Ne	düşünüyorsun?"	demişlerdi.	

	
1	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye,	7:	334-335.	



O	da:	
“Gidin	biraz	bekleyin,	ümid	ediyorum	ki	Allah	Teala	size	bir	kapı	açacaktır”	

diyerek	bir	yandan	vatandaşları	teselli	etmeye	çalışmış	diğer	yandan	da	hummalı	
bir	 arayış	 içine	 girmişti.	 O	 gün	 akşama	 doğru	 Hz.	 Osman'a	 (ra)	 ait	 bir	 ticaret	
kervanının	 Şam'dan	 gelmekte	 olduğu	 ve	 ertesi	 sabah	 kervanın	 Medine'ye	
ulaşacağı	 haberi	 geldi.	 Halk	 sevinç	 içindeydi.	 Kervan	 yaklaşınca	 herkes	 seyre	
çıktı.	

Kervan	bin	tane	yüklü	deveden	oluşuyordu	ve	yükleri	buğday,	zeytinyağı	ve	
kuru	üzümdü.	

Develer,	Hz.	Osman'a	(ra)	ait	sahaya	alınıp	yükleri	indirilince	tacirler	gelip	
başına	toplandılar,	Hz.	Osman	(ra)	onlara:	

“-	Evet	ne	istiyorsunuz?”	diye	sorunca	
“-	Ne	 için	 geldiğimizi	 biliyorsun,	 şu	malını	 çabuk	bize	 sat	 da	 gidelim.	Bak	

halk	aç	perişan,	bekliyor”	dediler.	
Bunun	üzerine	Hz.	Osman	(ra):	
“-	Peki	hay	hay,	ama	söyleyin	bakayım,	bana	ne	kadar	kâr	bırakacaksınız?”	

diye	sorunca:	
“-	Ölçek	başına	bir	veya	iki	dirhem	veririz”	dediler.	Hz.	Osman	(ra):	
“-	Bundan	daha	fazlasını	veren	oldu”	diye	itiraz	edince:	
“-	 Peki	 dört	 dirhem	 verelim,	 diyerek	 pazarlığa	 devam	 ettiler.	 Fakat	 Hz.	

Osman	(ra)	bu	kez	de	yine:	
“-	Bundan	daha	fazlasını	verdiler”	dedi.	Tacirler	bu	sıkı	pazarlık	karşısında	
“-	Peki	beş	dirhem	verelim,	yetmez	mi?”	deyince	o	yine:	
“-	 Hayır,	 daha	 fazlasını	 verdiler,	 diye	 diretti.	 Buna	 hayret	 eden	 tüccar	

takımı:	
“-	 Ya	 Ebu	 Ey	 Amr!	 Medine'de	 bizden	 başka	 tüccar	 yok.	 Bizden	 önce	 de	

buraya	 başka	 birileri	 gelmediğine	 göre	 sana	 bundan	 daha	 fazla	 kâr	 veren	 kim	
olabilir	ki?!”	diyerek	hayretlerini	ifade	ettiler.	Bunun	üzerine	Hz.	Osman	(ra):	

“-	 Allah	 Teala	 her	 dirheme	 karşılık	 bana	 on	 mislini	 vadetmiştir.	 Siz	 bu	
kadarını	verebilir	misiniz?”1	diye	sorunca:	

“-	Elbet	hayır!”	dediler.	
Dünyada	cennetle	müjdelenmiş	on	kişiden	biri	olan	Hz.	Osman	(ra)	içinden	

müthiş	 bir	 karar	 vermişti.	 İşte	 şimdi	 bu	 kararı	 açıklıyordu.	 Medine'nin	 büyük	
tacirlerine	şöyle	hitab	etti:	

“Bakınız,	Allah	şahidimdir,	bu	kervanın	yükünün	tamamını	sırf	Allah	rızası	
için	 perişan	 durumdaki	 insanlara	 ve	 müslümanların	 fakir	 fukarasına	 sadaka	
olarak	dağıtmaya	niyet	etmiş	bulunuyorum."	

	
12.	Hz.	Ömer'in	(ra)	hilafet	makamına	tayin	kararını,	Hz.	Ebu	Bekir'in	(ra)	

emriyle	yazan	Hz.	Osman'dır.	
O,	 Hz.	 Ömer	 devrinde	 ikinci	 adamdı.	 Halk	 Hz.	 Ömer'den	 bir	 şey	 istemeyi	

düşündükleri	zaman,	önce	Hz.	Osman'a	başvururlardı.	Halkın	nüfus	kütüklerine	
yazılması,	 Muharrem	 ayından	 başlayarak	 hicri	 tarihin	 kullanılması	 fikirlerini	
halifeye	ilk	defa	teklif	eden	odur.	Hz.	Ömer'in	sertliği,	Hz.	Ebü	Bekir'in	yumuşak	
huyu	 yanında	 nasıl	 ki	 bir	 denge	 unsuru	 idiyse	 Hz.	 Osman'ın	 da	 halim	 selim	
tutumu	Hz.	Ömer'in	sert	muamelesiyle	birlikte	dengeyi	sağlıyordu.	Dolayısıyla	bu	

	
1	Kim	bir	iyilikte	bulunursa,	ona	mükafat	olarak	yaptığının	on	katı	verilecek,	bir	kötülük	yapan	ise	
sadece	misli	ile	cezalandırılacaktır.”	(En'am	Suresi,	6:160.)	



iki	 devirde	 de	 devlet	 idaresinde	 pek	 değişen	 bir	 şey	 olmadı.	 Çünkü,	 sert	
muamelenin	 yanında	 onu	 dengeleyen	 bir	 yumuşaklık,	 şiddetin	 yanında	 onu	
yatıştıran	bir	nezaket	ve	merhamet	vardı.1		

	
13.	 Hz.	 Ali	 (ra)	 maddi	 bakımdan	 çok	 fakirdi	 ve	 ilimle	 ve	 ibadetle	 olan	

meşguliyetinden	dolayı	 kazanç	peşinde	koşmaya	 zamanı	 yoktu.	Kimseden	borç	
almazdı.	Hz.	Fatıma	(ra)	ile	evleneceği	zaman	mehir	için	verecek	parası	olmadığı	
için	 zırhını	 satmak	 zorunda	 kalmıştı.	 Hz.	 Ali’nin	 zırhını	 satmak	 istediğini	
duyduğu	zaman	Hz.	Osman	(ra)	gitti	ve	480	dirheme	satın	aldı.	Sonra	zırhı	tekrar	
Hz.	Ali’ye	(ra)	hediye	etti	ve	“Bu	değerli	zırh	ancak	senin	gibi	bir	yiğide	layıktır.	
Bu	sebeple	bu	zırrh	da	benim	sana	hediyemdir”	dedi.	

	
14.	 Günün	 birinde	 bir	 fakir	 Hz.	 Osman’ın	 (ra)	 huzurunda	 şöyle	 dedi.	 “Siz	

zenginlere	 imreniyorum.	 Çünkü	 siz	 ne	 kadar	 hayır	 hasenat	 varsa	 alıp	
götürüyorsunuz.	Bizim	gibi	yoksul	kimseler	bundan	mahrum	kalıyoruz”	dedi.	

Hz.	 Osman	 (ra)	 “Ey	 filan!	 Sanan	 işin	 hakikatini	 söyleyeyim.	 Bir	 fakirin	
helalinden	 zoral	 kazanarak	 elde	 ettiği	 az	 gelirinden	 bir	 dirhemi	 sadaka	 olarak	
vermesi,	 zenginin	 on	 bin	 dirhem	 vermesinden	 hayırlı	 ve	 sevaplıdır.	 Zira	 fakir	
malının	çoğunu,	zengin	ise	çok	azını	vermektedir”	dedi.	Adam	çok	rahatladı.	Hz.	
Osman’a	teşekkür	etti.	

