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TAKDİM 

ل  ّٰ ٍد ّبل اْلَعالَم   رَ اَْلَحْمُد ِلل ََلُم َعلَى َرُسوللَنا ُمَحّمَ ََلُة َوالّسَ يَن َوالّصَ
ينَ ى اٰ َوَعلٰ  هل أَْجَمعل  للهل َوَصْحبل

Cenâb-ı Hak büyük bir lûtufta bulunarak Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i 

bizlere en güzel örnek şahsiyet olarak ihsan eylemiş. Fahr-i Kâinât Efendimiz de 

ashâb-ı kirâmı ilâhî hakîkatlerle mükemmel bir şekilde terbiye ederek ümmetine 

nümûne rehberler ve yıldız insanlar hâline getirmiştir. 

Bu sebeple ashâb-ı kirâmın hayatı ve hareketleri, Rasûlullah (s.a.v) Efen-

dimiz’i aksettiren bir ayna mesâbesinde olmuştur. Her davranışlarında Allah 

Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’i hatırlamış ve hatırlatmışlardır. 

Hz. Ali (r.a)’ın şu sözleri bunu ne güzel ifâde eder: 

“Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in ayağa kalktığını gördük biz de kalktık, 

oturduğunu gördük biz de oturduk.” (Ahmed, I, 83) 

“Siz Peygamberiniz’in (s.a.v) Sünnet’inden daha üstün bir şeye ittibâ 

edemezsiniz!” (Ahmed, I, 121) 

Abdullah ibn-i Ömer (r.a) da şöyle buyurur:  

“–Biz hiçbir şey bilmezken Allah Teâlâ, Muhammed (a.s)’ı bize gönder-

di. Biz Muhammed (a.s)’ı ne yaparken gördüysek aynen onun gibi yaparız!” 

(İbn-i Mâce, İkâme, 73; Ahmed, II, 65, 94; IV, 78) 

Dolayısıyla sahâbe-i kirâmın, bilhassa Hulefâ-i Râşidîn’in hayatları ve 

hâtıralarıyla meşgul olmak, bizlere devamlı Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i hatırla-

tacak, Cennet’e yaklaştıran ve Cehennem’den uzaklaştıran yolu gösterecektir. 

Hz. Osman (r.a) da Allah Rasûlü’ne en yakın sahâbîlerden biridir. İnsan-

lık tarihi boyunca hiçbir beşerin görmediği bir lûtfa mazhar olmuş, Allah’ın pey-

gamberine, hem de en sevgili Rasûlü’ne iki defâ damat olmuştur. Bu sebeple o, 

nübüvvet âilesine en yakın şahsiyetlerden biridir. Dolayısıyla onun hâtıralarını 

okurken mânevî bir haz alacağımız muhakkaktır. 

Osman (r.a) denilince akla ilk gelen “Kur’ân-ı Kerîm”dir. O Kur’ân’ı ez-

berlemiş, çokça okumuş ve hükümleriyle amel etmiştir. Pek çok kişi Hz. Os-

man’ın bir rekâtta hatim indirdiğine şâhit olmuştur. Halîfeliği esnâsında Kur’ân’a 

hizmet etmiş, onu tekrar toplayıp çoğaltmış ve belli İslâm merkezlerine gönder-

miştir. Bu hizmeti sebebiyle “Câmiu’l-Kur’ân: Kur’ân’ı toplayan” ünvânını ha-

ketmiştir. Ve nihâyetinde Kur’ân-ı Kerîm okurken şehîd edilmiştir… 
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Bunun yanında, Hz. Osman denildiğinde akla muazzam bir “hayâ hissi” 

gelir. O mübârek şahsiyet “hayâ”nın timsâlidir. 

Yine Osman (r.a) denilince tam mânâsıyla bir “iffet hâli” hatıra gelir. 

Çünkü Hz. Osman’ın hayâtı, “iffet”in bütün nezâhet ve nezâketiyle yaşandığı bir 

hayattır. Bu sebeple Osman (r.a), Yûsuf (a.s)’dan sonra iffetin de timsâli sayılır. 

Osman (r.a) denilince akla gelen en mühim hususlardan biri de, sınırsız bir 

“infâk” anlayışıdır. Yani o, aynı zamanda “cömertlik”in de timsâli olmuştur. 

Hâsılı onun hayatı hep zirvelerde geçmiştir. 

İnşaallah bu kitapta Hz. Osman’ın yaşadığı zirvelerden hâtıralar okuyacak 

ve bunları hayatımıza tatbik etme gayreti içinde olacağız. 

Son olarak, “111 Hâtıra” serisinin ortaya çıkmasına sebep olan ve devam 

etmesi için büyük bir gayret sarfeden Pek Muhterem Ağabeyim Yusuf Selman 

Tan Beyefendi’ye sonsuz teşekkürlerimi arzediyor, kendilerine duâlar ediyorum. 

Dr. Murat Kaya 

11.09.2015 

Üsküdar 
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Hz. Osman’ın Kısaca Hayatı 

Osman ibn-i Affân (r.a) ashâb-ı kirâmın önde gelenlerinden olup, ilk müs-

lümanların 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 Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’le birleşir.1 Kureyş kabilesine mensup olup 

Emevî soyundandır. Annesi Ervâ bint-i Küreyz, Allah Rasûlü’nün halası 

Beyzâ’nın kızıdır. 

Osman (r.a), îman ettiğinde pek çok sıkıntı ve çilelere katlandı. Amcası 

Hakem ibn-i Ebi’l-Âs onu sıkıca bağlayarak hapsetti ve eski dinine dönmezse as-

la serbest bırakmayacağını söyledi. Osman (r.a) dininden kesinlikle dönmeyeceği-

ni bildirince, kararlılığını gören amcası onu serbest bıraktı.2 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) ve yanında bulunan müslümanlar İslâm’ı 

açıkladıkları zaman, Mekke’de İslâm’ı duymayan kimse kalmadı. Hz. Ebû Bekir, 

Saîd ibn-i Zeyd ve Hz. Osman (r.a) gibi sahâbîler, insanları İslâm’a gizlice dâvet 

ve teşvik etmeye koyuldular. Daha sonra Hz. Ömer, Hz. Hamza ve Ebû Ubeyde 

bin Cerrah (r.a) gibi sahâbîler de açıkça dâvet etmeye başladılar.3 

Osman (r.a) müslüman olunca, Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz kızı Rukı-

ye’yi onunla evlendirdi. Bu evlilikten ilk çocuğu Abdullah dünyaya geldi. Câhili-

ye döneminde Ebû Amr künyesiyle çağrılan Osman (r.a) artık bundan sonra Ebû 

Abdullah künyesini aldı. Sonra kızı Leylâ doğunca da Ebû Leylâ künyesiyle zik-

redildi. 

Osman (r.a) iki defâ Habeşistan’a, daha sonra da Medine’ye hicret etti. 

Hz. Osman (r.a), ikinci defa hicret ettiğinde Habeşistan’da bir müddet kal-

dı, sonra Mekke’ye geri döndü. Rasûlullah (s.a.v), Medine’ye hicret etmekle em-

rolunduğunda, Hz. Osman diğer müslümanlarla birlikte Medine’ye hicret etti. O, 

Medine’ye ulaştığında Allah Rasûlü’nün şâiri Hassân ibn-i Sâbit’in kardeşi 

Evs’e misâfir olmuştu. Bundan dolayı Hassân, onu çok severdi.4 

Allah Rasûlü (s.a.v) onu Mekke’de Abdurrahman ibn-i Avf ile kardeş 

yaptı. Hicretten sonra Medîne-i Münevvere’de gerçekleştirilen kardeşlik akdinde 

ise Evs ibn-i Sâbit (r.a) ile kardeş îlân edildi.5 

                                                 
1 Nesebi şöyledir: Osman ibn-i Affân ibn-i 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. 
2 Suyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 150. 
3 İbn Sa’d, I, 200, Belâzurî, Ensâbu’l-eşrâf, I, 123. 
4 İbn Sa’d, III, 55-56; İbnül-Esîr, Üsdül-ğâbe, III, 585. 
5 İbn Sa’d, III, 56. 
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Hz. Osman (r.a), hanımı Rukıye (r.a) ağır hasta olduğu için, Rasûlullah 

(s.a.v) Efendimiz’in izniyle Bedir Gazvesi’ne katılmamıştı. Hz. Rukıye (r.a), ordu 

Bedir’de bulunduğu esnâda vefat etmiş, zaferin müjdesi Medine’ye ulaştığı gün 

toprağa verilmişti. Fiili olarak Bedir’de bulunmamış olmakla birlikte Rasûlullah 

Efendimiz (s.a.v), Hz. Osman’ı Bedir’e katılanlardan saydı ve ganimetten ona da 

pay ayırdı.6 

Osman (r.a), Bedir hâriç, bütün savaşlara katıldı. Rasûlullah Efendimiz 

(s.a.v), Zatü’r-Rikâ ve Gatafan seferlerinde onu Medine’de yerine vekil olarak 

bıraktı.7 

Birinci hanımı Rukıye (r.a) vefat edince, Allah Rasûlü (s.a.v) onu diğer kı-

zı Hz. Ümmü Gülsüm (r.a) ile evlendirdi. İnsanlık tarihi boyunca Hz. Osman’dan 

başka hiç kimse bir peygamberin iki kızıyla da evlenmemiştir. Bu sebeple Hz. 

Osman’a, “iki nur sahibi” mânâsına Zinnûreyn lakabı verilmiştir. Hicretin 9. se-

nesinde Ümmü Gülsüm (r.a) da vefat etti.8 

Mekke devrinde Habeşistan’a hicret eden Osman (r.a), Medine dönemi 

boyunca sürekli Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’le birlikte olmaya gayret etti. 

Hz. Osman (r.a), zengin bir tâcir, mükemmel ve zarîf bir cemiyet adamı 

idi. Medine’de müslümanların ihtiyaç içinde bulundukları her durumda onlara 

yardım eder, bilhassa ordu techîzinde hiç bir fedâkârlıktan sakınmazdı. Bu sebeple 

onun zenginliği medhedilmiş ve başkalarına örnek gösterilmiştir. 

Hz. Osman, iffet ve hayâ yönünden de örnek bir şahsiyettir. Allah Rasûlü 

(s.a.v), meleklerin bile ondan hayâ ettiğini haber vermiştir.9 

Hz. Ebû Bekir (r.a) halife seçilince Osman (r.a) ona bey’at etti. Hz. Ebû 

Bekir, halifeliği boyunca onunla hep istişarede bulunurdu. Hz. Ebû Bekir’in vefa-

tından evvel, Hz. Ömer’i halife tâyin ettiğini bildiren belgeyi Hz. Osman (r.a) ka-

leme aldı. Ebû Bekir (r.a), Hz. Osman’ın yazdıklarını ona tekrar okuttuktan sonra 

mühürletti. Osman (r.a), yanında Hz. Ömer ve Üseyd bin Saîd olduğu hâlde dışarı 

çıktı ve oradakilere “Bu kâğıtta adı yazılan kimseye bey’at ediyor musunuz” diye 

sordu. Onlar da “evet” diyerek bunu kabul ettiler.10 

Ömer (r.a), son haccında Allah Rasûlü’nün hanımlarının da hacca gitmele-

rine izin verdi. Yanlarında da Hz. Osman ile Abdurrahman ibn-i Avf’ı gönderdi. 

Osman (r.a) ara sıra: 

                                                 
6 İbnül-Esîr, Üsdül-ğâbe, III, 586; Suyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 148. 
7 Suyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 148. 
8 Suyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 153. 
9 Ahmed, I, 71; VI, 155. 
10 İbn Sa’d, III, 200. 
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“Dikkat edin, kimse hanımlara yaklaşmasın ve bakmasın!” diye nidâ edi-

yordu. Mü’minlerin anneleri ise, develerin üstündeki hevdeclerde idiler.11
 

Osman (r.a), 23/644 senesinde halife seçildikten sonra, Hz. Ömer’in yolu-

nu izleyerek siyasetini devam ettirdi. Onun zamanında ordudaki asker sayısı daha 

da arttı ve fethedilen topraklar genişledi. Başta Sâsânî İmparatorluğu’nun son eya-

leti Ermeniye olmak üzere, Kuzey Afrika kıyıları ve Anadolu’nun bir bölümü 

İslâm devletinin hudutları içine dâhil edildi. 

Hz. Osman (r.a), hilâfeti devraldığında İslâm fetihleri hızlı bir şekilde de-

vam ediyordu. Osman (r.a), İslâmî tebliğin girmiş olduğu yayılma sürecini aynı 

hızla devam ettirmeye çalıştı. Ermenistan, Horasan, Kuzey Afrika, Kıbrıs, 

Trablus ve Taberistan’ı fethetti, İran’daki ayaklanmaları bastırıp merkezî yöne-

timin nüfûzunu yeniden tesis etti. 

İslâm ordularının önündeki mâniler kaldırıldıktan sonra Hz. Osman, komu-

tanlarına hiç vakit kaybetmeden Cebel-i Târık’ı geçerek Endülüs’e girmeleri em-

rini verdi. 

Diğer taraftan Muâviye (r.a), Hz. Osman’dan izin alarak, Sûriye sâhille-

rinde oluşturduğu donanma ile Akdenize açılmış ve müslümanlar denizlerde de 

Bizans’a karşı varlık göstermeye başlamışlardı. Bir müddet sonra Muaviye, do-

nanmasıyla denize açılarak, Kıbrıs Adası’na çıktı. Abdullah ibn-i Sa’d, Mısır’dan 

onun yardımına gitti. Kıbrıs, yıllık yedi bin dinar cizye ile İslâm hâkimiyetini ta-

nımak zorunda kaldı. (Hicrî 28) Bu miktar onların Bizans İmparatoruna ödediği meb-

lağ idi.12
 

O günlerle ilgili bir hâtırayı Cübeyr ibn-i Nefîr (r.a) şöyle anlatır: 

“Kıbrıs fetholununca, ahâlisi dağıtıldı. Halk birbirine ağlıyor, üzüntü du-

yuyordu. O esnâda Ebü’d-Derdâ Hazretleri’ni, tek başına oturmuş ağlarken gör-

düm. Ona: 

«–Ey Ebü’d-Derdâ! Allah’ın, İslâm’ı ve müslümanları üstün kıldığı bir 

günde seni böylesine ağlatan nedir?» diye sordum. Şu cevâbı verdi: 

“–Yazıklar olsun sana ey 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.” (İbnü’l-Esir, el-Kâmil, III, 96-97; Ebû Nuaym, Hilye, I, 216-217) 

                                                 
11 Bkz. Buhârî, Cezâu’s-Sayd, 26. 
12 İbnü’l-Esir, el-Kâmil, III, 96. 
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Ashâb-ı kirâmın, mağlûb ettikleri düşmanları hakkındaki bu müşfikâne 

duyguları ne kadar ibretlidir. Gözleri, onların malında mülkünde değil, gönülleri-

nin Allah’a yönelmesinde… 

Hz. Osman devrinde Bizans’a karşı kazanılan en parlak ve kesin zaferler-

den birisi hiç şüphesiz Zâtü’s-Sevârî deniz savaşıdır. Abdullah ibn-i Sa’d’ın ko-

mutasındaki İslâm donanması, İskenderiye açıklarında Bizans İmparatoru Kons-

tantin komutasındaki büyük donanmayla karşı karşıya geldi. Bizanslıların gemi 

sayısı hakkında verilen bilgiler, beş yüz ile sekiz yüz arasında değişmektedir. 

İslâm donanmasının sahip olduğu gemi sayısı ise ikiyüz civarındaydı. Yapılan sa-

vaşta Bizanslılar büyük bir mağlûbiyete uğratıldı. Konstantin, Sicilya Adası’na sı-

ğınmak zorunda kaldı. Sicilya ahâlîsi İmparator’un zulmünden usanmış oldukla-

rından Kostantin’i öldürdüler.13
 

Hicretin 32. senesinde Muâviye (r.a) gemilerini İstanbul’a kadar gönderdi. 

Osman (r.a) zamanında topraklar çok genişlemiş ve zenginlik iyice artmış-

tı. Maddî imkânların genişlemesiyle bazı ictimâî değişmeler de başladı. 

Hz. Osman’ın hilâfeti 12 sene sürdü. Hilâfeti esnâsında yaptığı mühim 

hizmetlerden biri de, Ebû Bekir (r.a) zamanında toplanıp Mushaf haline getirilmiş 

olan Kur’ân-ı Kerîm’i tekrar kontrol ettirerek çoğaltıp çeşitli merkezlere dağıtması 

oldu.  

Önceki halifeler gibi Osman (r.a) da çok hadis rivayet etmemiştir. Onun 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den rivayet ettiği hadis sayısı 146’dır. 

Hz. Osman (r.a), âsîler tarafından 22 gün muhâsara edildikten sonra 35 yı-

lında (17 Haziran 656 Cuma günü) Medine’de şehit edildi. Şehîd edilirken Hz. 

Hasan14 ve Kelb kabilesinden olan zevcesi Nâile bint-i Ferâfisa yaralandı. Hz. 

Osman’ın na‘şı, geceleyin hanımı ve birkaç samimi dostu tarafından, gizlice def-

nedildi. 

Hz. Osman’ın şehit edilmesiyle başlayan dönem, İslâm tarihinde bir dö-

nüm noktası teşkil etmiş, bu tarihten sonra iç karışıklıklar ve fitneler birbirini ta-

kip etmiştir. 

 

Şemâili 

Hz. Osman Zinnûreyn (r.a) orta boylu, iri kemikli, güzel yüzlü, uzun sakal-

lı ve esmer renkli idi. Âlim, fâzıl, çokça ibâdet eden, sâlih, cömert, kerem sahibi, 

                                                 
13 İbnü’l-Esir, el-Kâmil, III, 117-119; H.İ. Hasan, I, 266-267; Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiyâ, I, 457-458. 
14 Hâkim, Müstedrek, III, 114/4567. 
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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 (r.a) vâlidemiz onun 

hakkında: 

“Vallahi o, akrabasını en çok gözeten ve Allah’tan en fazla korkan bir ki-

şiydi” demiştir. (İbn Hacer, el-İsâbe, IV, 223) 

Güzel hâlleri ve fazîletleri çok, sıfatları mükemmel, kerâmet sahibi, tatlı 

dilli ve güzel konuşan şânı yüce bir zât idi. 

Osman (r.a), eli açık, iffetli, yumuşak huylu, herkesle anlaşan, hilim ve şe-

caat 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, fu-

karaya bol bol ihsanlarıyla tanınmıştı. Evde olan her şeyi infak eder, sirke ile zey-

tinyağı 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 bir rekâtta hatmettiği olurdu. 

Cemaate namaz kıldırırken de uzun sûreler okurdu. Fürâfisa bin Umeyr (r.a) 

şöyle der: 

“Ben Yûsuf Sûresi’ni, Osman ibn-i Affân’ın sabah namazlarındaki 

kırâatinden öğrendim. Çünkü o, bu sûreyi çok sık okurdu.” (Muvatta’, Salât, 35) 

 

Fazîletleri 

Osman (r.a), Allah Rasûlü’ne iki defa damat olmuş ve Cennet’le müjde-

lenmiştir. 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in: 

“Sizin en hayırlınız, Kur’ân’ı öğrenen ve öğreteninizdir!”15 hadîs-i şerîfini 

rivâyet eden Osman (r.a), Kur’ân-ı Kerîm’e büyük hizmetlerde bulunmuştur. 

Onun Kur’ân’a çok ehemmiyet verip hizmet ettiğini gören halk da bu yolda yü-

rümüş, idârecilerini örnek almışlardır. Nitekim Ebû Abdurrahmân es-Sülemî 

(r.a), Hz. Osman’ın 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: 

                                                 
15 Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân 21. 



 9 

“–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.” (Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 21; Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 15) 

Hz. Osman’ın en mühim hizmetlerinden biri Kur’ân-ı Kerîm’i çoğaltarak 

belli başlı İslâm merkezlerine göndermesi olmuştur. Yaptığı bu hizmetler sebebiy-

le “Câmiu’l-Kur’ân: Kur’ân’ı Toplayan” vasfıyla tebcîl edilen Osman (r.a), 

Kur’ân-ı Kerîm ile çok meşgul olduğu için iki Mushaf eskitmişti. Her sabah kalk-

tıklarında Mushaf-ı Şerîf’i hürmetle öpmeyi âdet hâline getirmişti.16
 

Hz. Osman (r.a), Cuma gecesi Bakara sûresini okumaya başlar, Perşembe 

gecesi hatmi tamamlardı. Yani haftada bir hatmederdi. Diğer sahabîlerden İbn-i 

Mes’ûd (r.a) da, Kur’ân-ı Kerîm’i cumadan cumaya bir defa, Ramazan’da da üç 

günde bir hatmederdi. Muâz (r.a), üç günden daha kısa sürede bitirmeyi hoş gör-

mezdi. Temim ed-Dârî’nin de haftada bir defa hatmettiği rivâyet edilir. 

Osman (r.a), hilmi, vakarı ve cömertliği ile meşhûr olmuştu. Hayatı bo-

yunca pek çok infaklarda bulunmuştur. Müslümanların susuzluk çektiği bir devir-

de Rûme kuyusunu satın alarak vakfetti. Zorlu sefer olan Tebük’e ordu hazırla-

nırken en büyük maddî yardımı o yaptı… 

Osman (r.a), fazîlette önde gelen sahâbilerdendi. İbn-i Ömer (r.a) şöyle 

der: 

“Biz Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) zamanında insanları derecelendirir ve 

şöyle sıralardık: 

«Ümmet-i Muhammed’in, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den sonra en efda-

li Ebû Bekir, sonra Ömer, sonra Osman’dır.» 

Allah Rasûlü (s.a.v) bu sıralamayı işittikleri hâlde itiraz etmezlerdi.”17
 

Hz. Osman’ın fazîletine işâret eden bazı âyet-i kerîmeler nâzil olmuştur: 

Meşhur müfessirlerden Dahhâk’ın bildirdiğine göre: 

“Allah’a ve Peygamberi’ne îman edenler var ya, işte onlar, Rableri 

yanında sıddîk (özü sözü doğru olanlar) ve şehitlik mertebesine erenlerdir. 

Onların mükâfatları ve nurları vardır...”18 âyet-i kerimesi, herkesten önce 

müslüman olan sekiz kişi hakkında nâzil olmuştur. Bunlar da Hz. Ebû Bekir, 

Ömer, Osman, Ali, Hamza, Talha, Zübeyr, Sa’d ve Zeyd (r.a) Hazarâtı’dır.19
 

Hz. Ali (r.a) birgün insanlara hitâb ederken: 

                                                 
16 Kettânî, II, 196-197 
17 Buhârî, Ashâbu’n-Nebî, 4, 7; Ebû Dâvûd, Sünnet, 8/4627, 4628; Tirmizî, Menâkıb, 18/3707. 
18 el-Hadîd, 19. 
19 İbnu’l-Cevzî, Zâdü’l-mesîr, VIII, 170. 
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“Tarafımızdan kendilerine güzel âkıbet takdir edilmiş olanlara gelin-

ce, işte bunlar Cehennem’den uzak tutulurlar.”20 âyetini okumuş ve: 

“–İşte Osmân, âyette bahsedilen bahtiyarlardandır” demiştir.21 

Ashâb-ı kirâm arasında Osman (r.a) kadar güzel ve eksiksiz konuşan biri 

yoktu. Lâkin o, hatâ yapma korkusuyla hadis rivayet etmekten çekinir ve şöyle 

buyururdu: 

“Beni Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den hadis nakletmekten meneden şey, 

kendisinden çokça hadis ezberleyen ashâbından olmayışım değildir. Lâkin ben 

O’nun: 

«Kim söylemediğim birşeyi benim ağzımdan uydurursa, Ateş’teki yerine 

hazırlansın!» buyurduklarını işittiğime şâhitlik ederim.” (Heysemî, I, 143) 

Osman (r.a) bütün seneyi oruçla geçirirdi. İlk saatlerinde birazcık uyuduk-

tan sonra geceleri de sabaha kadar ibadet ederdi.22 Allâh Rasûlü’nün Sünnet’ine 

candan bağlı idi. O’nun izini adım adım tâkip etmek isterdi.  

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in ehl-i beytine son derece tâzim ve hürmet 

gösterirdi. Meselâ binek üzerindeyken Allah Rasûlü’nün amcası Abbâs (r.a) ya-

nından geçecek olsa, hemen yere iner ve yaya olarak yürümeye başlardı. 

Münâkaşa ve kavgayı sevmez, zulüm ve haksızlıktan da son derece sakı-

nırdı. Bu yüzden kendisini şehid etmek için gelen kâtillere bile mukâbele etme-

miştir. 

Abdurrahman ibn-i 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 göster-

mesi; ikincisi de tüm müslümanları bir Mushaf-ı Şerif üzerinde toplamasıdır.” (Ebû 

Nuaym, Hilye, I, 58) 

                                                 
20 el-Enbiyâ, 101. 
21 İbn Ebî Şeybe, Musannef, VII, 492. 
22 Ebû Nuaym, Hilye, I, 56. 
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Ey Uykudakiler! Kalkın! / 1 

Osmân ibn-i Affân (r.a) ile Talha bin Ubeydullah (r.a), Zübeyr ibn-i 

Avvâm (r.a)’ın peşinde Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in huzur-i âlîlerine vardılar. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) onlara İslâm’ı arzettiler, Kur’ân okudular, İslâm’daki 

hakları haber verdiler ve Allah Teâlâ’nın kendilerine nice ikramlarda bulunacağını 

vaad ettiler. Onlar da îmân edip tasdikte bulundular. 

Osman (r.a) şöyle dedi: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü! Ben Şam’dan yeni döndüm. Maân ile Zerkâ arasın-

dayken, uyku ile uyanıklık arasında olduğumuz esnâda bir münâdî bize: 

«–Ey uykudakiler! Kalkın! Çünkü Ahmed Mekke’de zuhûr etti!» diye nidâ 

etti. 

Buraya geldiğimizde Siz’in peygamber olduğunuzu öğrendik.” 

Hz. Osman’ın İslâm’a girişi eskidir, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in 

Dâru’l-Erkam’a girmelerinden evveldir. (İbn-i Sa’d, III, 55) 
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Aslâ Dönmem / 2 

Hz. Osman (r.a) müslüman olduğunda, amcası Hakem bin Ebü’l-Âs onu 

yakalayıp bağladı. 

“–Sen atalarının dîninden dönerek yeni bir dîne mi girmek istiyorsun? 

Yemîn ederim ki, sen bu yeni dînden dönmedikçe bağlarını çözmeyeceğim!” dedi. 

Osman (r.a) da büyük bir îman celâdeti gösterdi ve: 

“–Allah’a yemin ederim ki, dînimi ebediyyen terk etmem, İslâm’dan 

kesinlikle ayrılmam!” dedi. 

Hakem, Hz. Osman’ın bu gâyet ciddî tavrı karşısında ümîdini yitirdi ve 

yeğeninin yakasını bıraktı. (İbn Sa’d, III, 55; Kandehlevî, Hayâtu’s-sahâbe, I, 276) 



 14 

Hz. Rukıye İle Evliliği / 3 

Nübüvvetten evvel Peygamber Efendimiz’in kerîmeleri Hz. Ümmü Gül-

süm ve Rukıye (r.a), Ebû Leheb’in oğulları Uteybe ve Utbe ile nişanlanmış olup 

henüz evlenmemişlerdi. Tebbet Sûresi nâzil olunca Ümmü Cemîl, oğullarına: 

“−Rukıye ve Ümmü Gülsüm dinden çıkmışlardır. Onlardan ayrılın!” dedi. 

Ebû Leheb de: 

“−Muhammed’in kızlarını boşamazsanız, başım başınıza harâm olsun!” 

diyerek yemin etti. 

Onlar da daha evlenmeden Allah Rasûlü’nün kızlarından ayrıldılar.23 

Bu, Cenâb-ı Hakk’ın Efendimiz’e bir lutfu idi. 

Haber Hz. Osman’a ulaşınca çok sevindi. Hemen Fahr-i Kâinât (s.a.v) 

Efendimiz’e gelerek Rukıye (r.a) ile evlenmek istediğini söyledi. Sonunda bu mü-

barek evlilik tahakkuk etti. Güzel bir âile kurdular. 

İnsanlar, “Bir insanın görebileceği en güzel zevc ve zevce Hz. Rukıye ile 

Hz. Osman’dır” derlerdi. (Sallâbî, Teysîru’l-Kerîmi’l-Mennân fî sîrati Osman ibn-i Affân, s. 19) 

                                                 
23 Bkz. İbn-i Sa’d, VIII, 36-37; Beyhakî, Delâil, II, 338-339; Heysemî, VI, 14. 
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En Güzel Çift 

Osman (r.a) çok güzel bir zât idi. İnsanlar ondan daha güzel ne bir erkek 

ne de bir kadın görmüşlerdi. 

Rasûlullah (s.a.v), çok sevdiği Üsâme bin Zeyd’i, çocukken bir kap 

yemekle Hz. Osman’ın evine göndermişti. 

Küçük çocuk eve girdiğinde Hz. Rukıye oturuyordu. Üsâme bu iki güzel 

insan karşısında kendini alamayarak bir Hz. Osman’a bir de Rukıye’ye bakmaya 

başladı. 

Sonra Peygamber Efendimiz’in yanına döndü. Allah Rasûlü (s.a.v): 

“–Yanlarına girdin mi?” diye sordular. 

Üsâme (r.a): 

“–Evet” dedi. 

Âlemlerin Fahr-i Ebedîsi: 

“–Peki, onlardan daha güzel bir çift gördün mü hiç?” buyurdular. 

Üsâme (r.a) da: 

“–Hayır, yâ Rasûlallah!” cevâbını verdi. (Bkz. Heysemî, IX, 80; Suyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 

150) 
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Habeşistan Yollarında 

Mekkeli müşriklerin mü’minlere revâ gördüğü baskı ve işkenceler zirveye 

çıkıp çekilmez bir hâl alınca, Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), ashabına Habeşistan’a 

hicret etmelerini tavsiye etti. Osman (r.a), evini yurdunu terk ederek ilk grupla bir-

likte Habeşistan’a doğru yola çıktı. (İbn Hacer, el-İsâbe, II, 462) 
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Allâh’tan Başka Kimseye Secde Etmem! 

Habeşistan’a varıp da Necâşî’nin huzûruna çağrıldıklarında, Hz. Osman 

(r.a) başını eğmeden girdi. 

Necâşî: 

“–Niçin bana secde etmedin?” diye sordu. 

Hz. Osmân (r.a) da: 

“–Ben Allâh’tan başka kimseye secde etmem!” cevâbını verdi. (İbn Ebî Şeybe, 

Musannef, VII, 494) 
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Himâye 

Yanlış bir haber üzerine Habeşistan’dan dönen Muhâcirler, Mekke’ye yak-

laşıp da müşriklerin îman ettiğine dâir haberin asılsız olduğunu öğrendiklerinde, 

geri dönüp gitmek onlara çok ağır geldi. Mekke’ye himayesiz olarak girmekten de 

korktular. Aralarında uzun uzadıya konuştuktan sonra: 

“–Mekke’ye girelim, Kureyşlilerin ne durumda olduklarına bakalım, sonra 

da Habeş ülkesine tekrar dönüp gidelim!” dediler. 

Ancak müşrik olan akraba veya dostlarından birisinin himâyesinde, ya da 

müşriklere hiç görünmeden, gizlice Mekke’ye girebildiler. (İbn Sa’d, I, 206; İbn Esîr, Üsdü’l-

ğâbe, III, 598) 

Osman (r.a) da, akrabasından Saîd ibn-i Âs’ın himâyesine girdi. Saîd: 

“–Ey Kureyş cemaati! Saîd ibn-i Âs, Osman ibn-i Affân’ı himâyesine aldı. 

Ona dokunmayınız!” diye Mekke’de nidâ ettirdi. 

Osman (r.a), bu sûretle emniyete erdi ve sabah akşam Rasûlullah (s.a.v) 

Efendimiz’in yanına gidebilme imkânına kavuştu. (Belâzurî, Ensâbu’l-eşrâf, I, 227-228) 
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İkinci Hicret 

Habeşistan’dan dönen müslümanlar, müşriklerin zulmünün tüm şiddetiyle 

devam ettiğini görünce, tekrar Habeşistan’a gitmeye karar verdiler. 

Osman (r.a), hareket etmeden önce Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e: 

“–Ya Rasûlullah! Bir defa hicret ettik. Bu, Necâşî’ye ikinci hicretimiz olu-

yor. Ancak Siz bizimle değilsiniz!” dedi. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) ona: 

“–Siz Allah’a ve bana hicret eden kişilersiniz. Bu iki hicretin tamamı si-

zindir ve karşılığını da alacaksınız!” buyurdular. 

Bunun üzerine Osman (r.a): 

“–Öyleyse bu bize yeter ya Rasûlullah!” dedi. (İbn Sa’d, I, 207) 

 



 20 

Sevinin! Allah Dinini Üstün Kılacak 

Hz. Osman (r.a), yaşadığı bir hâdiseyi hatırladığında gözlerinden yaşlar 

akmış ve şöyle anlatmaya başlamıştır: 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) bir gün Kâbe’yi tavaf ediyor, o esnâda Ukbe 

bin Ebî Muayt, Ebû Cehil ve Ümeyye bin Halef de Kâ’be’nin Hicr bölgesinde 

oturuyorlardı. 

Allah Rasûlü (s.a.v), hizâlarından geçerken hoşuna gitmeyecek bazı laflar 

söylediler. Peygamber Efendimiz’in bu sözlerden hoşlanmadığı mübarek yüzün-

den belli oluyordu. 

Yanına yaklaştım. Âlemlerin Fahr-i Ebedîsi’ni, Hz. Ebû Bekir’le birlikte 

aramıza aldık. Rasûlullah (s.a.v) parmaklarını benim parmaklarımın arasına geçir-

di. Birlikte tavaf etmeye başladık. 