	
15.	Hz.	Osman	(ra)	giyiminde	Peygamberimize	(asm)	benzemeye	çalışırdı.	

Bu	 sebeple	 izarı,	 yani	 entarisi	 topuğundan	 bir	 karış	 yukarıda	 olacak	 şekilde	
giyerdi.	 Amcasının	 oğlu	 Said	 b.	 Âs	 kendisine	 “neden	 izarın	 kısa”	 diye	 sorunca	
şöyle	cevap	vermiştir:	“Ben	Resulullah’ın	(asm)	giyindiği	gibi	giyiniyorum.	Onun	
izarı	da	hep	böyle	baldırının	yarısına	kadardı”	buyurmuşlardır.	

	
16.	Hizmetçi	ve	kölelerine	çok	müşfik	davranırdı.	Ne	halife	olmadan	önce	

ve	 ne	 de	 sonra	 adetini	 ve	 tutumunu	değiştirmemiştir.	 Bir	 gün	 bir	 yere	 gitmesi	
gerekiyordu.	Kendisi	katırına	bindi,	sonra	kölesine	döndü	ve	“Hadi	evladım,	sen	
de	bin”	dedi	ve	beraber	bindiler.		

Geceleri	abdest	almak	için	çıktığı	zaman	abdest	suyunu	kendisi	hazırlardı.	
Neden	 kölelerine	 hazırlatmıyorsun?”	 diyenlere	 “Onların	 gece	 istirahat	
etmelerine	engel	olamam;	zira	bu	onların	hakkıdır”	demiştir.		

Yine	 bir	 kölesine	 öfkelenip	 kulağını	 çekmiş,	 daha	 sonra	 “Evladım	 sana	
hakkım	geçti.	Gel	sen	de	benim	kulağımı	çek	de	ödeşelim”	demiştir.	

	
17.	 Hz.	 Osman	 (ra)	 hakkında	 dedikodu	 çıkan	 ve	 halkın	 şikayetçi	 olduğu	

valileri	 de	 davet	 ederek	 Hacca	 gitti	 ve	 hepsi	 ile	 görüşmek	 istedi.	 Hakkında	
dedikodu	 çıkan	 valiler	 gelmediler.	 Hz.	 Osman	 (ra)	 bunun	 üzerine	 onları	
görevlerinden	aldı.	Hacda	farz	namazlarını	dört	rekat	olarak	kılmaya	devam	etti.	
Bunun	 üzerine	 daima	 kendisini	 tenkit	 gözü	 ile	 izleyenler	 tenkide	 başladılar.	
“Allah’ın	Resulü,	Hz.	Ebubekir	ve	Ömer	hacda	namazlarını	 iki	rekat	kılıyorlardı.	
Osman	Resulün	sünnetini	ve	kendinden	önceki	halifelerin	adetini	değiştirdi,	dört	
rekat	olarak	kılıyor.	İşte	biz	de	bunu	diyorduk”	dediler.	

Bu	durum	kendisine	haber	verilince	Hz.	Osman	(ra)	halkı	topladı	ve	onlara	
şöyle	dedi:		

	
1	Mahmud	Şakir,	Hz.	Âdem'den	Bugüne	İslam	Tarihi,	3:	125-136.	



“Allah	Resulünün,	Hz.	Ebubekir	 ve	Ömer’in	Mekke’de	evi	 ve	 çiftliği	 yoktu.	
Halbuki	 benim	 burada	 evim	 de	 var	 çiftliğim	 de	 var.	 Ben	 Mekke’de	 misafir	
değilim.	Onun	için	farzları	iki	değil,	dörder	rekat	kılıyorum.”		

Bunun	 üzerine	 Abdurrahman	 b.	 Avf	 (ra)	 Hz.	 Osman’ı	 haklı	 buldu.	 Hz.	
Osman’ın	 (ra)	misafir	 olmadığını	 bunun	 için	mukim	 gibi	 hareket	 ettiğini	 kabul	
ettiler.	Ehl-i	sünnet	uleması	da	Hz.	Osman’ın	bu	içtihadını	esas	aldılar.	

	
18.	Hz.	Ebubekir	 (ra)	hasta	yatağında	 iken	Hz.	Osman	 (ra)	başucunda	 idi.	

Hz.	Ebubekir	(ra)	“Vasiyetimi	yazdıracağım”	dedi.	Bunun	üzerine	derhal	kağıt	ve	
kalem	getirdi	ve	yazmaya	başladı.	

“Ben	size	kendimden	sonra	halife	olarak	....	“	dedi	ve	bayıldı.		
Hz.	Osman	(ra)	bekledi	ayılmadığını	görünce	vasiyetin	geri	kalanı	kısmına	

“...	Ömer	b.	Hattab’ı	aday	gösteriyorum”	diye	yazdı.		
Bir	müddet	sonra	Hz.	Ebubekir	(ra)	uyandı	ve	“Ne	yazdın?”	dedi.	
Hz.	Osman	(ra)	“Ömer	b.	Hattab’ı	(ra)	yazdım!”	dedi.	
Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 çok	 sevindi	 ve	 “Allah	 senden	 razı	 olsun	 ya	Osman!	 Sen	

kendi	adını	da	yazmış	olsaydın	isabet	etmiş	olurdun”	dedi.	
Hz.	Osman	(ra)	“Bu	işe	senden	sonra	en	layık	olan	kişi	Ömer’dir”	demişti.		
Daha	 sonra	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 evin	 avlusuna	 çıktı	 ve	 toplanmış	 olan	

sahabelere	 “Size	 benden	 sonra	 kendisine	 uyacağınız	 birini	 tavsiye	 ediyorum”	
dedi.	Hz.	Ali	(ra)	seslendi	“Ömerden	başkasına	razı	olmayız!”	dedi.		

Hz.	Ebubekir	 (ra)	 “İsabet	ettin	ya	Ali!	Ben	de	size	onu	 tavsiye	edecektim”	
buyurdu.	

Onların	 birbirlerine	 olan	 sevgisi	 ve	 faziletlerini	 takdir	 etmeleri	 işte	 böyle	
idi.	

	
19.	 Hz.	 Osman,	 bir	 defasında	 Resûlullah’ın	 evinde	 yiyecek	 kalmadığını	

haber	almıştı.	Derhâl	 semiz	bir	koyun,	bir	miktar	un	ve	yağ	alarak	Hz.	Âişe’nin	
kaldığı	eve	götürdü	ve	şöyle	dedi:	

“Ey	müminlerin	annesi!	Resûlullah’ın	(asm)	bunu	diğer	hanımları	arasında	
paylaştıracağını	 sanıyorum.	 Asla	 yapmasın.	 Çünkü	 ben	 onlara	 da	 bunların	
aynısını	göndereceğim.”	

Peygamberimiz	 (asm)	 eve	 gelip	 durumu	 öğrenince:	 “Yâ	 Rabbi!	 Osman’ın	
geçmiş,	gelecek,	açık	ve	gizli	bütün	günahlarını	bağışla!”	diye	dua	etti.	

	
20.	Bir	hutbesinde	şöyle	buyurmuştur:		
“Ey	İnsanlar!	
Allah’ın	 emrine	 karşı	 gelmekten	 sakının!	 Allah’tan	 korkun!	 Allah’a	 isyan	

etmemek	gerçek	zenginliktir.	Akıllı	 insan	nefsini	hesaba	çeken,	kendisini	gereği	
gibi	idare	eden,	ölümden	sonraki	hayatı	için	çalışan	ve	kabir	karanlığı	için	nur	ve	
ışık	hazırlayandır.		