Ebû Cehil ve arkadaşlarının hizâsına geldiğimizde, Ebû Cehil, Allah 

Rasûlü’ne: 

“–Vallahi, denizlerde bir kıl parçasını ıslatacak kadar su bulunduğu ve Sen 

de atalarımızın taptığı tanrılara tapmaktan men ettiğin müddetçe, Sen’inle barış-

mayacağız!” dedi. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) de: 

“–Ben de öyle!” buyurdular. 

Tavafın üçüncü şavtını da böylece yapıp dördüncü şavta başladığımızda, 

Ebû Cehil yerinden fırlayarak Peygamber Efendimiz’in yakasını tutmak istedi. 

Ben sadrından itince sırt üstü düştü. 

Hz. Ebû Bekir, Ümeyye bin Halef’i; Allah Rasûlü (s.a.v) de Ukbe bin Ebî 

Muayt’ı defetti. 

Onlar, Peygamber Efendimiz’in başından dağılınca, Rasûlullah Efendimiz 

(s.a.v) ayakta durup onlara: 

“–Vallahi, siz âcil azâbı hak edinceye kadar bu kötülüklerinizden vazgeç-

meyeceksiniz! Sizler, Peygamberiniz için ne kötü kavimsiniz!” buyurduktan sonra 

evine döndü. 

Biz de arkasından evine kadar tâkip ettik. Peygamber Efendimiz (s.a.v), 

kapısının önünde durup yüzünü bize döndürdü ve şöyle buyurdu: 
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“–Sevinin! Hiç şüphesiz, Allah Teâlâ dinini açıklayıp üstün kılacak ve 

Peygamberine de yardım edecektir. Şu gördüğünüz kişiler, Yüce Allah’ın sizin eli-

nizle tez vakitte helâk edeceği kimseler arasındadır!” 

Vallahi, ben onları Yüce Allah’ın bizim ellerimizle kahrettiğini gördüm.24 

 

                                                 
24 Bkz. İbn Cevzî, el-Vefâ, I, 188-189; İbn Seyyid, Uyûnu’l-eser, I, 194-195; Halebî, İnsânu’l-uyûn, I, 472 
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İsâm’ın Temel Taşları / 10 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in kölelikten âzâd ettiği Sefîne (r.a) şöyle an-

latır: 

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) Mescid’i binâ ederken Ebû Bekir (r.a) bir 

taş getirip koydu. 

Sonra Ömer (r.a) bir taş getirdi ve koydu. 

Ondan sonra da Osman (r.a) bir taş getirip koydu. 

Bunun üzerine Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

«–Bunlar, benden sonra idâreyi üstlenecek olanlardır!» buyurdular.” (Hâkim, 

III, 13/4284; Beyhakî, Delâil, II, 553; Semhûdî, Vefâ, I, 332; Diyarbekrî, I, 344) 
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Rûme Kuyusu 

Müslümanlar, Medîne-i Münevvere’ye hicret ettiklerinde su sıkıntısı çeki-

yorlardı. Akîk vâdisinin aşağısında, sel sularının biriktiği yerin yakınında bir kuyu 

vardı. Rûme Kuyusu diye meşhur olmuştu. Çevresi taşla örülü, derinliği on sekiz, 

eni sekiz zirâ‘25 idi. İki zirâ‘ kadarı su ile dolu idi. Medine’de Rûme kuyusundan 

başka tatlı su yoktu. 

Bu kuyuyu ilk önce Müzeyne kabilesinden bir adam kazdırmış, sonradan 

da Rûmetü’l-Gıfârî’nin malı olmuştu. O, suyun kırbasını bir müdde26 satardı. 

Rûme Kuyusu daha sonra bir yahudinin eline geçti. Yahudi de kuyunun suyunu 

müslümanlara satar, hiç kimseye parasız bir damla su içirmezdi. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

“–Rûme Kuyusu’nu kim satın alıp vakfederse Allah ona mağfiret edecek-

tir” buyurdular. 

Yine: 

“–Rûme Kuyusu’nu, Cennet’te ondan daha hayırlısını kazanmak üzere kim 

satın almak ve kendi kovasını müslümanların kovalarıyla eşit kılmak ister?” bu-

yurdular. 

Osman (r.a), yahudiye gidip kuyuyu ondan satın almak istedi. Fakat yahu-

di tamamını satmaya yanaşmadı. Hz. Osman da kuyunun yarı hissesini ondan oni-

ki bin dirheme satın aldı ve: 

“–İstersen, su almak için iki gün benim hisseme ayır; istersen, bir gün ba-

na, bir gün sana ayır!” dedi. Yahudi: 

“–Olur! Bir gün senin için ayrılmış olsun, bir gün de benim için!” dedi. 

Hz. Osman’ın gününde müslümanlar sularını alırlar lâkin yeterli gelmezdi. 

Bir müddet sonra yahudi: 

“–Sen benim işimi bozdun! Öteki hisseyi de satın al!” dedi. 

Osman (r.a), onu da oniki bin dirheme satın alıp Müslümanların istifâdesi 

için vakfetti.27
 

 

                                                 
25 Zirâ‘: 0.616 m’lik bir uzunluk ölçü birimi. 
26 Müdd: 0.688 lt’lik bir hacim ölçü birimi. 
27 Bkz. Buhârî, Müsâkât, 1; Tirmizî, Menâkıb, 18/3703; Ahmed, I, 70, 75; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, VI, 168; 

Begavî, Mesâbihu’s-sünne, II, 198; İbn Abdilberr, İstiâb, III, 1039-1040; Muhibbu’t-Taberî, er-Rıyâdu’n-nadra, 

II, 122-123; İbn Sa’d, I, 504; Semhûdî, Vefâu’l-vefâ, III, 968-971; İbn Kesîr, Tefsîr, VIII, 422; Suyûtî, Lübâbu’n-

Nukûl, s. 256. 
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Ahlâkı Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e En Çok Benzeyen 

Bir defasında Rasûlullah (s.a.v), kızı Rukıye’nin yanına varmıştı. Rukıye 

(r.a), kocası Hz. Osman’ın başını yıkıyordu. Allah Rasûlü (s.a.v): 

“–Kızcağızım! Ebû Abdullah’a iyi davran, güzel muâmele et! Zira o sa-

habîlerim arasında ahlâken bana en çok benzeyendir!” buyurdular. (Heysemî, IX, 81) 
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Daha Hayırlı Bir Damat 

Osman (r.a), Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in muhtereme kızı Rukıye ile 

evli idi. Rukıye (r.a) hastalandı. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Bedir Gazvesi’ne 

giderlerken Hz. Osman’ı hasta olan Rukıye’ye bakmak üzere Medîne-i Münevve-

re’de bıraktılar. Bedir zaferinin kazanıldığı günlerde Rukıye (r.a) da rahmet-i 

Rahmân’a kavuştu. 

Osman (r.a), buna çok üzüldü. Onu böyle üzgün gören Ömer (r.a): 

“–İstersen kızım Hafsa’yı sana nikâhlayayım!” dedi. 

Kocasının Bedir savaşında yaralanarak Medine’de vefat etmesi üzerine 

Hafsa (r.a) dul kalmıştı. 

Osman (r.a): 

“–Ben bu işi bir düşüneyim!” dedi. 

Birkaç gün geçtikten sonra da: 

“–Ben, şu anda evlenmemin doğru olmayacağı kanaatine vardım.” dedi. 

Ömer (r.a), Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in yanına vardığı bir gün: 

“–Yâ Rasûlallah! Ben Osman’a şaşıyorum. Kızım Hafsa ile evlenmesini 

teklif ettim, kabul etmedi!” dedi. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) de ona: 

“–Ben sana Osman’dan daha hayırlı bir damat, Osman’a da senden daha 

hayırlı bir kayınpeder göstereyim mi?” buyurdular. 

Ömer (r.a): 

“–Gösterin yâ Rasûlallah!” dedi. 

Bunun üzerine Allah Rasûlü (s.a.v), Hafsa (r.a) ile evlendi, kendi kızını da 

Hz. Osman ile evlendirdi. 

Zâten Hz. Osman da Ümmü Gülsüm (r.a) ile evlenmeyi umduğu için Hz. 

Ömer’in teklifini kabul etmemişti. (Bkz. İbn Sa’d, VIII, 82-83; Belâzurî, Ensâbu’l-eşrâf, I, 423) 
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Beyninden Vurulmuşa Döndü 

Müslümanlar Uhud Gazvesi’nin birinci safhasında gâlib iken, ikinci safha-

da bozulmuşlardı. Müşrikler, bu esnâda Allah Rasûlü’nün şehîd edildiği şâyiâsını 

yayarak İslâm ordusundaki bozgun hâlini iyice artırdılar. 

Peygamber Efendimiz’in şehîd olduğu haberi her tarafa yayılınca, müslü-

manların bir çoğu beyninden vurulmuşa dönerek oldukları yere yığılıverdiler. Hz. 

Osman (r.a) da bunlar arasında idi. 

Cenâb-ı Hakk’ın o gün kusur gösteren sahâbîleri affettiğini bildiren âyet-i 

kerîme nâzil oluncaya kadar müslümanlar tesellî bulamadılar. 

Âyet-i kerîmelerde zaaf gösteren mü’minlerin affedildiği şöyle haber ve-

rildi: 

“Siz Allâh’ın izni ile düşmanlarınızı öldürürken, Allâh, size olan 

va’dini yerine getirmiştir. Nihâyet öyle bir an geldi ki, Allâh arzuladığınızı 

(gâlibiyeti) size gösterdikten sonra zaafa düştünüz; (Peygamber’in verdiği) 

emir husûsunda tartışmaya kalktınız ve âsî oldunuz. Dünyâyı isteyeniniz de 

vardı, âhireti isteyeniniz de vardı. Sonra Allâh, denemek için sizi onlardan 

(onları mağlûb etmekten) alıkoydu. Bununla birlikte and olsun ki sizi bağışla-

dı. Zâten Allâh, mü’minlere karşı çok lutufkârdır.” (Âl-i İmrân, 152) 

“(Uhud’da) iki ordu karşılaştığı gün, sizi bırakıp gidenleri, sırf işledik-

leri bazı hatalar yüzünden şeytan (yerlerinden) kaydırmıştı. Yine de Allah on-

ları affetti. Çünkü Allah, çok bağışlayıcıdır, halîmdir.” (Âl-i İmrân, 155) 

Hz. Osman (r.a), daha sonraki hayatında o günkü hâlini düşündükçe dâimâ 

mahzûn olurdu. (Ramazanoğlu M. Sâmi, Hz. Osman Zinnûreyn, s. 18) 
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Ancak Allah Rasûlü’nün Ardında… 

Umre için yola çıkan müslümanlar Hudeybiye mevkiine kadar gelmişler, 

müşrikler de onları Mekke-i Mükerreme’ye almamak için hazırlık yapmışlardı. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) savaşmayı hiç istemiyor, meseleyi sulh ile halletme-

ye çalışıyorlardı. 

Birkaç elçi gelip gittiği hâlde antlaşma ve sulh için kesin bir netîce elde 

edilememişti. Peygamber Efendimiz (s.a.v), bu sefer Hz. Osmân’ı Mekke’ye, 

müşriklerle görüşüp meseleyi halletmesi için gönderdiler ve: 

“–Kureyşlilere git! Onlara haber ver ki, biz buraya hiç kimse ile çarpış-

mak için gelmedik! Biz ancak şu Beytullah’ı ziyâret için, onun haremliğine riâyet 

ve tâzîm ederek geldik. Yanımızdaki kurbanlık develeri kesecek ve döneceğiz! Son-

ra onları İslâm’a da dâvet et!” buyurdular. 

Aynı zamanda oradaki erkek-kadın bütün mü’minlerle görüşerek, Mek-

ke’nin yakında fethedileceğini müjdelemesini, Allah Teâlâ’nın dînine yardımcı 

olduğunu ve Mekke’de îmânın açığa vurulacağı günün yaklaştığını bildirmesini 

de emir buyurdular. (İbn-i Sa’d, II, 97; İbn-i Kayyım, III, 290) 

Osmân (r.a), Rasûlullah’ın emri üzerine hemen hareket ederek Mekke’ye 

gitti. 

Sahabîler: 

“–Yâ Rasûlallah! Osman Mekke’ye girip Beytullah’a kavuştu, onu tavaf 

etti, ne mutlu!” dediler. 

Rasûlullah (s.a.v): 

“–Bizler tavaftan mahrum bırakılmışken Osman’ın Beytullah’ı bizsiz tavaf 

edeceğini hiç zannetmem!” buyurdular. 

Ashâb-ı kirâm: 

“–Yâ Rasûlallah! Osman Beytullah’a varıp kavuşmuş iken, Kureyşliler 

ona ne diye mânî olsunlar?” dediler. 

Fahr-i Kâinât (s.a.v) Efendimiz: 

“–Benim bu husustaki zannıma göre, Beytullah’ı biz tavaf etmedikçe, Os-

man da tavaf etmez!” buyurdular. (Vâkıdî, II, 601-602; Ali el-Müttakî, X, 483) 

Osman (r.a), müşriklere, niyetlerinin umre yapıp dönmek olduğunu anlattı. 

Müşrikler buna rağmen yine de izin vermediler. Hz. Osmân’ı göz hapsinde tuta-

rak: 
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“–İstiyorsan sen tavâf edebilirsin!..” dediler. 

Fakat kendisini Allah’a ve Rasûlü’ne adamış olan mübârek sahâbî Osmân 

(r.a): 

“–Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) Kâbe’yi tavâf etmedikçe ben de edemem! 

Ben Beytullah’ı, ancak O’nun arkasında ziyâret ederim...” diyerek Allah Rasûlü 

(s.a.v)’e olan sadâkatini bildirdi. (Ahmed, IV, 324) 

Osman (r.a) Mekke’de kalıp hicret edemeyen mü’minlerle de görüşüp 

Peygamber Efendimiz’in müjdesini onlara ulaştırdı. 

Kendisi bu hususta şöyle der: 

“–Mekke’de görüştüğüm mü’minlerden bir erkekle bir kadına Rasûlullah 

(s.a.v) Efendimiz’in müjdesini verdiğim zaman, onlar sevinçlerinden hüngür hün-

gür ağlamaya başladılar. O kadar ağladılar ki, ağlamaktan ölecekler sandım. Sonra 

da: 

«–Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e bizden selam söyle! O’nu Hudeybiye’ye 

getiren Allah, Mekke’ye getirmeye de kâdirdir!» dediler.” (Vâkıdî, II, 600-601) 
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En Büyük Şeref 

Hudeybiye’den Mekke’ye, müşriklerle anlaşma yapmak için gönderilen 

Hz. Osman’ın geri dönüşü gecikince, hakkında, öldürüldüğüne dâir şâyialar çıktı. 

Bunun üzerine müslümanlarla müşriklerin arasındaki hava gerginleşmeye başladı. 

Allah Rasûlü (s.a.v), kendisini temsîl eden Hz. Osmân’ın ölüm ihtimâli üzerine 

derhâl ashâbını toplayıp: 

“–Anlaşılan müşriklerle vuruşmadıkça buradan ayrılmayacağız!” buyur-

dular. (İbn-i Hişâm, III, 364) 

Ardından, Allah yolunda canlarını fedâ etmek için bütün ashâbdan bey’at 

istedi. Kadın-erkek bütün mü’minler:  

“−Allah Rasûlü’nün gönlünde ne murâdı varsa, onun üzerine bey’at ediyo-

rum!” diyerek Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in bu arzusunu seve seve yerine getir-

diler. (Vâkıdî, II, 603) 

Bey’atin sonunda Allah Rasûlü (s.a.v), bir eliyle diğer elini tutarak: 

“–Bu da Osmân’ın bey’atidir!” buyurmak sûretiyle Hz. Osman’a olan 

îtimâd ve muhabbetini, fiilî olarak ızhâr ettiler. (Buhârî, Ashâbu’n-Nebî, 7) 

Osman (r.a), müşrikler tarafından serbest bırakılınca, Hudeybiye’ye dön-

dü. O zaman, bey’at tamamlanmış bulunuyordu. Osman (r.a), bey’at ağacının al-

tında Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e yalnız başına tekrar bey’at etti. (Vâkıdî, II, 605) 

Abdullah ibn-i Ömer (r.a): 

“Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in Osman için uzattığı eli, Osman’ın kendisi 

için uzattığı elinden daha hayırlı idi!” demiştir. (İbn Abdilberr, İstiâb, III, 1038) 

Osman (r.a) Mekke’den dönünce, müslümanlar: 

“–Ebû Abdullah! Herhalde Beytullah’ı tavaf edip hasretini gidermiş ve 

içini serinletmişsindir?” dediler. 

Osman (r.a): 

“–Siz benim hakkımda ne kadar kötü bir zanda bulunuyorsunuz! Varlığım 

kudret elinde bulunan Allah’a yemin ederim ki, Mekke’de bir sene kalsaydım ve 

Rasûlullah (s.a.v) de Hudeybiye’de dursaydı, Allah’ın Rasûlü Kâ’be’yi tavaf et-

medikçe ben de tavaf etmezdim! Gerçi Kureyşliler Beytullah’ı tavaf etme husu-

sunda beni serbest bırakmışlardı, fakat ben tavaf etmedim!” dedi. 