Kul	 gördüğü	 halde	 Allah’ın	 kendisini	 kör	 olarak	 dirilmesinden	 korksun.	
Hikmetten	anlayan	akıllı	bir	insan	için	bir	söz	bile	yeterlidir.	Manen	sağır	olanlar	
hakkı	 ve	 hakikati	 işitmeyenlerdir.	 Şunu	 bilin	 ki	 Allah	 ile	 beraber	 olan	 hiçbir	
şeyden	 korkmaz.	 Allah	 kime	 öfkelenmişse	 onun	 affedilmesi	 için	 başvuracağı	
hiçbir	yer	yoktur.		

Birlik	olun,	bölünüp	parçalanmayın!	



Allah’ın	 size	 verdiği	 nimetleri	 hatırlayın.	 Sizler	 birbirinize	 düşman	 iken	
imanla	sizin	kalplerinizi	telif	etti	ve	kaynaştırdı.	Onun	nimeti	sayesinde	kardeşler	
oldunuz.	

Allah’ın	selamı	üzerinize	olun.	
	
21.	Birgün	Osman	b.	Affân	(ra)	Resûlullah’ı	(asm)	evine	davet	etti.		
Resûlullah:	 “Yalnız	 beni	mi	 davet	 ediyorsun?	 buyurdular.	 Hazreti	 Osman:	

“Eshâb-ı	 kiram	 da	 gelsinler	 Yâ	 Resûlallah”	 dedi.	 Bilâl-i	 Habeşî’yi	 (ra)	 bütün	
Eshâb-ı	 kirama,	 Hazreti	 Osman’ın	 davetine	 gelmeleri	 için	 haber	 vermekle	
vazîfelendirdi.	 Kendileri	 Hazreti	 Ali	 (ra)	 ile	 Hazreti	 Osman’ın	 (ra)	 evine	 doğru	
yola	 çıktılar.	 Hazreti	 Osman,	 Peygamberimizin	 mübârek	 adımlarını	 sayıyordu.	
Peygamberimiz	 farkına	varıp,	sebebini	sordu.	 “Yâ	Resûlallah!	Her	adımınıza	bir	
köle	âzâd	olsun”	dedi.	Davetten	sonra	bütün	kölelerini	âzâd	etti.	

	
22.	Halifeliği	sırasında	adâlet	ile	davranmaya	çok	dikkat	ederdi.	Birgün	bir	

gencin	 kulağını	 çekti.	 Genç	 kulağı	 acıyınca	 şöyle	 dedi:	 “Efendim,	 herkesin	
birbirinden	hakkını	alacağı	kıyâmet	gününü	düşününüz.”	Bu	söz	Hazreti	Osman’a	
çok	 tesir	 etti.	 “Ey	 genç	 sen	 de,	 benim	 kulağımı	 çek	 ödeşelim.”	 buyurdu.	 Genç,	
Hazreti	Osman’ın	kulağını	çekti.	Hazreti	Osman:	 “Biraz	daha	çek”	deyince	genç:	
“Siz	 kıyâmet	 gününü	 düşünerek	 korktunuz.	 Ben	 de	 o	 günkü	 hesaptan	
korkuyorum.”	dedi.	

	
23.	 Hz.	 Osman	 (ra)	 cömert,	 haya	 sahibi	 idi.	 Gecenin	 bir	 kısmında	 uyur,	

sonra	ibadete	kalkardı.	Gündüzleri	de	oruçla	geçirirdi.	Hak	teâlâ	Zümer	sûresinin	
dokuzuncu	 âyet-i	 kerîmesini	 Hazreti	 Osman	 veya	 Ebû	 Bekir	 veya	 Ömer	 veya	
devamlı	ita’ateden	her	mü’min	için	indirmiştir.	Bu	âyet-i	kerîmede:	

“Yoksa,	o,	ahiret	azâbından	korkarak,	Rabbinin	rahmetini	umarak	gecenin	
saatlerinde	secdeye	kapanır,	kıyamda	durur	bir	halde	tâat	ve	ibadet	eden	kimse	
gibi	 midir?	 De	 ki:	 Bilenlerle	 bilmeyenler	 bir	 olur	 mu?	 Ancak	 temiz	 akıl	
sahibleridir	 bunları	 hakkıyla	 düşünür”1	buyurulmuştur.	 Müfessirlerin	 çoğu	 bu	
âyet-i	kerîmenin	Hazreti	Osman	(ra)	hakkında	nazil	olduğunu	bildirmişlerdir.	

	
24.	Hz.	Osman	(ra)	muhtaç	olanlara	bol	bol	yemek	yedirir,	kendisi	de	evde	

sirke	 ile	 zeytinyağı	 yerdi.	 Halîfe	 iken,	 deveye	 binince	 kölesini	 de	 arkaya	 alır,	
böyle	 yaptığı	 için	 çekinmez	 sıkılmazdı.	 Kabristana	 uğradığı	 zaman	 oturur,	
ağlardı.	Öyle	ki	sakalı	ıslanırdı.	

	
25.	 Allahü	 teâlâ,	 Peygamberlere	 (asm)	 verdiği	 faziletler	 ve	 güzel	

menâkıbdan	bazılarını	Hazreti	Osman’a	da	vermiştir.	
Birincisi:	 Şehîd	 olmaktır.	 Allahü	 teâlâ,	 peygamberlerinden	 Zekeriyya	 ve	

Yahyâ’ya	(asm)	vermiştir.	
İkincisi:	 Zühd	 ve	 Hicrettir.	 Hak	 teâlâ,	 peygamberi	 Îsâ	 b.	 Meryem’e	 (as)	

vermiştir.	
Üçüncüsü:	 Cömertliktir.	 Hak	 teâlâ	 bu	 fazîleti	 peygamberi	 İbrâhîm’e	 (as)	

vermiştir.	
Dördüncüsü:	 İhtiyârlıktır.	 Hak	 teâlâ	 ihtiyârlığı	 peygamberi	 Nûh	 (as)	

vermiştir.	

	
1	Zümer	Suresi,	39:9.	



Beşincisi:	Haslet,	haya	etmek	üstünlüğüdür.	Hak	teâlâ	hayayı	Hazreti	Âdem	
ve	Muhammed’	 (asm)	 vermiştir.	Hak	 teâlâ	 bu	beş	 üstünlüğü	Hazreti	Osman’da	
toplamıştır.	

	
26.	Hazreti	Ali,	Hazreti	Fâtıma	ile	evleneceği	zaman	düğün	masrafı	yapmak	

üzere	 zırhını	 satılması	 için	 pazara	 göndermişti.	 Hazreti	 Osman	 pazardan	
geçerken	Hazreti	Ali’nin	 zırhını	 tanıdı.	Dellalı	 çağırıp	 “Bu	zırhın	 sahibi	buna	ne	
kadar	para	istiyor?”	diye	sordu.	Dellal	“dörtyüz	dirhem	istiyor”	dedi.	Gel	parasını	
verip	alayım	dedi.	Evine	gittiler,	zırhı	alıp	parasını	verdi.	Sonra	bu	zırhın	yanına	
dörtyüz	dirhem	para	koyup	Hazreti	Ali’ye	gönderdi	ve	 şöyle	haber	yolladı.	 “Bu	
zırh	senden	başkasına	lâyık	değildir.	Bu	dörtyüz	dirhemi	de	düğününe	harca,	bizi	
mazur	gör...”	

	
27.	Ebû	Hüreyre	(ra)	bir	gün	Hazreti	Osman’ın	huzûruna	gidiyordu.	Yolda	

bir	kadına	gözü	ilişti	ve	baktı.	Huzûra	varınca	Hazreti	Osman	(ra)	“Sana	ne	oldu?	
Gözlerinizde	 zinâ	 eseri	 görüyorum.”	 buyurdu.	 Ebû	 Hüreyre	 (ra):	 Yâ	 Emîr-el-
Mü’minîn,	 “Resûlullah’dan	 sonra	 vahy	 iner	 mi?”	 diye	 sordu.	 Hz.	 Osman	 (ra):	
“Hayır,	 vahy	 inmez,	 fakat	 mü’minin	 firaseti	 doğrudur.	 Nitekim	 Resûl-i	 Ekrem	
(asm):	“Mü’minin	firasetinden	kaçınınız.	Çünkü,	mü’min	Allah’ın	nûru	ile	bakar”1	
buyurmuştur,	dedi.	

	
28.	Bir	defasında	Medine’de	kıtlık	vardı.	O	sırada	Hazreti	Osman’ın	Şam’dan	

yüz	 deve	 yükü	 buğday	 kervanı	 gelmişti.	 Eshâb-ı	 kiram	 satın	 almak	 için	 yanına	
gittiler.	Hazreti	Osman	sizden	daha	iyi	alıcım	var	ve	sizden	daha	fazla	veren	var,	
ona	vereceğim	dedi.	Eshâb-ı	kiram	durumu	Hazreti	Ebû	Bekir’e	bildirip	bundan	
üzüldüklerini	 söylediler.	 Kıtlık	 zamanında	 böyle	 yapması	 uygun	 olur	 mu?	
dediler.	Hazreti	Ebû	Bekir,	“Osman	(ra)	Resûlullahın	(asm)	dâmâdı	olmakla	şeref	
kazanmıştır	 ve	 Cennette	 onun	 arkadaşıdır.	 Siz	 onun	 sözünü	 yanlış	 anladınız;	
beraber	 gidelim”	 buyurdu.	 Hazreti	 Ebû	 Bekir	 yanına	 gidip,	 Yâ	 Osman,	 Eshâb-ı	
kiram	senin	bir	sözüne	üzülmüşler	deyip	durumu	anlattı.	Hazreti	Osman,	 “Evet	
ey	Resûlullahın	halifesi,	 onlardan	 iyi	 alıcı	olan,	bire	yediyüz	veriyor.	Onlar	bire	
yedi	veriyor.	Biz	bu	buğdayı	bire	yediyüz	verip	alana	verdik”	dedi.	Bundan	sonra	
yüz	 deve	 yükü	 buğdayı	 Medine’de	 bulunan	 fakirlere,	 Eshâb-ı	 kirama	 bedava	
dağıttı.	 Yüz	 deveyi	 de	 kesip	 fakirlere	 yedirdi.	 Hazreti	 Ebû	 Bekir	 bu	 işe	 çok	
sevinip,	Hazreti	Osman’ın	alnından	öptü.	

	

	
1	Tirmizi,	Tefsiru'l-Kur'an,	16;	Suyûtî,	el-Câmiu's-Sağir,	1:	24.	



	
	

Hz.	OSMAN’IN	(RA)	SÖZLERİ	

1. “En	 akıllı	 insan;	 nefsini	 hesaba	 çeken,	 onu	 iyi	 idare	 eden,	 ölümden	
sonrası	 için	 amel	 işleyen	 ve	 kabir	 karanlığı	 için	 Allah’ın	 nurundan	
istifade	edendir.”	

2. “Kul,	 gözleri	 gördüğü	 hâlde	 Allah’ın	 kendisini	 âmâ	 olarak	
diriltmesinden	 korksun!	 Hikmetten	 anlayana	 manalı	 bir	 söz	 kâfidir.	
Manen	sağır	olanlar,	zaten	hakkı	duyamazlar…”	

3. “Beş	 şey	 Allah’tan	 korkan	muttakilerin	 alametidir:	 Dinî	 gayret	 içinde	
olanlarla	 beraber	 olmak.	 Nefsini	 ıslah	 edip	 diline	 hâkim	 olmak.	
dünyalıklardan	 nefsine	 hoş	 gelen	 bir	 şeye	 eriştiğinde	 onun	 zarar-
ziyanını	 ayırt	 edebilmek,	 dinden	 kendisine	 az	 bir	 şey	 bile	 nasip	
olduğunda	onu	da	ganimet	bilmek.	Haram	karışır	endişesiyle	midesini	
helalden	de	olsa	doldurmamak.	Bütün	insanların	kurtulduğunu,	yalnız	
kendisinin	mahvolduğunu	düşünmek.”	

4. “Gerçek	mümin	altı	çeşit	korku	içindedir:		

a. İmanını	 kaybetme	 korkusu.	 Zira	 ayet-i	 kerimelerde	 buyrulur:	
“Rabbimiz!	 Bizleri	 hidayete	 erdirdikten	 sonra	 kalplerimizi	
eğriltme!..”	(Âl-i	İmran	Suresi,	3:	8.)	“Ey	iman	edenler!	Allah’tan,	
O’na	 yaraşır	 şekilde	 korkun	 ve	 ancak	Müslümanlar	 olarak	 can	
verin.”	(Âl-i	İmran	Suresi,	3:	102.)		

b. Kıyamet	günü	kendisini	rüsva	edecek	şeylerin	melekler	tarafından	
yazılması	 korkusu.	 Zira	 ayet-i	 kerime’de	 buyrulur:	 “İşte	 o	 gün	
yeryüzü	Rabbinin	ona	bildirmesiyle	 bütün	haberlerini	 anlatır.”	
(Zilzal	Suresi,	99:	4-5.)		

c. Amelinin	 şeytan	 (aleyhi’l-la’ne)	 tarafından	 boşa	 çıkartılması	
korkusu.	 Zira	 ayet-i	 kerimelerde	 buyrulur:	 “İblis	 dedi	 ki:	
Rabbim!	 Beni	 azdırmana	 karşılık	 ben	 de	 yeryüzünde	 onlara	
günahları	süsleyeceğim	ve	onların	hepsini	mutlaka	azdıracağım!	
Ancak	onlardan	ihlaslı	kulların	müstesna.”	(Hicr,	Suresi,	15:	39-
40.)		

d. Ölüm	 meleği	 Azrail’e	 gaflet	 içindeyken	 ve	 ansızın	 yakalanma	
korkusu.	 Ayet-i	 kerimede	 buyrulur:	 “Ve	 sana	 yakîn	 (ölüm)	
gelinceye	kadar	Rabbine	ibadet	et!”	(Hicr	Suresi,	15:	99.)	Hadis-i	
şerifte	 buyrulur:	 “Kişi	 yaşadığı	 hâl	 üzere	 ölür	 ve	 öldüğü	 hâl	
üzere	 haşrolunur.”	 (Müslim,	 Cennet,	 83;	 Münâvî,	 5:	 663.)	
Nitekim	Hazret-i	Osman	(ra)	Kur’an	ile	yaşadı,	Kur’an’ı	infak	etti	
ve	Kur’an	okurken	şehit	edilerek	rahmet-i	Rahman’a	kavuştu.	

e. Dünya	 ile	 mağrur	 olup	 ahiretten	 gafil	 kalma	 korkusu.	 Ayet-i	
kerimede	 buyrulur:	 “…Bu	 dünya	 hayatı,	 aldatma	 metaından	
başka	bir	şey	değildir.”	(Âl-i	İmran,	3:	185.)	



f. Çoluk-çocuğuyla	 fazlaca	 meşguliyete	 dalıp	 Allah	 Teâlâ’nın	
zikriyle	 yeterince	 meşgul	 olamama	 korkusu.”	Ayet-i	 kerimede	
buyrulur:	 “Biliniz	 ki,	 mallarınız	 ve	 çocuklarınız	 birer	 imtihan	
sebebidir	ve	büyük	mükâfat	Allah	katındadır.”	 (Enfal	Suresi,	8:	
28)	“Muhakkak	 ki	 dünya	 fâni,	 ahiret	 ise	 bakidir.	 Fâni	 olan	 sizi	
şımartıp	 azdırmasın,	 baki	 olandan	 alıkoymasın.	 Siz,	 bakiyi	 fâni	
olana	tercih	ediniz.	Dünya	sonludur,	dönüş	Allah’adır.	Allah’tan	
korkunuz.”	(İbn-i	Ebi’d-Dünyâ,	Mevsû‘a,	1:77.)	