Bunun üzerine müslümanlar: 
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“–Vallahi, Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) bizden daha iyi bilir ve bizden da-

ha çok hüsnüzan sahibidir! (O, senin böyle davranacağını bize daha evvel söyle-

mişti.)” dediler.28
 

Bir semüre ağacının altında yapılan bu bey’ate, “Hudeybiye Bey’atı” de-

nilir. Cenâb-ı Hakk’ın rızâsına mazhar olduğu için “Bey’atü’r-Rıdvân” da de-

nilmiştir. Nitekim Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur: 

“And olsun ki, o ağacın altında Sana bey’at ederlerken Allah, o 

mü’minlerden râzı olmuştur. Kalblerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve 

sekînet indirmiştir...” (el-Fetih, 18) 

O gün bir münâfık hâriç orada bulunan tüm müslümanlar bey’at etmişlerdi.

                                                 
28 Vâkıdı, II, 602; Beyhakî, Delâilü’n-nübüvve, IV, 134-135; Ali el-Müttakî, X, 483, İbn Kayyım, Zâdu’l-mead, 

II, 137. 
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Gün Batmadan 

Ebû Mes’ûd (r.a) şöyle anlatır: 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) ile beraber bir seferde idik. Askerin yiyeceği 

bitmiş ve herkes acıkmıştı. Öyle ki Allah Rasûlü’nün mübârek yüzünde üzüntü ve 

sıkıntı alâmetleri görülmeye başlamıştı. Münâfıkların yüzlerinde de ferah gözleni-

yordu. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) bunu görünce: 

“–Vallâhi, Gün batmadan Allah Teâlâ rızkınızı gönderecektir!” buyurdu-

lar. 

Osman (r.a), Allah Rasûlü’nün sâdık lisânından sâdır olan bu va’din mut-

laka yerine geleceğini bildiğinden hemen kalktı. Sırtlarında gıdâ maddeleri taşıyan 

on dört deveyi satın aldı. Bunların dokuz tanesini Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e 

gönderdi. Rasûlullah (s.a.v) develeri görünce: 

“–Bunlar nedir?” diye sordular. 

“–Bunlar Osman (r.a) Siz’e hediye etti!” denildi. 

Allah Rasûlü’nün mübârek yüzü aydınlandı. Sıkıntının yerini sürûr ve fa-

rahlık aldı. Münâfıkların yüzleri ise kararıp zillete dûçâr oldu. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) ellerini semâya doğru iyice kaldırıp: 

“Yâ Rabbî! Osman’a şunu şunu bahşet! Yâ Rabbî! Osman’ı şöyle şöyle 

yap!” diye duâ ettiler. 

Öyle ki daha önce hiç kimseye böyle duâ ettiklerini işitmedim. (Heysemî, IX, 

96) 
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Başına Gelecek Belâ İle Birlikte… 

Ebû Mûsâ el-Eş’arî (r.a) birgün evinde abdest alıp dışarı çıkarken kendi 

kendine: 

“Bugün Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den hiç ayrılmayacağım; hep O’nun 

yanında bulunacağım.” dedi. Sonra Mescid’e gidip oradaki sahâbîlere Peygamber 

Efendimiz’in nerede olduğunu sordu. Onlar da: 

“–Şu tarafa doğru gitti” dediler. 

Ebû Mûsâ (r.a) hâdisenin devamını şöyle anlatır: 

“Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in gittikleri yeri sora sora nihayet Eris Kuyu-

su’nun bulunduğu bahçede olduklarını öğrendim. Ben de bahçe kapısının yanına 

oturdum. Rasûlullah (s.a.v) bana kapıyı korumamı emrettiler. Tuvalet ihtiyacını 

giderip abdest aldılar. Ben de kalkıp yanlarına vardım. Baktım ki Eris Kuyu-

su’nun kenarındaki taşların üzerine, kuyu ağzındaki bileziğin tam ortasına otur-

muş, baldırlarını açarak ayaklarını kuyuya sarkıtmışlar. Kendilerine selâm verdik-

ten sonra geri dönüp kapının yanına oturdum. Kendi kendime: «Bugün Rasûlullah 

(s.a.v) Efendimiz’in kapıcısı olacağım» dedim…” 

Bu esnâda Ebû Bekir (r.a) ve ardından da Ömer (r.a) geldiler. Rasûlullah 

Efendimiz (s.a.v), kendilerine izin vererek Cennet’le müjdelememi emrettiler. On-

lar da gelip Allah Rasûlü’nün yanına oturdular. 

Ebû Mûsâ (r.a) sözlerine şöyle devâm eder: 

“Bir müddet sonra biri gelip kapıyı itti. 

«–Kim o?» diye sordum. 

«–Osman ibn-i Affân» dedi. 

«–Biraz bekle» diyerek Fahr-i Kâinât Efendimiz’in huzûr-i âlîlerine çıktım 

ve onun geldiğini haber verdim. 

«–İzin ver ve başına gelecek belâ ile birlikte onu cennet’le müjdele!» bu-

yurdular. 

Geri döndüm ve: 

«–İçeri gir, Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) başına gelecek belâ ile birlikte 

seni Cennet’le müjdeliyorlar!» dedim. 

Osman (r.a) müjdeyi duyunca Allah’a hamd etti, sonra da: «Allah yardım-

cım olsun» dedi. İçeri girdi. Kuyu bileziğinde oturacak yer kalmadığını görünce, 

onların karşılarında bir başka yere oturdu.” 
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Saîd ibn-i Müseyyeb (r.a) der ki: 

“Ben bu oturuş şeklini onların kabirlerine yordum.” (Buhârî, Ashâbu’n-Nebî, 5, 6, 

Edeb 119, Fiten 17, Ahbâru’l-âhâd 3; Müslim, Fedâilü’s-sahâbe 29; Tirmizî, Menâkıb 18) 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), Ebû Bekir (r.a) ve Hz. Ömer’in kabirleri yan 

yana, Hz. Osman’ın kabri ise biraz ileride Cennetü’l-Bakî’dedir. 
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Aşere-i Mübeşşere 

Saîd ibn-i Zeyd (r.a) anlatıyor: 

Rasûlullâh (s.a.v) şöyle buyurdu: 

“On kişi Cennet’tedir. Ebû Bekir Cennet’tedir, Ömer Cennet’tedir, Os-

man, Ali, Zübeyr, Talhâ, Abdurrahmân, Ebû Ubeyde, Sa’d b. Ebî Vakkâs Cen-

net’tedir.” 

Saîd ibn-i Zeyd (r.a), bu dokuz kişiyi saydı, onuncuya gelince sükût etti. 

Dinleyenler: 

“–Allâh adına yemin veriyoruz ey Ebü’l-A‘ver (Saîd b. Zeyd), onuncu 

kimdir?” diye sordular. Bu taleb üzerine mübârek sahâbî: 

“–Mâdem Allâh adına yemin ettiniz, o zaman söyleyeyim: 

«–Ebü’l-A‘ver Cennet’tedir.»” (Tirmizî, Menâkıb, 25/3748) 

Saîd (r.a) diğer rivâyette sözünü şöyle bağlamıştır: 

“–Allah’a yemin ederim ki onlardan (ashâb-ı kirâmdan) birinin, Rasûlullah 

(s.a.v) Efendimiz’le birlikte yüzü tozlanacak kadar bir harp meydanında bulunu-

vermesi, sizden birinin ömrü boyunca sâlih ameller işlemesinden daha hayırlıdır. 

Velev kendisine Hz. Nûh’un ömrü verilse bile!” (Ebû Dâvûd, Sünnet, 8/4650) 

Nûh (a.s), uzun ömür sürmesiyle meşhûr olan bir peygamberdir. Onun öm-

rü husûsunda âyet-i kerîmede şöyle buyrulur: 

“Andolsun ki biz Nûh’u kendi kavmine gönderdik de o dokuz yüz elli 

sene onların arasında kaldı. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken tufan 

kendilerini yakalayıverdi.” (el-Ankebût, 14) 
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Dîn Önderleri 

Câbir (r.a) şöyle demiştir: 

“Rasûlullah (s.a.v) birgün bize: 

«–Bu gece salih bir zâta rüyâsında Hz. Ebû Bekir’in Rasûlullah (s.a.v)’e, 

Hz. Ömer’in Ebû Bekir’e, Hz. Osman’ın da Ömer’e tutunduğu gösterildi!» bu-

yurdular. 

Biz Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in yanından kalkınca kendi kendimize 

şöyle dedik: 

Bu rüyadaki sâlih zât, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’dir. Birbirlerine tutu-

nan kimseler ise Allah Teâlâ’nın Peygamberi ile gönderdiği bu (İslâm’ın) vâlileri, 

idârecileridir.” (Ebû Dâvûd, Sünnet, 8/4636) 
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Osman Daha Hayırlıdır 

Amr ibnü’l-Âs (r.a) şöyle anlatır: 

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) topluluk içerisinde kalblerini kazanabilmek 

için yüzünü ve sözünü insanların en şerlilerine çevirirlerdi. Bir keresinde bana ba-

karak konuştukları için kendimi kavmin en hayırlısı zannedip: 

«–Ey Allah’ın Rasûlü! Ben mi daha hayırlıyım yoksa Ebû Bekir mi?» diye 

sordum. 

Allah Rasûlü (s.a.v): 

«–Ebû Bekir.» buyurdular. Bu kez: 

«–Ey Allah’ın Rasûlü! Ben mi daha hayırlıyım, yoksa Ömer mi?» dedim. 

«–Ömer.» buyurdular. 

«–Ey Allah’ın Rasûlü! Ben mi daha hayırlıyım, yoksa Osman mı?» dedim. 

«–Osman.» buyurdular. 

Bir kişiyi daha sorduğumda Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) benden yüz çe-

virdiler. O zaman ben pişman olarak hiç soru sormamış olmayı istedim.” (Tirmizî, 

Şemâil, s. 25; Heysemî, IX, 15) 
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Oğlu Abdullah 

Osman (r.a) ile Rukiye (r.a) validemizin bir oğlu olmuştu. İsmini Abdul-

lah koydular. Müslümanlar da onu Ebû Abdullah künyesiyle çağırmaya başladı-

lar. 

Abdullah (r.a) altı yaşına geldiğinde bir horoz onun gözünü gagaladı. Yav-

rucağız hastalandı. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) onu mübârek kucaklarına aldılar 

ve gözyaşı döktüler. Sonra da: 

“–Allah Teâlâ kullarından ancak merhametli olanlarına rahmet eder!” 

buyurdular. 

Yavrucak hicrî 4. senenin Cümâde’l-Ûlâ ayında vafât etti. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) cenâze namazını kıldırdılar, Osman (r.a) da 

kabrine inip onu ebedî istirâhatgâhına yerleştirdi. (İbn-i Sa’d, III, 53-54, VIII, 36; Belazurî, Ensâb, 

I, 401) 
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Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e Bağlılık 

Mekkeli müşrikler, on sene için yapılan Hudeybiye sulhünü iki sene sonra 

bozmuşlardı. Sonra da yaptıkları ihânetin kendilerine pahalıya malolacağını anla-

dılar ve anlaşmayı yenilemek için Ebû Süfyan’ı Medîne-i Münevvere’ye gönder-

diler. Medîne’de Ebû Süfyan’a kimse yüz vermedi. 

Kimseyle konuşamayan Ebû Süfyan, Hz. Osman’a gitti ve: 

“–Şu cemaat içinde, bana akrabalık yönünden senden daha yakın bir kimse 

yoktur. Sen şu mütarekeyi uzat ve muahedeyi yenile! Çünkü arkadaşın (Muham-

med) seni hiçbir zaman reddetmez. Vallahi, ben Muhammed’in ashabına yaptığı 

kadar çok ikram eden başka bir kişi görmedim!” dedi. 

Osman (r.a), akrabasına şu cevâbı verdi: 

“–Ben ancak Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in himâyesinde bulunan kimse-

yi himâye ederim!”29
 

                                                 
29 Bkz. Vâkıdî, II, 793; Beyhakî, Delâilü’n-nübüvve, V, 10; İbn Kesîr, el-Bidâye, IV, 282; Halebî, İnsânu’l-uyûn, 

III, 7; Zürkânî, Mevâhibü’l-ledünniye Şerhi, II, 293. 
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Sabredersen Cennette Sana Bir Köşk 

Ebû Ahmed bin Cahş, Ebû Süfyan’ın damadı idi. Kadın-erkek bütün Cahş 

âilesi Mekke’deki evlerini barklarını bırakıp Medine’ye hicret ettiklerinde, Ebû 

Süfyan, yakınları olmasına rağmen, evlerine elkoymuştu. Ebû Süfyan, damadı 

Ebû Ahmed’in evini Amr bin Alkame’ye dört yüz dinara sattı. Ebû Ahmed, bunu 

haber alınca, söylediği bir şiirle Ebû Süfyan’ı ayıpladı. (İbn Hişâm, II, 79; Ezrakî, Ahbâru Mek-

ke, II, 244, 245) 

Allah kendisinden razı olsun, bu zât hicret edenlerin sonuncusuydu. Gözle-

ri görmüyordu. Hicrete niyetlendiğinde Ebû Süfyan’ın kızı olan hanımı buna râzı 

olmadı. Hanımı onun Hz. Peygamber’in bulunduğu Medine’ye değil de başka bir 

yere gitmesini istiyordu. Bunun üzerine o da gizlice hicret etti. Medine’ye gelerek 

Allah Rasûlü’nün huzuruna çıktı. 

Bir gün Ebû Cehil, Utbe ve Şeybe b. Rabîa, Abbas b. Abdulmuttalib ve 

Huveytib o evin yanından geçiyorlardı. Bir koku hissettiler; eve girdiklerinde ta-

baklanmak üzere suya konulmuş bazı deri parçalarının çürüyüp koktuğunu gördü-

ler. Bunun üzerine Utbe gözyaşlarını tutamayarak şu şiiri okudu:  

“Bir ev ne kadar sağlam olursa olsun, 

Bir gün gelecek içinde rüzgârlar esip bomboş kalacaktır.” 

Ebû Cehil de Hz. Peygamber’i kastederek, amcası Abbas’a: 

“–Bu hâlleri başımıza siz açtınız” dedi. (Heysemî, VI, 63-64) 

Mekke-i Mükerreme fethedildikten sonra Peygamber Efendimiz Fetih hut-

besini îrad edip bitirdiği zaman, Ebû Ahmed, Mescid-i Haram’ın kapısında, deve-

sinin üzerinde: 

“–Allah aşkına ey Abdi Menaf oğulları! Sizinle olan ahdimize riâyet edi-

niz. Allah aşkına ey Abdi Menaf oğulları! Evimi bana geri veriniz!” diyerek ağıt 

yakmaya başladı. Rasûlullah (s.a.v), hemen Hz. Osman’ı yanına çağırdı. Birşey 

söyleyip onu sevindirdi. 

Hz. Osman da Ebû Ahmed’in yanına vardı, kulağına bir şeyler söyleyerek 

onu sevindirdi. Ebû Ahmed devesinden inerek insanların yanına oturdu. Allah’a 

kavuşuncaya kadar, bir daha bu evden bahsettiği duyulmadı. (Vâkıdî, II, 840; İbn Sa’d, IV, 

102) 

Hz. Peygamber aynı gün elinden tutarak onu bir müddet dolaştırmış ve o 

da şu şiiri okumuştu: 
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“Mekke çok güzel bir vâdidir. Ben orada elimden tutan olmasa dahî dola-

şabilirim. Orada ziyâretime gelen çok olur. Benim kazıklarım Mekke’de çakılıdır. 

(Heysemî, VI, 64) 

Ebû Ahmed’e: 

“–Sana Allâh Rasûlü (s.a.v) ne söyledi?” diye sorulduğunda şöyle cevap 

vermiştir: 

“–Rasûlullâh Efendimiz: 

«Sabredersen, senin için hayırlı olur. Bu evine karşılık, sana Cennet’te bir 

köşk var!» buyurdu. Ben de: 

«–Sabrederim!» dedim.” (Ezrakî, Ahbâru Mekke, II, 245) 

Peygamber Efendimiz’in vefatından sonra, Hz. Osman’a: 

“–Fetih günü, Ebû Ahmed’in sözü üzerine Allâh Rasûlü (s.a.v) sana ne 

söylemişti?” diye sordular. Hz. Osman (r.a) şu cevâbı verdi: 

“–Hz. Peygamber’in sağlığında ondan söz etmedim de vefatından sonra mı 

bahsedeceğim?” (Vâkıdî, II, 840; Ezrakî, Ahbâru Mekke, II, 244) 
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Şehîd Düşünceye Kadar… 

Ashâb-ı kirâmdan bazıları: 

“Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’le birlikte herhangi bir harbe katılacak olur-

larsa mutlaka sebat etmek ve şehid düşünceye kadar savaşmak” üzere söz vermiş-

lerdi. Bunlar Hz. Osman, Talha, Saîd ibn-i Zeyd, Hz. Hamza, Mus’ab ibn-i Umeyr 

(r.a) ve diğer bazı sahâbîlerdi. Onlar hakkında şu âyet-i kerime nâzil oldu: 

“Mü’minler içinde Allah’a verdikleri sözde duran nice erler vardır. 

İşte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiş; kimi de (şe-

hitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (sözlerini) değiştirmemişlerdir.” 

(el-Ahzâb, 23) (Zemahşerî, V, 39) 

Nitekim Huneyn’de Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in etrâfı Hevâzin müş-

rikleri tarafından sarıldığında; Hz. Osman, Hz. Ali, Ebû Dücâne ve Eymen ibn-i 

Ubeyd (r.a), Allah Rasûlü’nün önünde kahramanca çarpışarak O’nu müdâfaa et-

mişlerdi. (Vâkıdî, III, 902) 



 43 

Bundan Sonra Yaptığı Ona Zarar Vermez! 

Abdurrahman bin Semüre (r.a) anlatıyor: 

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) Ceyşü’l-Usre’yi30 techiz ettiği esnâda Os-

man (r.a) yeninde bin dinar getirdi ve Rasûlullah Efendimiz’in kucağına döktü. 

Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’i gördüm, kucağındaki dînârları evirip 

çeviriyorlar ve: 

«–Bugünden sonra Osman’a, yaptığı hiçbir şey zarar vermez!» buyuruyor-

lardı. 

Allah Rasûlü (s.a.v) bu sözlerini iki defâ tekrar ettiler.” (Tirmizî, Menâkıb, 18/3701; 

Ahmed, V, 63) 

Bu nevi müjdeler onları hiçbir zaman gevşekliğe sürüklememiş, bilâkis 

daha fazla sâlih amel işlemelerine vesîle olmuştur. 

                                                 
30 Ceyşü’l-Usre: Zorluk ordusu mânâsına gelir. Tebük Seferi’ne çıkan orduya, şartların zorluğu sebebiyle bu 

isim verilmiştir. 
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Gözyaşlarını Dindirdi 

Tebük Seferi’ne hazırlıkların yapıldığı esnâda ashâb-ı kirâm, Rasûlullah 

(s.a.v) Efendimiz’le Allah yolunda canlarını fedâ edebilme seferberliğinin ulvî 

heyecânını yaşıyordu. Ancak fakir sahâbîlerden yedi kişi, sefere iştirâk etmek için 

binek bulamamışlardı. Çoğunlukla iki askere hattâ bâzen üç askere bir deve düşü-

yordu ve bu deveye sırayla bineceklerdi. Sefere iştirâk etmeyi ve her an Allah 

Rasûlü (s.a.v) ile berâber olmayı cân u gönülden arzu ettikleri hâlde, nöbetleşe de 

olsa binecek bir deve bulamayan fakir sahâbîler, Allah Rasûlü’ne gelerek hâllerini 

arz ettiler. Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz de kendilerine binek temin edemeyince 

ağlayarak geri döndüler. Bunun üzerine fakirlerin harbe iştirâk mecbûriyetinden 

muaf olduklarını bildiren şu âyet-i kerîme nâzil oldu: 

“(Ey Rasûlüm!) Kendilerine binek sağlaman için Sana geldiklerinde 

(Sen): «Sizi bindirecek bir binek bulamıyorum.» deyince, infak edecek bir şey 

bulamadıkları için kederlerinden gözyaşı döke döke dönen kimselere de her-

hangi bir mes’ûliyet yoktur!” (et-Tevbe, 92) 

Âyet-i kerîmede, Hakk’ın rızâsına kavuşmak ve Rasûlullah (s.a.v) ile bir-

likte olabilmek için teessürlerinden gözyaşı döktükleri anlatılan bu güzîde 

sahâbîlerin ihtiyaçlarını, İbn-i Yâmin, Hz. Abbâs ve Osman (r.a) tedârik ettiler. 
(İbn-i Hişâm, IV, 172; Vâkıdî, III, 994) 
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Zinnûreyn 

Abdullah ibn-i Ömer ibn-i Ebân, dayısı Hüseyin el-Cu‘fî ile oturmuş soh-

bet ediyorlardı. Söz döndü dolaştı Hz. Osman’ın sîreti üzerine geldi. 

Hüseyin el-Cu‘fî sordu: 

“–Biliyor musun, Osman (r.a) niçin «Zinnûreyn» diye isimlendirildi?” 

Yeğeni Abdullah: 

“–Hayır” diye cevap verdi. 

Bunun üzerine Hüseyin el-Cu‘fî şöyle açıkladı: 

“–Allah Teâlâ, Hz. Âdem’i yarattığından kıyamet kopuncaya kadar Hz. 

Osman’dan başka hiç kimse bir peygamberin iki kızıyla da evlenmemiştir. Osman 

(r.a), Allah Rasûlü’nün iki kızıyla da sırayla evlendiği için «Zinnûreyn» diye 

isimlendirildi.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, VII, 73; Suyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 149) 

Hz. Ali’ye, Hz. Osmân’ın nasıl bir insan olduğunu sormuşlardı. Şöyle ce-

vap verdi: 

“–O Mele-i A‘lâ’da «Zü’n-nûreyn» diye çağrılan bir zâttır. Çükü o, iki kızı 

tarafından da Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in dâmâdı idi.” (Suyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 149) 

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in Hz. Osman’a kızını vermesi, ona 

kıymet ve ehemmiyet verdiği mânâsına gelir. Cenâb-ı Hakk’ın cârî olan 

sünnet-i ilâhiyesi de zâten, peygamberlerin en faziletlisinin damadının da 

ancak dînen medhedilen bir hâl üzere olmasıdır. Nitekim âyet-i kerimede 

şöyle buyrulur: “…Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de 

temiz kadınlara yaraşır…” (en-Nûr, 26) (Dehlevî, İzâletü’l-hafâ, II, 562) 
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Hayâ Âbidesi 

Hz. Âişe (r.a) anlatıyor: 

“Ebû Bekir (r.a), Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in yanına girmek üzere izin 

istedi. Bu esnâda Allah Rasûlü (s.a.v) yatağı üzerinde yatmakta idiler. Üzerinde 

benim elbisem vardı. Rasûlullah (s.a.v) hâlini hiç bozmadan izin verdiler. Mesele-

lerini hallettikten sonra Ebû Bekir (r.a) gitti. Bir müddet sonra Ömer (r.a) içeri 

girmek için izin istedi. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) aynı hâlini hiç değiştirmeden 

ona da izin verdiler. Hz. Ömer’in ihtiyacını da gördüler. Sonra o da gitti. 

Bir müddet sonra Osman (r.a) izin istedi. Bu sefer Fahr-i Kâinât Efendi-

miz (s.a.v) yatağından doğrulup oturdular. Üstlerini başlarını düzelttiler. Bana da: 

«Elbiseni üzerine topla!» diye emrettiler. Hz. Osman’a da girmesi için izin verdi-

ler. Onun da ihtiyacını gördüler. Osman (r.a) da gitti. 

O gidince ben dayanamayıp: 

«–Ey Allah’ın Rasûlü! Ebû Bekir ve Ömer gelince vaziyetinizi değiştir-

mediğiniz hâlde Osman gelince kendinize çekidüzen verdiniz. Sebebi nedir?» diye 

sordum. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v): 

«–Osman çok hayâ sahibi birisidir. Ben istifimi hiç bozmadan önceki 

hâlimde iken içeri aldığım takdirde ihtiyacını arzetmeden gideceğinden korktum. 

Kendisinden meleklerin hayâ ettiği kimseden ben de hayâ etmeyeyim mi?» buyur-

dular.” (Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 36; Buhârî, Fedâilü’s-Sahâbe, 7) 

Osman (r.a), evinde yalnız kalıp kapısını kilitlediğinde, hattâ gusül abdesti 

alırken bile, elbiselerini tamamen çıkarıp üzerinden atamaz, belini doğrultamazdı. 

Çünkü yüksek hayâ duygusu onu bundan menederdi. (Heysemî, IX, 82; Ahmed, ez-Zühd, s. 126) 
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Ümmetin En Hayâlısı / 30 

Osman (r.a), yüksek hayâ sahibi bir şahsiyetti. Nitekim Allah Rasûlü 

(s.a.v), meleklerin bile ondan hayâ ettiğini haber vermişlerdir. (Ahmed, I, 71; VI, 155) 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“Ümmetim içinde onlara karşı en merhametli olan kimse Ebû Bekir’dir. 

Allah’ın emrini tatbikte en kuvvetlisi Ömer’dir. En fazla hayâ sâhibi olan Os-

man’dır. Helal ve haramı en iyi bilen Muâz ibn-i Cebel’dir. Ferâizi en iyi bilen 

Zeyd ibn-i Sâbit’tir. Kur’ân okumayı en iyi bilen Übey bin Ka’b’dır. 

Her ümmetin bir emîni vardır. Bu ümmetin emini Ebû Ubeyde bin 

Cerrâh’tır.” (Tirmizî, Menâkıb, 32/3790-3791) 
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Sonra Terâzi Kaldırıldı! 

Ebû Bekre (r.a) anlatıyor: 

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) birgün: 

«–İçinizde rüyâ gören var mı?» diye sual buyurdular. 

Cemaatten biri: 

«–Evet, ben bir rüyâ gördüm» dedi ve şöyle anlattı: 

«–Sanki gökten inmiş bir terâzi vardı. Siz ve Ebû Bekir tartıldınız, Siz, 

Ebû Bekir’den ağır geldiniz. Ebû Bekir’le Ömer de tartıldı, Ebû Bekir ağır geldi. 

Sonra Ömer’le Osman tartıldı, Ömer ağır bastı. Sonra terâzi kaldırıldı!» dedi. 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in mübârek çehrelerinde memnuniyetsizlik 

gördük.” (Ebû Dâvûd, Sünnet, 9/4634; Tirmizî, Rüyâ, 10/2288) 

Rüyâda gökten inen terâzi, Allah Rasûlü’nün Sünnet’i üzere devâm eden 

halifeliktir. Bu idâre bir müddet devam edecek ve Hz. Hasan’dan sonra kaldırıla-

rak yerine saltanat gelecektir. Allah Rasûlü (s.a.v) herhalde rüyâdan bu mânâları 

anladıkları için ümmetinin durumuna üzülerek memnûniyetsizlik ızhâr etmişler-

dir. 

Lâkin hilâfeti sadece bu muhterem zâtlara hasredip sonrakilerin hiçbirini 

halîfe kabul etmemek doğru değildir. Zaman zaman Ömer ibn-i Abdülaziz (r.a) 

gibi Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in halîfeliğine layık kıymetli zâtlar gelmiştir. 
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O Gün Hidâyet Üzere Olacak 

Kâ’b ibn-i Ucre (r.a) anlatıyor: 

“Rasûlullah (s.a.v) birgün vukuu yaklaşmış olan bir fitneyi zikretmişti. O 

esnâda başı örtülü birisi yoldan geçti. Fahr-i Kâinât Efendimiz: 

«–İşte şu giden, o gün hidâyet üzere olacak!» buyurdular. 

Ben hemen sıçrayıp yanına vardım. Baktım o kişi Osman (r.a) imiş. Hz. 

Osman’ın bazularından tutup Rasûlullah (s.a.v)’in huzûruna gelerek: 

«–O söylediğiniz zât bu mu?» dedim. 

Allah Rasûlü (s.a.v) de: 

«–Evet, o!» buyurdular.” (İbn Mâce, Mukaddime, 11/111) 
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Kabir Ehli İçin İstiğfâr 

Osman bin Affân (r.a) şöyle buyurur: 

“Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) bir cenâzeyi defnettikten sonra kabri 

başında dururlar ve şöyle buyururlardı: 

«‒Kardeşiniz için istiğfâr edin ve Allah’ın onun ayaklarını sâbit kılması 

(kabir suallerine doğru cevap vermeyi kolaylaştırması) için niyazda bulunun! 

Çünkü o şu anda hesâba çekiliyor».” (Ebû Dâvûd, Cenâiz, 67-69/3221) 
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Alırken Tart, Satarken Tart 

Osman (r.a) birgün Minber’in üzerinde hutbe okurken şöyle buyurmuştur: 

“‒Benû Kaynuka denilen yahudi kabilesinden kuru hurma alıyor ve belli 

bir kâr ile satıyordum. Bu durum Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in kulağına ulaşın-

ca bana: 

«–Ey Osmân! Sattığın zaman ölçüyü tam yap, eksik verme; aldığın zaman 

da yine ölçüyü tam yap, fazla alma!» buyurdular.” (Bkz. Buhârî, Büyû’, 51; Ahmed, I, 62, 75) 

Kul hakkı yememek için alış verişte her işi sağlam yapmalı, şüpheli ve ek-

sik bir alan bırakmamalıdır. Bu hususta dikkat edilmesi gereken mühim hususlar-

dan biri de hem alırken, hem de satarken malı tartmaktır. Hatta satarken müşteriye 

malı biraz fazla vermek tavsiye edilmiştir. Allah Rasûlü (s.a.v) şöyle buyurmuş-

lardır: 

“Tarttığınız zaman (müşterinin kefesini) biraz daha ağır bastırınız!” (İbn-i 

Mâce, Ticârât, 34) 
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Taşların Zikri 

Süveyd ibn-i Zeyd şöyle anlatır: 

Ebû Zer (r.a)’ı Mescid’de yalnız başına otururken gördüm. Bunu bir 

ganîmet bilerek hemen yanına varıp oturdum. Ona Hz. Osman’dan bahsettim. 

Şöyle dedi: 

“Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in huzur-i âlîlerinde şâhid olduğum bir hâdi-

se sebebiyle ben Osman hakkında hayırdan başka bir şey kesinlikle söylemem! 

Ben Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in yalnız olduğu vakitleri kolluyor ve 

O’ndan bir şeyler öğreniyordum. Bir gün gidip baktığımda Allah Rasûlü (s.a.v) 

çıkmışlardı. Ben de peşlerinden gittim. Bir yere oturdular, ben de yanlarına otur-

dum. Bana: 

«–Ey Ebû Zer! Niçin buraya geldin?» diye sordular. Ben de: 

«–Allah ve Rasûlü için!» dedim. 

Bu esnada Ebû Bekir (r.a) gelerek selâm verdi ve Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) 

Efendimiz’in sağına oturdu. Rasûlullah (s.a.v): 

«–Ey Ebû Bekir! Niçin buraya geldin?» buyurdular. 

Ebû Bekir (r.a): 

«–Allah ve Rasûlü için geldim!» dedi. 

Sonra Ömer (r.a) gelerek Hz. Ebû Bekir’in sağına oturdu. Rasûlullah 

(s.a.v): 

«–Ey Ömer! Niçin buraya geldin?» buyurdular. 

Ömer (r.a): 

«–Allah ve Rasûlü için!» dedi. 

Sonra Osman (r.a) geldi ve Ömer’in sağına oturdu. Peygamber Efendimiz 

(s.a.v) ona da: 

«–Ey Osman! Niçin geldin?» buyurdular. 

Hz. Osman (r.a) da: 

«–Allah ve Rasûlü için!» diye cevap verdi. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) yerden yedi veya dokuz adet çakıl taşı aldı-

lar. Taşlar O’nun elinde tesbîh etmeye başladı. Onlardan arı vızıltısı gibi sesler 

işittim. Allah Rasûlü (s.a.v) taşları yere bırakınca sesleri kesildi. Sonra Rasûlullah 
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Efendimiz (s.a.v) o taşları Hz. Ebû Bekir’in eline koydu. Taşlar onun elinde de 

tesbih ettiler. Onlardan arı vızıltısı gibi sesler işittim. Ebû Bekir (r.a) taşları yere 

bırakınca sesleri kesildi. Allah Rasûlü (s.a.v) taşları Hz. Ömer’in eline koydu. 

Taşlar yine tesbih etmeye başladı. Onlardan arı vızıltısı gibi sesler işittim. Ömer 

(r.a) taşları yere bırakınca yine sesleri kesildi. Sonra Peygamber Efendimiz (s.a.v) 

taşları alıp Hz. Osman’ın avucuna koyunca taşlar onun elinde de tesbih ettiler. 

Onlardan arı vızıltısı gibi sesler işittim. Sonra onları yere bıraktı, onlar da sustu-

lar.”  

İmâm Zührî, bunun hilâfetle alâkalı olduğunu söylemiştir. 

Taberânî’nin Evsat’ındaki rivâyette şu ziyâde vardır: 

“Onların tesbîhini halkadaki herkes işitiyordu. Sonra onları bize verdi, 

hiçbirimizin yanında tesbîh etmediler.” (Heysemî, VIII, 299. Krş. Heysemî, V, 179) 
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En Kıymetli Arsa 

Peygamber Efendimiz’in zamanında Mescid-i Nebevî cemaate dar gelme-

ye başlamıştı. Rasûlullah (s.a.v): 

“–Filan oğullarının hurma kurutma yerini kim satın alır? Allah onu mağ-

firet eylesin!” buyurmuşlardı. 

Osman (r.a) hemen orayı satın alıp Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in huzur-

larına çıktı ve: 

“–Ben orayı satın aldım!” dedi. 

Allah Rasûlü (s.a.v) de: 

“–Orayı Mescid’imize bağışla, ecri senin olsun!” buyurdular. 