5. “Ecel	gelip	çatmadan	yapabileceğiniz	iyiliği	hemen	yapınız.”	

6. “Eğer	 kalblerimiz	 tertemiz	 olsaydı,	 yani	 tezkiye	 ve	 tasfiye	 sürecinden	
geçmiş	 olsaydık,	 Rabbimizin	 Kelâmı’na	 doyamazdık.	 Ben,	 Mushaf’a	
bakmadığım	bir	günün	geçmesini	çok	çirkin	görürüm.”	

7. Hz.	 Osman	 (ra)	 şehît	 edildiğinde,	 yüzüne	 çok	 bakmaktan	 dolayı	
Mushaf’ı	iyice	yıpranmış,	bazı	yaprakları	ise	delinmişti.	(Beyhakî,	Şuab-
ı	İman,	3:	509;	Ali	el-Müttakî,	Kenzu’l-Ummal,	2:	287,	316.)	

8. “Kim	geceleyin	Âl-i	İmran	Sûresi’nin	sonunu	okursa	ona,	geceyi	sabaha	
kadar	ibadetle	ihya	etmiş	gibi	sevap	yazılır.”	(Ali	el-Müttakî,	2:	304.)	

9. “İçkiden	 sakının,	 çünkü	 o	 bütün	 kötülük	 ve	 çirkinliklerin	 anasıdır…	
Aman	 içkiden	 uzak	 durun,	 vallahi	 îman	 ile	 içki	mübtelâsı	 olmak,	 asla	
bir	 arada	 bulunmaz.	 Pek	 yakında	 birinin	 diğerini	 uzaklaştırmasından	
korkulur.”	 (Nesâî,	 Eşribe,	 44.)	 Yâni	 içkiye	 mübtelâ	 olmak,	 tevbe	
edilmediği	 takdirde	 kişinin	 kalbinden	 îmânı	 çıkarıp	 atar.	 Tevbe	
edildiğinde	ise	îmân,	içki	içme	hastalığını	sahibinden	uzaklaştırır.	

10. “Çocukları	para	kazanmaya	mecbur	etmeyin!	Siz	onları	mal	kazanmaya	
mecbur	 ettiğiniz	 takdirde	 hırsızlık	 yaparlar.	 San’at	 sahibi	 olmayan	
câriyeleri	 de	 kazanca	 zorlamayın!	 Zira	 siz	 onları	 kazanca	 zorladığınız	
takdirde	iffetlerini	zedeleyerek	kazanmaya	çalışırlar.	Onların	getireceği	
paraya	karşı	istiğnâ	gösterin	ki,	Allah	da	sizi	müstağnî	kılsın.	Size	temiz	
olan	yiyecekler	yaraşır.”	(Muvatta’,	İsti’zan,	42.)	

11. “Resûlullah	 Efendimiz’e	 bey’at	 ettikten	 sonra	 hiç	 şarkı	 söylemedim,	
yalan	 konuşmadım	ve	 sağ	 elimle	 tenâsül	 uzvuma	dokunmadım.”	 (İbn	
Mâce,	Tahâret,	15.)	

12. Osman	 b.	 Affân	 (ra)	 birçok	 defa	 hutbesinde	 şöyle	 derdi:	“Cuma	 günü	
imam	 hutbeye	 çıkınca	 susun	 ve	 hutbeyi	 dinleyin!	 Susan	 kimse	
dinlemese	 de,	 dinleyen	 kadar	 sevap	 kazanır.	 Namaz	 için	 kâmet	
getirilince	 safları	 düzeltin,	 omuzlarınız	 bir	 hizâya	 gelsin.	 Zira	 safların	
düzgün	 tutulması	 namazı	 tamamlayan	 bir	 unsurdur.”	 Osman	 (ra)	
safları	 düzeltmek	 için	 vazifelendirdiği	 şahıslar	 gelip	 safların	
düzeltildiğini	bildirmeden	tekbir	almazdı.	(Muvatta’,	Cuma,	8.)	

13. Hz.	 Osman	 (r.a)	 bir	 keresinde	 minbere	 çıkarak	 şunları	 söyledi:	 “Ey	
Âdemoğlu!	 Unutma	 ki	 dünyaya	 geldiğin	 günden	 beri	 ölüm	 meleği	



peşinde	 dolaşıp	 durmaktadır.	 Bir	 yandan	 da	 senin	 boynundan	
atlayarak	 bir	 başkasını	 yakalamaktadır.	 Sen	 dünyada	 bulunduğun	
sürece	bu	böyle	devam	edecektir.	Ancak	bir	gün	gelecek	ki	başkalarının	
boynundan	 atlayıp	 seni	 yakalayacaktır.	 Bu	 hiç	 beklemediğin	 bir	 anda	
olabilir.	Öyleyse	dâimâ	hazırlıklı	ol	ve	gafil	avlanmamaya	çalış!	Çünkü	
ölüm	meleği	senden	asla	gâfil	değildir.	Ey	Âdemoğlu!	Bilmiş	ol	ki	eğer	
sen	 kendi	 nefsinden	 gâfil	 olur	 ve	 kendin	 için	 hazırlık	 yapmazsan,	
elbetteki	başkası	senin	için	hazırlık	yapmaz.	Allah’ın	huzuruna	mutlaka	
varacağını	aklından	çıkarma	ve	bunun	için	de	nefsinin	hazırlığını	görüp	
onun	 için	 rızık	 temin	 et!	 Sakın	bu	 işi	 başkasına	havale	 edeyim	deme!	
Selam	 üzerinize	 olsun!”	 (Dîneverî,	 el-Mücâlese	 ve	 Cevâhiru’l-İlm,	 I2:	
73;	Ali	el-Müttakî,	H.	No:	42790.)	

14. Abbâd	ibn-i	Zâhir	(ra)	şöyle	anlatıyor:	“Hz.	Osman’ın	(ra)	bir	hutbesini	
dinledim,	 şöyle	 diyordu:	 “Allah’a	 yemin	 ederim	 ki	 biz	 seferde	 ve	
hazarda	 Resûlullah	 Efendimiz’le	 arkadaşlık	 yaptık	 ve	 onun	
sohbetlerinde	 bulunduk.	 Resûlullah	 Efendimiz	 hastalarımızı	 ziyaret	
eder,	 cenazelerimize	 katılırlardı.	 Bizimle	 birlikte	 savaşlara	 çıkıp	 az	
veya	 çok	 kendisinde	 bulunan	 şeyleri	 bizimle	 paylaşır,	 bize	 destek	
olurlardı.	 Ama	 bakıyorum	 bugün	 Efendimiz’i	 hiç	 görmemiş	 olan	 bazı	
kimseler	O’nu	bana	tanıtmaya	çalışıyorlar.”	(Ahmed,	Müsned:	1:	69;	Ali	
el-Müttakî,	H.	No:	18662.)	

15. “Cennet	 ile	 Cehennem	 arasında	 bulunsam	 da	 hangisine	 gireceğimi	
bilmesem,	 bunu	 öğrenmeden	 evvel	 çürüyüp	 toprak	 olmayı	 isterdim.”	
(Ebû	Nuaym,	Hilye,	1:	60.)	

16. “Kulluk;	 haram	 helâl	 sınırlarını	 muhâfaza	 etmek,	 ahdlere	 vefâ	
göstermek,	mevcûda	rızâ	göstermek,	olmayana	da	sabretmektir.”	

17. “Müttakî	 bir	 kulun	 alâmetlerinden	 biri	 de,	 diğer	 insanları	 kurtulmuş,	
kendini	ise	helâk	olmuş	görmesidir.”	