Böylece Mescid-i Nebevî ilk defâ genişletilmiş oldu.31
 

                                                 
31 Bkz. Ahmed, I, 70; Nesâî, Cihâd, 44; Dârekutnî, IV, 196; Muhibbu’t-Taberî, II, 122; Semhûdî, I, 339. 
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Yanımda Olmasını İstiyorum! / 37 

Hz. Âişe (r.a) şöyle anlatır: 

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) vefat ettikleri hastalıkları esnâsında: 

«–Bana ashabımdan birini çağırın!» buyurdular. Biz de: 

«–Ey Allah’ın Rasûlü! Sana Ebû Bekir’i çağıralım mı?» dedik. Sükût bu-

yurdular. Bunun üzerine: 

«–Ömer’i çağıralım mı?» dedik, yine sükût buyurdular. Bunun üzerine: 

«–Sana Osman’ı çağıralım mı?» dedik. 

«–Evet!» buyurdular. 

Osman (r.a) huzura geldi. Rasûlullah (s.a.v), Hz. Osman ile başbaşa kaldı-

lar. Âlemlerin Fahr-i Ebedîsi ona bir şeyler söyledikçe yüzü renkten renge giri-

yordu.” 

Osman (r.a), evinde muhâsara edildiği gün: 

“–Ey Mü’minlerin Emîri, âsîlerle savaşmayacak mısınız?” denildiğinde şu 

cevâbı vermiştir: 

“–Hayır, Rasûlullah (s.a.v) bana bir ahidde bulunmuşlardı. Şu anda ben 

ona kavuşmaktayım ve bu ahid üzere sabretmekteyim.” (İbn Mâce, Mukaddime, 11/113; Ah-

med, I, 58, 69) 
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Bu İşin Kurtuluşu Nedir? 

Osmân (r.a) şöyle anlatır: 

Peygamber Efendimiz (s.a.v) vefât ettiğinde ashâbından bazı kişiler buna 

çok üzüldüler, hatta bazıları neredeyse vesveseye kapılıyorlardı. Ben de onlardan 

biriydim. Bir gün kalelerden birinin gölgesinde otururken Ömer (r.a) yanımdan 

geçmiş ve bana selâm vermiş. Üzüntümden ne onun geçtiğini ne de selâm verdi-

ğini fark ettim. Ömer, Ebû Bekir’in yanına gitmiş ve demiş ki:  

“−Osmân’a uğradım, selâm verdim, selâmımı almadı. Böyle bir şey senin 

hoşuna gider mi?” 

Bunun üzerine Ebû Bekir’le berâber bana gelip selâm verdiler. Sonra Ebû 

Bekir dedi ki: 

“−Kardeşin Ömer bana gelip, sana selâm verdiğini, ancak senin ona 

mukâbele etmediğini söyledi. Bunun sebebi nedir?” 

“−Ben böyle bir şey yapmadım.” deyince, hemen Ömer şöyle dedi: 

“−Vallahi sen bunu yaptın!”  

“−Vallahi ben ne senin geçtiğini ne de selâm verdiğini farkettim!” dedim. 

Sözü Hz. Ebû Bekir alıp şöyle dedi:  

“−Osmân doğru söyledi. Mutlaka seni bundan alıkoyup düşündüren bir iş 

vardır, neydi o?” 

“−Ebedî kurtuluşun nasıl olacağını soramadan Allah Rasûlü (s.a.v) vefat 

ettiler!” dedim. 

Ebû Bekir (r.a): 

“−Ben bunu O’na sormuştum” deyince hemen ayağa kalkıp yakınına var-

dım ve: 

“−Babam annem sana feda olsun! Sen elbette buna lâyıksın!” dedim. 

Ebû Bekir (r.a) dedi ki:  

“–Ben «Ey Allah’ın Rasûlü, bu işin kurtuluşu nedir?» diye sorduğumda, 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle cevap vermişlerdi: 

«−Amcama arzettiğim kelimeyi (Kelime-i şehâdeti) kim kabul edip bana 

aynısını söyler (ve gereğini de yaparsa), işte bu onun için bir kurtuluş vesilesi 

olur.»” (Ahmed, I, 6; İbn-i Sa’d, II, 312-313; Heysemî, I, 14) 
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İçi Dışından Daha Hayırlıdır 

Ebû Bekir (r.a), hastalığı şiddetlenince Abdurrahman ibn-i Avf’ı çağırdı 

ve:  

“–Ömer ibnü’l-Hattâb hakkında ne dersin?” diye sordu. 

Abdurrahman (r.a):  

“–Sen bana öyle bir şey soruyorsun ki, sen onu benden daha iyi bilirsin” 

diye cevap verdi. 

Ebû Bekir (r.a): 

“–Öyle de olsa sen yine cevap ver” dedi. 

Abdurrahman (r.a): 

“–Allah’a yemin ederim ki o, senin düşündüğünden daha fazîletlidir.” de-

di. 

Sonra Ebû Bekir (r.a), Osman ibn-i Affân’ı huzuruna çağırdı ve: 

“–Ömer hakkında ne düşünüyorsun?” dedi. 

Osman (r.a): 

“–Sen Ömer’i hepimizden daha iyi tanıyorsun!” diye cevap verdi. 

Ebû Bekir (r.a): 

“–Ey Ebû Abdullah! Buna rağmen fikrini söyle!” dedi. 

Osman (r.a): 

“–Vallahi onun hakkında bildiğim, içinin dışından daha hayırlı olduğudur. 

İçimizde onun gibisi yoktur!” dedi. 

Ebû Bekir (r.a), ashaptan diğer insanlarla da istişare etti ve Hz. Ömer’i 

kendisinden sonra hilâfete aday gösterdi, onun halîfe olmasını tavsiye etti. (İbn-i Sa’d, 

III, 199-200) 
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Ömer ibnü’l-Hattâb’ı Halîfe Seçtim! 

Ebû Bekir (r.a), vefâtının yaklaştığını hissedince bir vasiyetnâme yazdırdı. 

Vasiyetinde şöyle diyordu: 

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla!.. 

Bu, Ebû Bekir bin Ebû Kuhafe’nin dünyadaki son zamanında ve âhiretin 

ilk ânında yazdığı vasiyettir. Bu ân, kâfirin îmâna geldiği, fâcirin yakîne erdiği, 

yalancının da doğru söylediği bir ândır!.. 

Sizin üzerinize benden sonra Ömer ibnü’l-Hattâb’ı halife seçtim. Onun 

sözünü dinleyiniz, ona itaat ediniz! Çünkü ben Allah için, Rasûlü için, dîni için, 

nefsim ve sizin için hayrı seçmekte zerre kadar kusur etmedim. Gücüm yettiği ka-

dar araştırma yaptım. Eğer Ömer adalet yaparsa benim onun hakkındaki zannım 

budur. Onun hakkında bildiğim de budur. Eğer değiştirirse, zulüm yaparsa her kişi 

kazancıyla karşı karşıyadır. Ben hayrı irade ettim, gaybı bilemem!” dedikten sonra 

şu âyeti okudu: 

“…Zulmedenler, hangi dönüşe (hangi âkıbete) döndürüleceklerini ya-

kında bileceklerdir.” (eş-Şuarâ, 227) 

Sonra da: “Selâm ve Allah’ın rahmeti sizin üzerinize olsun” dedi. 

Daha sonra bu vasiyetin mühürlenmesini emretti. 

Ebû Bekir (r.a) bu vasiyetin baş kısmını imla ettirdiğinde, henüz kimsenin 

ismini yazdırmadan baygınlık geçirmişti. Osman (r.a): 

“Ben sizin üzerinize Ömer ibnü’l-Hattâb’ı halife seçtim” ibaresini kendili-

ğinden yazdı. Sonra Ebû Bekir (r.a) ayıldı ve Hz. Osman’a: 

“–Yazdığını bana oku” dedi. 

Osman (r.a), Hz. Ömer’in ismini okuyunca Ebû Bekir (r.a) tekbir getirdi 

ve: 

“–Herhalde sen, müslümanlar ihtilafa düşmesin diye aceleyle Ömer’in is-

mini yazdın. Allah senden râzı olsun. Vallahi sen de hilâfete lâyıksın!” dedikten 

sonra vasiyeti tamamlayıp mühürledi. 

Bundan sonra Hz. Osman’a emretti, o da mektup mühürlü vaziyette elinde 

bulunduğu hâlde dışarı çıktı. Ömer ibnü’l-Hattâb ve Üseyd ibn-i Hudayr’ı yanına 

alarak insanlara: 

“–Bu mektupta ismi yazılı olan kişiye bey’at eder misiniz?” diye sordu. 

Onlar da: 
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“–Evet, ederiz” dediler. 

Böylece hepsi de Hz. Ömer’in halifeliğini kabul ettiler ve ondan râzı oldu-

lar. Sonra Ebû Bekir (r.a), Hz. Ömer’i yalnız olarak huzuruna aldı. Daha önce 

yaptığı vasiyetleri yeniden tekrarladı. Ömer (r.a) huzurundan çıktığında Ebû Bekir 

(r.a) ellerini semâya kaldırıp şöyle duâ etti: 

“Allah’ım! Ben onların iyiliğini istediğim için böyle yaptım. İnsanların 

aleyhine doğacak fitneden korktum. Benden daha iyi bildiğin sebeplerle, ben onlar 

hakkında böyle yaptım. Bütün gücümle çalıştım ve bu şekilde olmasını münâsip 

gördüm. Onların en hayırlısını, en kuvvetlisini ve insanları hayra irşâd etmeye en 

hırslı olanını kendilerine idâreci seçtim. Artık bana Sen’in emrin gelmiştir. Bun-

dan sonra Sen onlara sahip ol ve onları muhâfaza eyle! Onlar Sen’in kullarındır ve 

perçemleri senin elindedir. İdarecilerini onlar için ıslah eyle! Onu Rahmet Pey-

gamberi Efendimiz ile sâlihlerin yoluna uyan râşid halifelerden eyle! Halkını da o 

idâreci için itaatkâr ve hayırlı eyle!”32 

                                                 
32 Bkz. İbn Sa’d, III, 199-200; İbn-i Asâkir, Târîhu Dımeşk, c. 44, s. 252; Ali el-Müttakî, no: 14175. 
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Cuma İçin Gusül Al! 

Hilâfeti yıllarında birgün Ömer (r.a) Cuma hutbesi okurken Osman (r.a) 

Mescid’den içeri girdi. Onun Cuma namazına vaktinde gelmemesini doğru bul-

mayan Ömer (r.a), konuşmasını keserek namaza niçin vaktinde gelmediğini sordu. 

Osman (r.a) da o gün bir meşgalesi bulunduğunu, evine döndüğü zaman ezan 

okunduğunu, vakit geçirmeden çabucak abdest alıp geldiğini söyledi. Bunun üze-

rine Ömer (r.a): 

“–Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in, 

«Biriniz Cuma namazına gideceği zaman gusül abdesti alsın!» buyurduk-

larını bildiğin halde sadece abdestle yetindin öyle mi?” diye çıkıştı. (Buhârî, Cum`a 2, 5; 

Müslim, Cum`a 3, 4) 

Diğer rivâyetlerden anlaşıldığına göre Osman (r.a) pazara gittiği için ge-

cikmiş, ezanı işitince, hutbe dinlemenin faziletini, guslün faziletine tercih ederek 

gusletmeden sadece abdest alarak Mescid’e koşmuştur. 

Cuma günü gusletmek sünnet kabul edilmiştir. 
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Bu Hizmeti Biz Yapalım! 

Hz. Osman’ın hizmetçisi anlatıyor: 

“Osman (r.a) ile birlikte sıcak bir yaz günü onun Avâli bölgesindeki evin-

deydik. O esnâda Osman (r.a) iki genç deveyi çekip götüren birini gördü. Yerin 

üstü, şiddetli sıcak sebebiyle dalga dalga görünüyordu. Osman (r.a): 

«‒Şu zâtın neyi var acaba! Keşke Medîne’de bekleseydi de hava biraz se-

rinleyince yola çıksaydı?!» buyurdu. Adam bize yaklaşınca: 

«‒Bak bakalım kimmiş!» dedi. Baktım ve: 

«‒Ridâsını başına sarmış, iki genç deve götüren bir kişi görüyorum.» de-

dim. 

O zât biraz daha yaklaşınca Osman (r.a): 

«‒Bir daha bak!» dedi. Baktım, bir de ne göreyim: Ömer ibnü’l-Hattâb 

(r.a)! Hemen: 

«‒Bu gelen kişi Mü’minlerin Emîri!» dedim. 

Osman (r.a) kalkıp başını kapıdan dışarı çıkardı. Dışarda esen sıcak hava 

kendisini rahatsız edince hemen başını içeri çekip bekledi. Ömer (r.a) evin dengi-

ne gelince: 

«‒Bu saatte seni dışarı çıkaran nedir?» diye sordu. Ömer (r.a): 

«‒Zekât mallarından iki genç deve geride kalmışlar. Diğer zekât develeri 

yerlerine götürüldü. Bunları da koruluğa götürüp onlara katmak istedim. Zâyî ol-

malarından ve Allah Teâlâ’nın onları benden sormasından korktum!» buyurdu. 

Osman (r.a): 

«‒Buraya gelin ey Mü’minlerin Emîri! Biraz su için, gölgede dinlenin! Biz 

onları yerine ulaştırırız.» dedi. Ömer (r.a): 

«‒Sen gölgene dön!» buyurdu. Ben: 

«‒Yanımızda o işi yapacak hizmetçiler var!» dedim. Ömer (r.a): 

«‒Sen gölgene dön!» buyurdu ve yoluna devam etti. 

Osman (r.a): 

«‒Kim son derece kuvvetli ve emîn33 bir kişiye bakmak isterse şu zâta 

baksın!» buyurdu ve yanımıza döndü. Kendini gölgeye zor attı.”34 

                                                 
33 Osman (r.a) bu sözüyle Kasas Sûresi’nin 26. âyet-i kerimesine telmihte bulunuyordu. 
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34 İmâm Şâfiî, Müsned, s. 390; İbn-i Asâkir, Târîhu Dımeşk, c. 44, s. 274; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe, IV, 

156/1240; Muhibbu’t-Taberî, er-Riyâdu’n-nadra, II, 394; Dehlevî, İzâletü’l-hafâ, II, 558-559. 



 63 

Kolaylık Gösteren Cennet’e Girer 

Osman (r.a) bir kişiden arazi satın almıştı. Adam yavaş davranıyor, bir tür-

lü gelip arazisinin parasını almıyordu. 

Birgün Osman (r.a) o zâtla karşılaştı ve: 

“–Niçin gelip de paranı almıyorsun?” diye sordu. 

Toprak sahibi: 

“–Sen beni aldattın, kiminle karşılaşsam beni ayıplıyor, aldandığımı söy-

lüyor!” dedi. 

Osman (r.a) hayretle: 

“–Bu sebeple mi gelmiyorsun?!” diye sordu. 

Satıcı: 

“–Evet” dedi. 

Osman (r.a): 

“–O hâlde serbestsin, ister arazini al istersen paranı!” dedi. 

Sonra da şöyle dedi: 

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

«Allah -azze ve celle-, satın alırken, satarken, borcunu öderken ve borcunu 

isterken kolaylık gösteren kişiyi Cennet’e koysun!» buyurdular.” (Ahmed, I, 58) 
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HİLÂFET DEVRESİ 
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Halîfe Seçilmesi 

Hz. Ömer (r.a) yaralandığında kendisine: 

“–Ey Mü’minlerin Emîri, vasiyette bulun, yerine birini tâyin et!” dediler. 

Ömer (r.a) şöyle dedi: 

“–Ben, bu işe Rasûlullah (s.a.v)’in kendilerinden râzı olarak vefât ettiği şu 

altı kişiden daha layık birini bilmiyorum: Hz. Ali, Hz. Osman, Zübeyr, Talha, Ab-

durrahman ibn-i Avf ve Sa’d (r.a). 

Oğlum Abdullah da size şehâdet etsin! Onun hilafet işiyle hiçbir alâkası 

yoktur. Emîrlik, şayet Sa’d’a isabet ederse, mesele yok. Aksi hâlde, kim emîr 

olursa ondan istifade etsin. Bilesiniz, ben onu aczi veya hıyâneti sebebiyle azlet-

medim.” 

Ömer (r.a) şunu da söyledi: 

“–Benden sonra gelecek halifeye Ensâr’ı, Muhâcirîn’i, bedevîleri ve taşra 

halkını vasiyet ediyorum. (Onlara güzel muâmele etsin!)” 

Ruhu kabzedilince onu çıkardılar. Yayan Hz. Âişe’nin odasına kadar gel-

diler. Abdullah selam verip: 

“–Ömer izin istiyor!” dedi. 

Hz. Âişe vâlidemiz (r.a): 

“–Alın içeri!” dedi ve derhal içeri alındı. İki arkadaşı (Rasûlullâh [s.a.v] ve 

Hz. Ebû Bekir) ile birlikte oraya defnedildi. 

Defin işlemleri bitince, hilafet hey’eti toplandı. Abdurrahman ibn-i Avf 

(r.a): 

“–Seçimin asgarî ihtilafla yürümesi için aranızdan üç kişi seçin!” dedi. 

Zübeyr (r.a): 

“–Ben reyimi Ali’ye verdim” dedi. 

Talha (r.a) da: 

“–Ben de reyimi Osman’a verdim” dedi. Sa’d (r.a): 

“–Ben de reyimi Abdurrahmân’a verdim” dedi. 