18. “En	büyük	kayıp,	sâhibinin	âhiret	seferi	için	azık	hazırlayamadığı	uzun	
bir	ömürdür.”	

19. “Kimin,	dünya	zindanı	olursa,	o	mü’min	kabirde	rahat	eder.”	

20. İçkiden	kaçının,	zira	her	kötülüğün	anahtarı	içkidir.	

21. Mükafatın	büyüklüğü,	belanın	büyüklüğü	nispetindedir.	

22. Bir	 zorlukla	 karşılaştığında	 sabret.	 Çünkü	 hiçbir	 güçlük	 yoktur	 ki	
arkasından	kolaylık	gelmesin.	

23. Geçmişten	ibret	alın	da	hayra	çalışın.	

24. Ölüme,	kudretinizin	yettiği	en	hayırlı	amellerle	hazırlanın.	

25. Allah	nasip	etmeyeceği	şeyin	hayalini	kurdurmaz.	



26. Geçenlerden	 ibret	 alınız,	 gayretle	 çalışınız,gafil	 olmayınız.	 Hiç	 bir	
hareketinize	göz	yumulmaz.	Hani	nerede	dünyaya	gelip	de,	orada	uzun	
müddet	 menfaatler	 sağlayan,	 orayı	 imar	 edenler,	 ekip	 biçenler	 ve	
onların	 kardeşleri.	 Onları	 unuttunuz	 mu?	 Dünyaya	 Allah’ın	 verdiği	
kadar	değer	veriniz.	Ahirettende	nasibinizi	unutmayınız.	

27. Gözü	haramdan	korumak	en	güzel	şehvet	perdesidir.	

28. Ey	 insanlar!	 Kumar	 aletlerinden	 sakınınız.	 Kimsenin	 görmediği,	 vakıf	
olamadığı	işlerinizde	Allah’a	muhalefetten	sakınınız.	

29. Cenabı	Hakk’dan	başka	hakiki	sığınak	yoktur.	

30. Çok	söyleyen	hakimdense,	çok	iş	gören	amire	ihtiyacımız	vardır.	

31. Mezar	dünya	duraklarının	sonu,	ahiret	duraklarının	ilkidir.	Orada	azap	
görenin	ilerisi	de	kötü,	iyilik	görenin	ilerisi	de	iyidir.	

32. İnsanların	 en	 hayırlısı,	 günahsız	 olan	 ve	 Allah’	 ın	 kitabı	 ile	 amel	
edendir.	

33. Ey	 insanlar!	 Allah’a	 muhalefetten	 sakınınız.	 Çünkü	 Allah’a	
muhalefetten	sakınmak	bir	ganimettir.	En	akıllı	insan	kendisini	hesaba	
çeken,	kendini	 iyi	 idare	eden,	ölümden	sonrası	 için	 iyi	amel	yapan	ve	
kabrin	 karanlığı	 için	 Allah’ın	 nurundan	 faydalanandır.	 Kul	 gözleri	
gördüğü	halde	Allah’ın	kendisini	âmâ	olarak	haşretmesinden	korksun.	
Hikmetten	anlayana	manalı	bir	söz	kafidir.	Ma’nen	sağır	olanlar	zaten	
Hakk’ı	duyamaz.	

34. Zamanı	 kıyaslamayan,	 kaderleri	 tanıyamaz;	 gelecek	 günlerin	 neler	
vaadettiğini	de	bilemez.	

35. Kişi	nefsini	ihmal	etse	de,	fakirlik	canına	tak	dese	de,	gönül	tokluğu	onu	
başkalarına	muhtaç	olmaktan	vareste	kılar.	Kendisini	de	güzelleştirir.	

36. Ben	terazi	değilim	ki	hata	işlemeyeyim.	

37. Cennet	 mutluluğunu	 bilerek	 istirahat	 edene	 ve	 Allah’ı	 bildiği	 halde	
başkasını	zikredene	hayret	ederim.	

38. En	sonra	varacağınız	Hakk’dan	korkun	ki,	fitne	ve	fesada	düşmeyesiniz.	

39. Ben	 	Kaynuka	yahudilerinden	hurma	alır,	kârına	satardım.	Rasulullah	
(asm)	bunu	duyunca	bana	şöyle	dedi:	 “Ya	Osman,	alırken	de	satarken	
de	ölç!”	

40. Biliniz	ki	Allah	kiminle	beraberse	o	hiçbir	şeyden	kokmaz.	Allah	kime	
gazab	etmişse	onun	affını	isteyeceği	başka	kimse	yoktur.	

41. Ya	bela	ve	musibetlere	sabredersin,	yahut	nedamet	edersin.	



42. Allah	korkusu,	insanı	O’	nun	gazabından	koruyan	bir	kalkan	ve	rızasını	
kazanmaya	 bir	 vesiledir.	 Hadiseler	 karşısında	 Allah’tan	 korkun,	
cemaate	 sarılın,	 fırka	 fırka	 ayrılmayın.	 Allah’ın	 size	 olan	 nimetini	
hatırlayın.	

43. Suç	 işleyenin	 kulağını	 iyi	 çek;	 Zira	 dünyada	 ceza	 görmek,	 ahiretteki	
cezadan	daha	kolaydır.	

44. Sen	ferahladığın	zaman,	kıskanç	kimsenin	kedere	boğulması	ne	büyük	
intikamdır.	

45. Her	nimetin	bir	musibeti	vardır.	

46. Öldükten	 sonra	 dirilecek	 insanların	 hesaba	 çekileceğini	 bildiği	 halde	
mal	 biriktirene,cehennemdeki	 ızdırabı	 bilerek	 günah	 işleyene	 hayret	
ederim.	

47. Doğru	alın,	doğru	verin.	

48. Bütün	işlerin	Alah’ın	emri	ile	olduğunu	bildiği	halde	elden	kaçırdığı	için	
üzülene	hayret	ederim.	

49. Ey	 Ademoğlu!	 Bilmiş	 ol	 ki;	 ruhunu	 almakla	 vazifeli	 olan	 melek	 seni	
bırakmaz,	 ecelin	 geldiğinde	 seni	 bırakıpta	 başkasına	 gitmez.	 Sanki	
bırakıpta	 sana	 gelecekmiş	 gibi	 ölüme	 hazır	 ol.	 Gafil	 olma	 çünkü	 sen	
unutulmuş	 değilsin.	 Ey	 ademoğlu!	 Sen	 bil	 ki;	 kendinden	 gafil	 olur	
hazırlanmazsan	 başkası	 senin	 yerine	 hazırlanmaz.	 Mutlaka	 Allah’ın	
huzuruna	 çıkacaksın,	 kendini	 hazırla,	 kendi	 işlerini	 başkasına	 havale	
etme.	

50. Sabredin,	yoksa	pişman	olursunuz.	

51. Beş	vakit	namaz	kılana	Allah	dokuz	ikramda	bulunur.	Allah	onu	sever.	
Bedeni	 sıhhatli	 olur.	 Melekler	 onu	 korur.	 Evine	 bereket	 iner.	 Yüzü	
salihlerin	 simasına	 döner.	 Allah	 onun	 kalbine	 merhamet	 inzal	 eder.	
sıratı	 şimşek	 gibi	 geçer.	 Kıyamette	 hiçbir	 korku	 ve	 endişe	
duymayanların	komşuluğunu	kazanır.	

52. On	 şey	 zayi	 olur:	 “Kendisinden	 bir	 şey	 sorulmayan	 alim.	 Amel	
edilmeyen	 ilim.	 Kabul	 edilmeyen	 doğru	 fikir.	 Kullanılmayan	 silah.	
Namaz	 kılınmayan	 mescid.	 Okunmayan	 Kur’an.	 Harcanmayan	 mal.	
Binilmeyen	at.	Dünyayı	isteyenin	kalbindeki	zühd	ilmi.	Ahiret	hazırlığı	
yapılmayan	uzun	ömür.”	

53. Cehalet	öyle	bir	binektir	ki	üzerine	binen	zelil	olur.		

54. Dünya	gurur	(aldanma)	üzerine	kurulmuştur.	Dünya	hayatı	sizi	mağrur	
kılmasın.	Şeytan	da	Allah’ın	rahmeti	ile	sizi	aldatmasın.	

55. Hikmet	sahibinin	sermayesi	sükut,	kazancı	hilim	ve	güvenliktir.	



56. Hasetçi	senin	sevinçli	zamanında	hüzünlenir.	

57. Mevla	ile	ticaret	yapın	kesin	kazanırsınız.	

58. Cömert	olmak	kişiyi	kınanmaktan	korur.	

59. Yalancının	kalbi	dilinden	daha	yalancıdır.	

60. Dünya	ibretler	dolu,	pişmanlık	ve	gözyaşı	ile	yüklüdür.	

61. Kabir	 dünyanın	 son,	 ahiretin	 ilk	menzilidir.	 Kime	 kabir	 zorlaştırılırsa	
sonrası	daha	zor	olur.	Kime	kolaylaştırılırsa	sonrası	daha	kolay	olur.	

62. İlmin	zekatı	öğretilmesi,	bedenin	zekatı	ise	hastalıklardır.	

63. Hemen	öç	alınması	büyüklerin	adeti	değildir.	

64. İlim	her	erdeme	ulaşmanın	aracıdır.	

65. Her	insanın	dostu	aklı,	düşmanı	ahmaklığıdır.	

66. Mükafatın	büyüğü,	belanın	büyüklüğüne	göredir.	

67. Sultana	 dost	 olan	 aslana	 binen	 kişi	 gibidir.	 İnsanlar	 ondan	 korkarlar;	
ama	aslana	binen	daha	çok	korkar.	

68. Kişinin	aklını	gereğinden	fazla	beğenmesi	ahmaklığındandır.	

69. Öfkelenmemeye	dikkat	edersen	sonunda	hayırla	buluşursun.	

70. Afirleriin	 kalbi	 Allah	 korkusu	 ile	 beraberdir.	 Dili	 hamde	 ve	 sena	 ile	
beraberdir.	İki	gözü	ağlamak	ve	haya	ile	bareberdir.	İradesi	tevekkül	ile	
rıza	ile	beraberdir.	

71. Hz.	 Osman’a	 soruldu:	 “Sen	 Allah	 ve	 Resulünün	 sevgisini	 nasıl	
kazandın?”	 Şöyle	 cevap	 verdi:	 “Kur’an-ı	 Kerimi	 sağıma,	 Resulünün	
sünnetini	 soluma	 aldım.	Allah’ın	 beni	 daima	 gördüğünü	ve	murakabe	
ettiğini	 da	 kalbime	 koydum	 ve	 şayet	 Allah’ın	 ve	 Resulünün	 sevgisini	
kazandım	ise	böyle	kazandım”	buyurdular.	

72. Peygamberimiz	 (asm)	 Abdullah	 b.	 Ömer’e	 (ra)	 “Sahabelerimden	 dört	
kişiyi	 etrafa	 Kur’an	 öğretmek	 için	 göndereceğim.	 Nitekim	 Hz.	 İsa’	 da	
havarilerini	 göndermişti”	 buyurdu.	 Sonra	 sahabelerinden	 Osman	 b.	
Affan,	Abdullah	b.	Mesud,	Muaz	b.	Cebel	ve	Ubeyy	b.	Kaab’ı	gönderdi.	

73. Mal	 harcandığı	 kadae	 sahibine	 ikramda	 bulunur;	 kişinin	 yaptığı	
cimrilik	kadar	ona	ihanet	eder.	

74. Fakih	 insanları	 Allah’ın	 rahmetinden	 ümitsizliğe	 düşürmez	 ve	 Allah’a	
isyana	insanları	cesaretlendirmez.	



75. Mal	ve	evlat	dünya	hayatının	ziyneti	ve	süsüdür;	salih	amel	ise	kişinin	
dünyadan	ahirete	gönderilen	mahsulüdür.	

76. Allah	 için	 seni	 seven	 bir	 kardeş,	 sana	 en	 yakın	 anne-babandan	 daha	
merhametlidir.	

77. Amel	 eden	 cahil,	 doğru	 yolda	 yürümeyen	 adam	 gibidir.	 Bu	 yürüyüşü	
onu	amacından	uzaklaştırmaktan	başka	bir	şey	yapmaz.	

78. İnsan	 sözü	 ile	 değerlendirilir.	 Sana	 değer	 katacak	 şeyleri	 konuş	 ki	
insanlar	arasında	itibarın	olsun.		

79. Yalancı	ne	kadar	parlak	ve	güzel	konuşsa	konuşsun	suçludur.	

80. En	karlı	iş,	Allah’a	itaat	etmek,	en	güzel	şey	doğru	konuşmaktır.	

81. Takva	dini	ıslah	eder,	nefsi	muhafaza	eder	ve	insana	şeref	kazandırır.	

82. En	güzel	huy	sabır,	en	şerefli	şey	ise	ilimdir.	

83. Gafil	bir	kalb	sahibinin	gözlerinin	açık	olmasının	faydası	yoktur.	

84. Korku	kaderi	değiştirmez;	ancak	kişinin	ecir	ve	mükafatını	azaltır.	

85. İhtiras	rızkı	artırmaz.	

86. Dünyayı	ahirete	değiştiren	karlıdır.	

87. Cimri	 dünyada	 kendi	 nefsine	 cömert	 davranmaz,	 tüm	 malını	
mirascılara	bırakır.	

88. Mal	sahibini	dünyada	yükseltir,	ahirette	alçaltır.	

89. Günhalar	dertlerimizdir,	ilacı	ise	istiğfardır.	

90. Sevdiğin	şeye	sabretmek	gerektiği	gibi	sevmediğine	de	sabretmelisin.	

91. Mürüvvet	kişinin	kendisini	lekeleyecek	şeylerden	kaçınması	ve	güzellik	
kazandıracak	şeylere	de	yaklaştırmasıdır.	

92. Nefsinden	razı	olan	aldanmıştır,	ona	güvenen	ise	yolunu	şaşırmıştır.	

93. Samimi	dost	gıyabında	seni	savunan,	ayıbını	görünce	sana	nasihat	eden	
ve	seni	kendisine	tercih	edendir.	

94. Ahmaklık	hiçbir	şeye	değer	vermemek	ve	cahillerle	arkadaş	olmaktır.	

95. Gerçek	 dost	 kişiye	 doğru	 yolu	 gösteren,	 fesattan	 uzaklaştıran	 ve	
ibadetlerinde	sana	yardımcı	olandır.	

96. İslamiyet	 teslimiyettir.	 Teslimiyet	 yakîndir.	 Yakîn	 tasdiktir.	 Tasdik	
ikrardır.	İkrar	ise	eda	etmektir.	Eda	ise	amel	etmektir.	



97. Adalet	halkın	dirlik	ve	düzeni,	idarecinin	de	süsü	ve	güzelliğidir.	

98. Fazilet	 en	 iyi	 sermayedir.	 Cömertlik	 en	 güzel	 mücevherdir.	 Akıl	 en	
güzel	ziynettir.	İlim	en	şerfli	meziyettir.	

99. Fazilet	malda	ve	cahda	değil,	kemâlat	ve	hayırlı	işlerdedir.	

100. Akıllı	dilini	kötü	söz	ve	gıybetten	koruyan,	mü’min	ise	kalbini	şek	
ve	şüphelerden	temizleyendir.	

101. Sabrın	 en	 güzeli	 bela	 ve	 musibetlere	 sabretmektir,	 bundan	 daha	
güzeli	de	günahlardan	kaçınmakta	sabırlı	olmaktır.	