Abdurrahman (r.a), Hz. Ali ile Hz. Osman’a: 
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“–Hanginiz bu işten çekilirse biz de halifemizi belirleme işini ona bırakı-

rız. Allah ve müslümanlar onun üzerinde murakıbtır. O da kanaatince en iyi olanı 

araştıracaktır!” dedi. 

Ancak bu iki büyük zât sükût ettiler. Bunun üzerine Abdurrahman (r.a) on-

lara: 

“–Seçme işini bana bırakır mısınız? Allah en efdalinizi seçmem hususunda 

benim üzerimde murakıbdır!” dedi. 

O ikisi de, “Evet!” dediler. Hz. Ali’nin elinden tuttu ve: 

“–Senin Rasûlullah (s.a.v)’e yakınlığın, İslâm’da da kıdemin (önceliğin) 

var, bunu biliyorsun. Allah da üzerinde murakıbtır. Kasem ediyorum, seni seçecek 

olsam mutlaka adâletli olursun, Osman’ı seçecek olsam kesinlikle onu dinleyip it-

aat edersin!” dedi. 

Sonra Hz. Osman’a yönelerek, ona da buna benzer sözler söyledi. Her iki-

sinden de misak (yani kesin söz) aldıktan sonra: 

“–Ey Osman kaldır elini!” dedi ve ona bey’at etti. Hz. Ali (r.a) da bey’at 

etti. Sonra kapılar açıldı ve Medine halkı da gelip Hz. Osman’a bey’at ettiler.” 

(Buhârî, Ashâbu’n-Nebî, 8; Cenâiz, 96; Cihâd, 174; Tefsir, 59/5, Ahkâm, 43) 
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Halîfe Olacağını İnsanlar Biliyordu 

Tâbiînin büyüklerinden Hârise bin Mudarrib (r.a) şöyle buyuruyor: 

“Hz. Ömer’in halifeliği zamanından hacca gittim, insanlar ondan 

sonra hilâfetin Hz. Osman’a geçeceğinde hiç şüphe etmiyorlardı.” (İbn-i Ebî 

Şeybe, Musannef, VII, 440/37075) 

“Hz. Ömer’in emirliği zamanında bir kervancı başının: 

«Ondan sonra emîr Osman’dır» diye şiir okuduğunu işittim. 

Hz. Osman’ın emîrliği zamanında da bir kervancı başının: 

«Ondan sonra emîr, Ali’dir» diye şiir söylediğini işittim.” (Ahmed, 

Fedâilü’s-Sahâbe, Beyrut: Risâle, 1403, I, 493) 
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İlk Hutbe 

Şûrâ ehli tarafından bey’at edilerek halife seçilen Osman (r.a) üzgün bir 

şekilde Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in minberine çıktı. Allah’a hamd ü senâda 

bulunup Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’e salât ü selam getirdikten sonra şunları söy-

ledi: 

“–Siz, her an değişmekte olan bir yurttasınız ve hayatınızın bundan sonraki 

kısmını yaşamaktasınız. Öyleyse henüz gelmeden, gücünüz yettiğince ve en güzel 

şekilde ölüme hazırlanınız! Ömrünüzü en hayırlı amellerle değerlendiriniz. Şunu 

biliniz ki bu imkân sizlere verilmiştir. Unutmayınız, eceliniz sabah ya da akşam 

hiç beklemediğiniz bir anda size gelebilir. Bu dünya aldatma üzerine kurulmuştur. 

Nitekim Allah Teâlâ: 

«Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan Allah’ın affına güven-

direrek sizi kandırmasın!»35 buyurmaktadır. 

Geçmiş ümmetlerden ders ve ibret alınız! Sonra var gücünüzle çalışınız ve 

sakın gaflete düşmeyesiniz! Çünkü siz gaflet etseniz de hiçbir ânınızdan gaflet 

edilmeksizin hesâba çekileceksiniz. Hani dünyanın evlatları/ona gönül verenler 

nerede? Dünyayı îmar edenler nerede? Dünyadan çok uzun bir süre faydalananlar 

nerede? Dünya onları da kaldırıp atmadı mı? O halde dünyaya Allah’ın verdiği 

kadar değer veriniz! Allah Teâlâ dünyaya nasıl değer vermemişse siz de ona değer 

vermeyiniz! Yalnızca âhireti elde etmeye çalışınız! Çünkü Allah, bu dünya haya-

tından daha hayırlı olan âhiret hayatı için şöyle bir temsil getirmiştir: 

«Onlara şunu da misal göster: Dünya hayatı, semâdan indirdiğimiz 

bir su gibidir ki, bu su sâyesinde yeryüzünün bitkisi (önce gelişip) birbirine 

karışmış; ardında da rüzgârın savurduğu çerçöp hâline gelmiştir. Allah, her 

şey üzerinde iktidar sahibidir. 

Servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür; bâkî kalacak olan sâlih 

ameller ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı, hem de ümit bağ-

lamaya daha lâyıktır.» (el-Kehf, 45-46)” 

Hutbesini bitiren Osman (r.a) minberden indi; cemaat da ona bey’at etti. 
(Taberî, Tarih, IV, 243) 

                                                 
35 Lokman, 33. 
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Üzerime Bir Yük Yüklendi 

Bey’at işi tamamlandıktan sonra Osman (r.a) halka hitâben şu konuşmayı 

yaptı: 

“Ey insanlar! Üzerime bir yük yüklendi ve ben de bunu kabul ettim. Ama 

şunu biliniz ki ben kendiliğimden birşey icat edecek değilim. Ben, sadece önceki-

lerin yolunu izleyecek olan bir tâbîyim. Bilmenizi isterim ki Allah’ın Kitâbı’ndan 

ve Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in Sünnet’inden sonra benim üzerimde üç hakkı-

nız vardır: 

1. Benden önceki zatların koymuş oldukları ve sizin de üzerinde icma etti-

ğiniz hükümlere tâbi olmam. 

2. Hakkında hüküm ve rivayet bulunmayan konularda salâhiyetli kimseler-

le istişâre etmem. 

3. Hak etmediğiniz ve gerekmediği müddetçe size elimi ve kamçımı kal-

dırmamamdır. 

Unutmayınız ki dünya hayatı, süslenmiş ve insanlara sevdirilmiş çekici bir 

hayattır. Bunun içindir ki birçok kimse ona kapılmıştır. Sakın dünyaya güvenip 

meyletmeyiniz! Çünkü o kendisine güvenilebilecek birşey değildir. Şunu da bili-

niz ki dünya, kendisini terkedenler müstesna hiç kimsenin yakasını bırakmaz!” (Ta-

berî, Tarih, IV, 422; Kandehlevî, Hayâtu’s-sahâbe, III, 203-204) 
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Mescid-i Nebî’nin Genişletilmesi 

Hz. Osman devrinde, müslümanlar Cuma günleri Mescid’in darlığından ve 

namaz kılmak için meydanlara yayıldıklarından şikâyet edip Mescid’in genişle-

tilmesini istediler. 

Osman (r.a) da ashabın görüş sahibi olanlarıyla konuştu. Mescid’in yıkılıp 

genişletilmesi hususunda görüş birliğine varıldı. 

Osman (r.a) Mescid’in yapısını değiştirdi. Ona birçok ilaveler yaptı. Du-

varları yontma nakışlı taşlarla ve kireçle, çürüyen direklerini de yontma nakışlı 

taşla yaptırdı. Mescid’in tavanını sert ve dayanıklı sac ağacıyla kaplattı. Yapının 

çakıl ve kumları Akîk deresinden taşındı. Kerpici, Bakî’de kesildi. 

Mescidin temeli, adam boyu yükselinceye kadar, taşla örüldü. Hz. Ömer 

devrinde olduğu gibi, mihrabın sağında, solunda ve aksi istikametteki kısmında 

ikişerden altı kapı açıldı. 

Mescidi genişletme işine, Hicretin 29. senesi Rebiülevvel ayının başlarında 

başlandı, 30. senenin Muharrem’i girince, on ayda bitirildi.36
 

İnşaat esnâda, Allah Rasûlü (s.a.v) için minber yapılınca, O’ndan ayrılma-

nın hicrânıyla inleyen Hurma Kütüğü meydana çıkmış, Übey bin Ka’b (r.a) bu 

kütüğü alarak kurtlar tarafından yenilip un ufak edilinceye kadar evinde saklamış-

tır. (İbn-i Sa’d, I, 251-252) 

Aynı şekilde Kuba Mescidi de Osman (r.a) tarafından genişletilmiştir. 

                                                 
36 Bkz. Buhârî, Salât, 62; Ebû Dâvûd, Salât, 12; Ahmed, II, 130; Semhûdî, II, 495-501; Belâzurî, Fütûhu’l-

büldân, I, 5; Diyarbekrî, I, 347 
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Cennet’te Bir Ev 

Emîrü’l-Mü’minîn Osmân bin Affân (r.a) Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in 

Mescid-i Şerîf’ini yeniden binâ ettiği zaman insanların (itirâz kabîlinden) dediko-

duları üzerine şöyle buyurdu: 

“‒Siz bana îtirâz etmekte çok aşırı gittiniz. Hâlbuki ben Nebiyy-i Ekrem 

(s.a.v) Efendimiz’in şöyle buyurduklarını işittim: 

«Her kim Allah Teâlâ’nın rızâsını kastederek (büyük, küçük) bir mescid 

binâ ederse, Allâh Teâlâ da ona Cennet’te onun gibi bir ev binâ eder».” (Buhârî, 

Salât, 65; Müslim, Zühd, 43-44) 

İtirâz edenler, Mescid’in Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz devrindeki hâl ve 

şekliyle binâ edilmesini, nakışlı taş ile kireç kullanılmamasını arzu ediyorlardı. 

Hâlbuki kerpiç duvarlar çabuk gevşiyor, hurma gövdelerinden yapılan direkler kı-

sa zamanda çürüyor, hurma dallarından yapılan tavan da namaza gelenleri yağ-

murdan muhâfaza edemiyordu. Bu sebeple Hz. Osmân (r.a) Mescid’i iyice geniş-

letti, duvarlarını nakışlı taşlarla ve kireçle ördü, direklerini nakışlı taşlardan, tava-

nını da sac ağacından yaptı. 

Câmi için ayrılan bir arsa, Allah rızâsı için vakfedilmiş olur. Artık orası, 

üstü ve altıyla birlikte kıyamete kadar câmi hükmündedir. Bu sebeple bir câminin 

arsası ve binâsı için infakta bulunmak, en büyük sadaka-i câriyedir. Kıyamete ka-

dar orada namaz kılan, Kur’ân-ı Kerîm okuyan, zikreden ve muhtelif ibadetler ya-

pan mü’minlerin kazandığı sevapların aynısını Cenâb-ı Hak bu hayır sâhibine de 

lûtfeder. O hâlde yapılabilecek en büyük hayırlar, câmi, Kur’ân Kursu ve İslâmî 

eğitim müesseseleri yaptırmak, bunların arsalarını vermek ve onlara destek ol-

maktır. 
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Başını Kerpice Koymuş 

Bir öğle vakti işçiler işe dalmış Mescid-i Nebevî’yi genişletme çalışmala-

rına devam ediyorlardı. O esnâda küçük bir çocuk olan İbn-i Saîd el-Mahzûmî 

Mescid’e geldi. Bir kenarda başını tuğlaya koyarak uyuyan güzel yüzlü bir yaşlı 

gördü. 

Küçük çocuk yaklaştı ve ihtiyarın güzelliğine hayran hayran bakmaya baş-

ladı. Yaşlı gözlerini açarak: 

“–Yavrum, sen kimsin?” diye sordu. 

Çocuk: 

“–İbn-i Saîd ibn-i Yerbû’ el-Mahzûmî” dedi. 

Yaşlı zât, yakında uyumakta olan bir hizmetçiye seslendi, lâkin hizmetçi 

onu duymadı. Bu sefer çocuğa: 

“–Şunu çağırıver” dedi. 

Çocuk da çağırdı. Yaşlı zât yanına gelen hizmetçiye bazı tâlimatlar verdi. 

Çocuğa da: 

“–Biraz otur!” dedi. 

Hizmetçi gidip bir takım elbise ve bin dirhem para ile geldi. İhtiyar, çocu-

ğun eski elbiselerini çıkarıp ona takım elbiseyi giydirdi. Bin dirhemi de cebine 

koydu. Çocuk evlerine dönüp babasının yanına vardı. Babası: 

“–Oğlum, bu iyiliği sana kim yaptı!” dedi. 

Çocuk şöyle dedi: 

“–Kim olduğunu bilmiyorum. Mescid’de uyuyordu. İhtiyar olmasına rağ-

men, ben ondan daha güzel bir insan görmedim.” 

Bu cevap üzerine babası iyilik sahibinin kim olduğunu anladı ve: 

“–O Mü’minlerin Emîri Osman ibn-i Affân’dır” dedi. (İbn Kesîr, el-Bidâye, VII, 

213; Minşâvî, s. 41) 
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Cumâ Ezanı 

Rasûlullah (s.a.v), Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer devrinde Cuma günleri sa-

dece hutbeden evvel bir iç ezan okunurdu. Ancak daha sonra cemaat artınca, in-

sanları önceden uyarmak için Hz. Osman’ın emri ile Medine çarşısındaki Zevrâ 

isimli yerde üçüncü bir ezan daha okunmaya başlandı. Cumanın ilk ezanı bu şe-

kilde sâbitleşmiş oldu. (Buhârî, Cuma, 21, 22, 24, 25; Ebû Dâvûd, Salât, 225; Tirmizî, Salât, 372/516); Nesâî, 

Cuma, 15) 

Burada bahsedilen üç ezandan kasıt: 

1. Dış ezan, 

2. İç ezan, 

3. Kâmet’tir. 
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Cemaatle Namaz 

Osman ibn-i Affân (r.a) birgün yatsı namazına gelmişti. Cemaatin henüz 

az olduğunu görünce Mescid’in gerisinde bir yere uzandı ve insanların çoğalması-

nı beklemeye başladı. O esnâda İbn-i Ebî Amre gelip Hz. Osman’ın yanına otur-

du. Osman (r.a) ona kim olduğunu sordu. O da kendisini tanıttı. 

Osman (r.a): 

“–Kur’ân’dan ne kadar biliyorsun?” diye sordu. O da ne kadar bildiğini 

haber verdi. 

Daha sonra Osman (r.a) şöyle dedi: 

“–Ey kardeşimin oğlu! Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i şöyle buyururlarken 

işittim: 

«Yatsı Namazı’nı cemaatle kılan kimse, gecenin yarısını namazla geçirmiş 

gibidir. Sabah Namazı’nı cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibi-

dir».” (Bkz. Muvatta’, Salatü’l-Cemaa, 7; Müslim, Mesâcid, 260; Tirmizî, Salât, 165; Ebû Dâvûd, Salât, 47) 
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Abdestten Sonra Namaz 

Osman (r.a), insanlara öğretmek maksadıyla abdest aldıktan sonra şöyle 

demiştir: 

“–Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i bu şekilde abdest alırlarken gördüm. 

Abdestleri bitince de şöyle buyurdular: 

«–Her kim şu benim abdest alışım gibi abdest alır, sonra iki rekʻat namaz 

kılar ve bu esnâda kalbinden namaz hârici düşünceler geçirmezse, geçmiş (küçük) 

günâhları mağfiret olunur».” (Buhârî, Vudû, 24, 28; Müslim, Tahâret, 3-4) 

Osman (r.a) başka bir rivâyette Allâh Rasûlü’nün şöyle buyurduğunu 

nakletmiştir: 

“Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun 

namazı ve mescide kadar yürümesi de fazladan kazanç sayılır.” (Müslim, Tahâret 8. Krş. 

Buhârî, Rikâk, 8) 

Sonra Rasûlullah (s.a.v) şunu ilâve etmiştir: 

“–Sakın aldanmayınız.” (Buhârî, Rikâk, 8; İbn Mâce, Tahâret, 6; Ahmed, I, 66) 

Yâni bahsedilen bu fazîletler bana yeter diye kendinizi aldatarak diğer 

hayırlardan geri kalmayınız. Bu affa güvenerek günahlara karşı cesur olmayınız. 

Bu kâide, amellerin fazîletini beyan eden bütün rivâyetler için geçerlidir. 

Peygamber Efendimiz’in, herhangi bir ameli yapan kişilerin çok büyük ecirler 

kazanacağını bildirmesi, insanları o amele teşvik etmek ve kıymetini bildirmek 

içindir. Dolayısıyla, sadece bir amel için vaad edilen büyük sevaba bakarak, “Bu 

bana yeter, başka bir şey yapmama gerek yok!” demek doğru değildir. Onunla 

birlikte diğer amellere de devam etmek îcâb eder. 
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Sormayacak mısınız? 

Ashâb-ı kiram, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den sonra O’nun davrandığı 

gibi davranmaya ihtimam göstermişler, her hususta O’nu taklit etmeye gayret et-

mişlerdir. Bir gün Osman ibn-i Affân (r.a) su isteyip abdest aldıktan sonra tebes-

süm etmiş ve arkadaşlarına: 

“−Niçin tebessüm ettiğimi sormayacak mısınız?” demişti.  