102. Allah	 korkusu	 ile	 ağlamak	 kalbi	 nurlandırır,	 tekrar	 günah	
işlemekten	insanı	korur.		

103. İyilik	en	faziletli	ameldir.	

104. Haramdan	kaçınmak	akıllıların	şanı,	şereflilierin	tabiatıdır.	

105. Arifin	yüzü	nurlu	ve	mütebessim,	kalbi	korku	ve	hüzünlüdür.	

106. Yumuşaklık	öfke	ateşini	söndürür,	hiddet	ise	öfkeyi	körükler.	

107. Mü’minin	bakışı	ibret,	düşüncesi	tefekkürdür.	Bir	şeye	sahip	olursa	
şükreder,	musibete	uğrarsa	sabreder,	konuşursa	Allah’ı	hatırlatır.	

108. Akıl	 müminin	 dostu,	 ilim	 veziri,	 sabır	 askeri	 komutanı,	 amel	 ise	
silahıdır.	İman	ile	amel	iki	kardeştir	birbirinden	ayrılmaz.	

109. Allah’tan	haya	etmek	kişiyi	cehennem	azabından	korur.	

110. Gaflet	insanı	gurura,	gurur	insan	cehenneme	götürür.	

111. Haya	ve	seha	amellerin	en	faziletli	olanıdır.	

112. İnsan	hüsn-ü	zan	sahibi	olmalı;	ama	itimat	için	tedbirli	olmalıdır.	

113. Kötü	insan	kimseye	güvenmez;	zira	herkesi	kendisi	gibi	bilir.	

114. Fazilet	gücü	yettiği	zaman	affetmektedir.	

115. Mü’min	 dünyaya	 ibretle	 bakar,	 karnını	 ancak	 ihtiyacı	 kadar	
doyurur,	dünyanın	işleri	konuşulunca	nefret	ve	tenkit	kulağı	ile	dinler.	

116. Kâmil	insan	aklı	nefsine	hakim	olandır.	

117. Söz	ilaç	gibidir,	azı	faydalı	çoğu	zararlıdır.	

118. Dünyayı	 terk	 edeni	 Allah	 sever.	 Günahları	 terk	 edeni	 melekler	
sever.	 İnsanlardan	 bir	 şey	 istemeyen	 ve	 isteyene	 vereni	 de	 insanlar	
sever.	



119. İbadetin	 halavet	 ve	 tatlılığı	 dört	 şeydedir:	 Farzları	 eda	 etmek,	
harmlardan	kaçmak,	iyiliği	emretmek	ve	kötülüğü	yasaklamaktadır.	

120. Beş	şey	takva	sahiplerinin	adeti	ve	alametidir:	Dini	ıslah	edenlerle	
oturması.	Tenasül	uzvuna	ve	diline	hakim	olması.	Dünydan	kendisine	
isabet	 edeni	musibet	 görmesi	 ve	 dine	 ait	 en	 az	 şeyi	 ganimet	 bilmesi.	
Haram	 karışır	 korkusu	 ile	 helalin	 azı	 ile	 iktifa	 etmesi.	 İnsanların	
kurtuluduğunu	kendisinin	ise	mahvolduğunu	görmesidir.	

121. Ariflerin	 alameti	 sekizdir.	 Kalbinde	 korku	 ve	 ümit	 vardır.	Dilinde	
hamd	 ve	 sena	 vardır.	 Gözlerinde	 haya	 ve	 gözyaşı	 vardır.	 İradesi	
dünyayı	terk	etmek	ve	Allah	rızasını	kazanma	yönündedir.	

122. “Dünya	 için	 üzülmek	 kalbe	 zulmet,	 âhıret	 için	 üzülmek	 ise	 kalbe	
nûrdur.”	

123. “Ârifin	 alâmetlerindendir.	 Kalbi	 havf	 ve	 recâ,	 dili	 hamd	 ve	 sena,	
gözü	 yaşlı	 ve	 hayâlı,	 isteği	 günahları	 ve	 dünyâyı	 terk	 ve	 rıza	 üzerine	
olmaktır.	 İnsanların	 en	 iyisi	 Rabbine	 kavuşmadan	 önce,	 Rabbini	
kendinden	 râzı	 eden,	 içine	 girmeden	 önce	 kendi	 kabrini	 en	 güzel	
yapandır.”		

124. 	“Ezan	okunurken	sükût	edip	dinleyene	iki,	yalnız	sükût	edene	ise	
bir	 ecir	 vardır.	 Buna	 karşılık	 duyduğu	 halde	 konuşana	 iki,	 uzakta	
olduğu	için	duymayıp	konuşana	da	bir	günah	vardır.”	

125. “İnsanların	en	iyisi,	dünyâ	onu	terk	etmeden,	dünyâyı	terk	edendir.	
Rabbine	kavuşmadan	önce,	Rabbini	kendinden	râzı	edendir.”	

126. “İbadetin	 tadını	 dört	 şeyde	 buldum:	 Allahın	 farz	 kıldıklarını	
yapmada,	 yasaklarından	 sakınmada,	Allahdan	 sevâb	bekleyerek	emr-i	
ma’rûf	 yapmada	 ve	 Allahın	 gadabından	 kaçınarak	 nehy-i	 münker	
etmede.”	

127. “Dört	şey	vardır	ki,	dışı	fazîlet,	içi	farzdır:	Sâlihlerle	düşüp	kalkmak	
fazîlet,	 onlara	 uymak	 farz;	 Kur’ân	 okumak	 fazîlet,	 onunla	 amel	 farz;	
kabir	ziyâreti	fazîlet,	kabir	için	hazırlanmak	farz,	hasta	ziyâreti	fazîlet,	
vasıyyetini	almak	farzdır.”	

128. “Ölümü	 bilip	 gülene,	 dünyânın	 fani	 olduğunu	 bilip	 ona	 rağbet	
edene,	 işlerin	 takdîrle	 olduğunu	 bilip,	 istediği	 olmayınca	 üzülene,	
hesaba	inanıp	mal	toplayana,	Cehenneme	inanıp	günah	işleyene,	Allahü	
teâlâya	 inanıp	 dünyâ	 ile	 rahatlayana,	 şeytanı	 düşman	 bilip,	 ona	 itaat	
edene	 çok	 şaşarım!	 Eğer	 gönüller	 manevî	 pisliklerden	 temiz	 olsaydı,	
Kur’ânın	 zevkine	 doyulmazdı.”	 “Beş	 vakit	 namazı	 vaktinde	 devam	
üzere	 kılana	 dokuz	 şey	 ikram	 edilir.	 Allah	 onu	 sever,	 bedeni	 sağlam	
olur,	melekler	 onu	 korur,	 evine	 bereket	 iner,	 yüzünde	 sâlihler	 siması	
olur,	 Allahü	 teâlâ	 kalbini	 yumuşatır,	 sıratı	 parlak	 şimşek	 gibi	 geçer,	
Allahü	teâlâ	“Onlar	 için	korku	ve	üzüntü	yoktur”	zümresine	onu	 ilhak	
eyler,	Allahü	teâlâ	onu	Cehennemden	korur.	



129. On	şey	 çok	 zayi	 olmuştur.	 Sual	 sorulmayan	âlim,	 amel	 edilmeyen	
ilim,	 kabûl	 edilmeyen	doğru	 görüş,	 kullanılmayan	 silâh,	 içinde	namaz	
kılınmayan	 mescid,	 okunmayan	 mushaf,	 infâk	 edilmeyen	 mal,	
binilmeyen	 vasıta,	 dünyâyı	 isteyenin	 içindeki	 zühd	 ilmi,	 içinde	 âhiret	
yolculuğu	için	azık	edinilmeyen	uzun	ömür.”	
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