Onların sorması üzerine şunları söyledi: 

“–Birgün Allah Rasûlü (s.a.v) buraya yakın bir yerde su istediler, benim 

gibi abdest aldılar ve tebessüm ettiler. Sonra da: 

«−Niçin tebessüm ettiğimi sormayacak mısınız?» buyurdular. 

Sorduğumuzda ise şu açıklamayı yaptılar: 

«−Tebessüm etmemin sebebi şudur: Kul abdest alıp yüzünü yıkadığı za-

man Allah Teâlâ yüzü ile işlediği günahları siler. Kollarını yıkadığı zaman da 

böyle, başını meshettiği zaman da böyle, ayaklarını yıkadığı zaman da böyledir».” 

(Heysemî, I, 229) 



 77 

Af 

Bir gün Osman (r.a) evinden çıkmış sabah namazına gidiyordu. Kapıdan 

girince kendisine saldırmak üzere olan bir adamla karşılaştı. Osman (r.a): 

“–Şuna bakın!” dedi. 

Cemaat baktıklarında hançerli bir adam gördüler. Osman (r.a): 

“–Bu ne?” diye sordu. 

Adam: 

“–Seni öldürmeyi kastetmiştim.” dedi. 

“–Sübhânallah, yazıklar olsun sana, beni niçin öldürecektin ki?” 

“–Yemen’deki vâlin bana zulmetti.” 

“–Şikâyetini bana ilettin de vâlime karşı gerekeni yapmadım mı ki beni öl-

dürmeyi istiyorsun?” 

Sonra Osman (r.a) çevresine toplanan insanlara: 

“–Ne diyorsunuz?” diye sordu: 

“–Ey Mü’minlerin Emîri, bu bir düşmandır ve Allah da sana onu yakalama 

imkânı vermiştir.” dediler. 

Osman (r.a): 

“–Hayır, bu, günah işlemeye yeltenen bir kuldur ve Allah onun bana zarar 

vermesine mâni olmuştur.” dedi. 

Sonra da adamı affetti ve kendisi müslümanların emîri olduğu müddetçe 

Medîne-i Münevvere’ye girmemesini şart koştu. (Bkz. İbn-i Şebbe, Târîhu’l-Medîne, Cidde, 1399, 

s. 1027; Minşâvî, s. 47) 
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Mü’minin Firâseti 

Enes (r.a), bir gün Hz. Osman’a giderken yolda bir kadın görür. Kadının 

güzelliği aklına takılır. Bu düşünce ile Hz. Osman’ın yanına girer. Onu gören Os-

man (r.a): 

“–Ey Enes! Gözlerinde zinâ izleri olduğu hâlde buraya giriyorsun!” der. 

Bu söz karşısında şaşıran Enes (r.a), hayret içinde: 

“–Allah’ın Rasûlü’nden sonra da mı vahiy geliyor?” diye sorunca, Osman 

(r.a): 

“–Hayır, bu bir basîret ve doğru bir firâsettir” buyurur. (Kuşeyrî, Risâle, s. 238) 
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İstanbul’un Fethi İçin 

Osman (r.a), komutanlarına hiç vakit kaybetmeden Cebel-i Târık’ı geçe-

rek Endülüs’e girmeleri emrini vermişti. Bu emir, İstanbul’un batı yönünden sı-

kıştırılarak fethin kolaylaştırılması düşüncesinden kaynaklanıyordu. Bu sebeple o, 

Endülüs seferine katılanlara şu mektubu yazmıştı: 

“İstanbul ancak Endülüs tarafından fethedilebilir. Eğer orayı fethederse-

niz, âhir zamanda İstanbul’u fethedenlerin ecrine siz de ortak olursunuz. Ve’s-

selâm.”37
 

Böylece Osman (r.a) zamanında, Kuzey Afrika’daki fetihler tamamlan-

mış, İslâm’ın karşısındaki en büyük güç olan Bizans’ın batıdan sıkıştırılması 

siyâseti tâkip edilmiştir. 

                                                 
37 Bkz. İbn Kesîr, el-Bidâye, VII, 144; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, III, 93; Muhammed Hamidullah, “Fethul-Endelüs 

(İspanya) fi Hilafeti Seyyidina Osman sene 27 li’l-Hicre”, İ.Ü. Ed. Fak. İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, İs-

tanbul 1978, VII, 221-225. 
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Hâkimlerin Tehlikeli Vazîfesi 

Osman (r.a), Hz. Ömer’in oğlu Abdullah’a kadılık vazîfesi verip: 

“–Git insanlar arasında hükmet!” dedi. 

Abdullah (r.a): 

“–Ey Mü’minlerin Emîri, beni bu vazifeden affetmez misiniz?” diye ricada 

bulundu.  

Hz. Osman (r.a):  

“–Bundan niye kaçınıyorsun? Senin baban da kâdı idi?!” diye ısrar etmek 

istedi. 

Ancak Abdullah (r.a) şöyle dedi: 

“–Doğru da, ben Rasûlullah (s.a.v)’in:  

«Kim kâdı olur ve adâletle hükmederse, bu kimse başabaş (sevap ve güna-

hı eşit) ayrılmaya liyakat kazanmıştır.» dediğini işittim. Artık (Rasûlullah’ın bu 

sözünden) sonra kadılık vazîfesinden ne ümid edebilirim ki?” (Tirmizî, Ahkâm 1/1322) 

Yine Abdullah şöyle demiştir: 

“Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in: 

«Kadılar üç sınıftır. Biri kurtulur, diğer iki sınıf cehennemdedir. Zulümle 

(bilgisizce) veya hevâ ve hevesine göre hükmeden helâk olur, hak ile hükmeden ise 

kurtulur.» buyurduklarını işittim.” (Heysemî, IV, 193; İbn Sa’d, IV, 108) 

Diğer bir hadislerinde Allah Rasûlü (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“İnsanlar arsında hükmetmek için kadı tayin edilen kişi, bıçaksız boğaz-

lanmış demektir.” (Ahmed, II, 230) 
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Yemin Etmektense 

Abdullah ibn-i Ömer’in (r.a) anlattığına göre kendisi, sekizyüz dirheme 

bir köle satar ve satarken “kusursuz” olduğunu söyler. Ancak, satın alan kimse 

bilâhere:  

“–Kölede bir hastalık varmış, bana söylemedin” der. 

İhtilaf Hz. Osman’a götürülür. Adam:  

“–Kölede hastalık olduğu halde, haber vermeksizin bana sattı” der. 

Abdullah (r.a):  

“–Ben onu kusursuz olarak sattım” der. 

Hz. Osman (r.a), Abdullah’ın sattığı zaman kölede kusur olduğunu bilme-

diğine dair yemin etmesine hükmeder. Hz. Abdullah da yemin etmekten imtina 

ederek, köleyi geri alır. Köle yanında sıhhate kavuşur. Sonra onu yeniden satar, 

ancak bu sefer bin beş yüz dirheme...” (Muvatta’, Büyû, 4) 

İşte bu da, olur olmaz yere yemin etmekten kaçınmanın ve alış verişte ko-

laylık göstermenin bir bereketidir. 
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Ben O’ndan Eskiyim 

Kubâs bin Üşeym (r.a) bir gün: 

“–Ben ve Peygamber (s.a.v), Fil Senesi’nde doğduk” demişti. 

Osman ibn-i Affân (r.a) ona: 

“–Sen mi daha büyüksün, yoksa Rasûlullah (s.a.v) mi?” diye sordu.  

Kubâs (r.a) şu incelik, nezâket ve zerâfet dolu cevâbı verdi:  

“–Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) benden çok çok büyüktür. Ben ise doğum 

tarihi itibarıyla O’ndan eskiyim... Ben filin pisliklerini yeşile dönmüş, renk 

değiştirmiş bir vaziyette gördüm!” (Tirmizî, Menâkıb, 2/3619) 
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Tevessül 

Bir kimse Osman bin Affân (r.a)’in yanına bir ihtiyacı için sık sık gidiyor, 

fakat Hz. Osman (r.a) ona iltifat etmiyor, ihtiyacını görmüyordu. Bu kimse Os-

man bin Huneyf (r.a) ile karşılaştı ve durumu ona şikâyet etti. Osman bin Huneyf 

(r.a) ona şu tavsiyede bulundu: 

“–Su kabını getirip abdest al, sonra da mescide giderek iki rekât namaz kıl! 

Namazın sonunda: 

«Allâh’ım, Rahmet Peygamberi olan Nebiyy-i Ekrem’in Muhammed (s.a.v) 

hürmetine Sen’den istiyor ve Sana yöneliyorum. Ey Muhammed! Şu ihtiyacımın 

karşılanması için, Sen’i vesîle edinerek Rabbime yöneliyorum. Allâh’ım, O’nu be-

nim için şefâatçi kıl!» diye duâ et ve peşinden ihtiyacını söyle!” 

O zât gitti ve kendisine söylenenleri yaptı. Ardından da Osman bin 

Affân’ın kapısına vardı. Kapıcı onun elinden tuttu, Hz. Osman’ın yanına götürüp 

oradaki mindere oturttu. Osman (r.a): 

“–İhtiyacın nedir?” diye sordu. O da söyledi. Osman (r.a) isteğini derhâl 

yerine getirdi ve: 

“–Şimdiye kadar bir ihtiyacının olabileceği hiç hatırıma gelmemişti. Bun-

dan sonra bir ihtiyacın olursa hemen bize gel!” dedi.  

Murâdına nâil olan zât, Halîfe’nin huzûrundan ayrıldıktan sonra doğruca 

Osman bin Huneyf’e giderek: 

“–Allah seni hayırla mükâfatlandırsın, sen benim için Halîfe ile konuşun-

caya kadar o benim ihtiyacımı görmüyor ve bana iltifat etmiyordu.” dedi. 

Bu söze şaşıran Osman bin Huneyf (r.a) şöyle dedi: 

“–Vallâhi ben Halîfe ile konuşmadım. Lâkin şöyle bir hâdiseye şâhit ol-

muştum:  

Bir âmâ, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e gelerek: 

«–Yâ Râsûlâllah! Allâh’a yalvar da gözümdeki hastalığı gidersin! Gözü-

mün kör olması bana çok zor geliyor!» dedi. 

Efendimiz (s.a.v): 

«–Dilersen sabret, bu senin için daha hayırlıdır.» buyurdular. Âmâ ise: 

«–Yâ Rasûlâllah! Beni elimden tutup götürecek kimsem yok. Bu hâl bana 

çok meşakkat veriyor. Lütfen gözlerimin açılması için duâ ediniz!» deyince Pey-

gamber Efendimiz (s.a.v): 
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«–Su kabını getir ve abdest al! Sonra iki rekât namaz kıl! Ardından da: 

ُدِّٰإن ِّٰاَلل  ّٰ َ ّٰالر َْْحَِة.ّٰيَاُُّٰمَم  ٍدّٰنَِب ِ َ ُهِّٰإلَْيَكّٰبِنَِبي َِكُُّٰمَم  َ ِّٰإن ِيّٰأَْسأَلَُكَّٰوأَتََوج  َ ْه ُُّٰيّٰتَُّٰهم  َ َوج 

ِذِهِّٰلُتْقَضىِّٰلَي.ّٰبَِكِّٰإلَىّٰرَب ِيِّٰفيَّٰحاَجِِتّٰه ّٰ  

ّٰاَلل  ّٰ َ ْعُهِّٰفي  ّٰفََشف ِ َ ُهم   

“Allâh’ım! Rahmet peygamberi olan Nebiyy-i Ekrem’in Muhammed 

(s.a.v) ile (O’nun hürmetine) Sen’in zâtından diliyor ve Sana yöneliyorum... Yâ 

Muhammed! İhtiyacımın karşılanması için Sen’i vesîle edinerek Rabbime yöne-

liyorum!.. Allâh’ım! O’nu bana, şefâatçi kıl!..” diye duâ et!» buyurdular. 

Vallâhi biz henüz ayrılmamıştık, aramızdaki konuşma uzamıştı. Derken o 

âmâ zât, Efendimiz’in yanına geldi. Sanki onda daha önce hiçbir rahatsızlık yok-

muş gibiydi, tamamen iyileşmişti.”38
 

Biz bu duâyı okuyacağımız zaman, “Yâ Muhammed” hitâbı yerine “Yâ 

Rasûlâllah!” dememiz, Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’e hürmette kusur etmemiş 

olmak için daha münâsiptir. Fahr-i Kâinât (s.a.v) Efendimiz’in, bu rivâyette ism-i 

şerîflerini açıkça ifâde etmeleri, o sahâbîye tanıdıkları istisnâî bir cevazdır.39 

                                                 
38 Bkz. Tirmizî, Deavât, 118/3578; İbn-i Mâce, İkāme, 189; Nesâî, Kübrâ, VI, 169; Ahmed, IV, 138; Hâkim, I, 

707-708; Beyhakî, Delâil, V, 464; Heysemî, II, 279. 
39 Allâme Yûsuf bin İsmâil en-Nebhânî, el-Fedâilü’l-Muhammediyye, Haleb 1414, s. 230. 
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Kabir Azâbı 

Osman ibn-i Affan’ın mevlâsı Hâni (r.a) anlatıyor: 

“Hz. Osman, bir kabrin üzerinde durunca sakalı ıslanıncaya kadar ağlardı. 

Kendisine: 

“–Cennet’i ve Cehennem’i hatırladığın vakit ağlamıyorsun, fakat kabri ha-

tırlayınca ağlıyorsun!” dediler. 

Bunun üzerine Hz. Osman (r.a): 

“–Çünkü Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in şöyle buyurduklarını işittim: 

«Kabir, âhiret menzillerinin ilkidir. Kişi ondan kurtulabilirse, sonrakiler 

daha kolaydır. Ondan kurtulamazsa sonraki menziller kabirden daha zor ve daha 

şiddetlidir.»” 

Hz. Osman devamla Rasûlullah (s.a.v)’in şu sözlerini de nakletti:  

“Gördüğüm manzaraların hiçbiri, kabir kadar dehşet verici ve ürkütücü 

değildi!” (Tirmizî, Zühd 5/2308; Ahmed, I, 63-64) 
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Sabah Akşam Okunacak Duâ 

Osman ibn-i Affân (r.a)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah Efendimiz 

(s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“Kim akşamleyin üç defa: 

ل بلْسمل ا ل َا ِّلٰ َ   اّلَيل هل َشْيٌء في اْل يُع اْلَعلليمُ مَ ي الّسَ  فل ْر ل َوَا يَُضّرُ َمَع اْسمل مل  اءل َوُهَو الّسَ

«Bismillahillezî lâ yedurru mea’smihî şey’ün fi’l-ardı velâ fi’s-semâ’ ve 

hüve’s-semîu’l-alîm: İsmini zikredince yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar vereme-

yeceği Allah Teâlâ’nın isminden yardım taleb eder, onunla korunurum. O her şeyi 

işitir ve bilir» derse, sabaha kadar ona ânî bir belâ isâbet etmez. Kim de bunu sa-

bah üç kere okursa, akşama kadar ona ânî bir belâ isâbet etmez.” (Ebû Dâvûd Edeb 

101/5088; Tirmizî, Deavât 13) 

Bu hadîs-i şerîfi Hz. Osman’dan oğlu Ebân duyup rivâyet etmişti. Birgün 

Ebân felç oldu. Bu hadîsi ondan işiten biri, Ebân’ın yüzüne bakmaya başladı. Bu-

nu farkeden Ebân: 

“–Niçin bana öyle bakıyorsun? Allah’a yemin ederim ki ben Osman adına 

yalan uydurmadım. Osman da Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz adına yalan uy-

durmadı. Fakat felç olduğum gün bir şeye öfkelenmiştim de o duayı okumayı 

unutmuştum.” dedi. (Ebû Dâvûd Edeb 101/5088) 

Muhaddis ve fakih bir tâbiî olan ve yedi yıl Medine valiliği yapan 

Ebân’ın, bu duayı her gün muntazaman okuması, o mübarek neslin bu derin 

mânalı duaya verdiği ehemmiyeti göstermektedir. 
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Az, Çoğu Geçmiştir 

Hz. Osman (r.a) malını Allah yolunda infak etmekle meşhurdur. Rahmet 

rüzgârları gibi her yöne hayır saçar, bir gün tasaddukta bulunur, ertesi gün köle 

âzâd eder, diğer gün fakir ve yoksulları doyurur, böylece vermek üzerine kurulu 

bir hayat yaşardı. 

Birgün bir zât Hz. Osman (r.a)’a gelerek şöyle dedi: 

“–Ey mâl sâhibi zenginler! Bütün hayrı alıp götürdünüz; malınızdan ta-

saddukta bulunuyor, köle âzâd ediyor, hacca gidiyor ve infak ediyorsunuz!” 

Hz. Osman (r.a): 

“–Siz gerçekten bize gıpta ediyor musunuz?” diye sordu. 

O zât: 

“–Evet, vallahi size gıpta ediyoruz!” dedi. 

Bu sefer Hz. Osman (r.a) şu cevâbı verdi: 

“–Allah’a yemin ederim ki bir kimsenin zorluk çekerek infâk ettiği bir 

dirhem, çok malın bir kısmından infâk edilen on bin dirhemden daha hayırlıdır.” 

(Beyhakî, Şuab, III, 251; Ali el-Müttakî, VI, 612/17098) 

Zaman olur az, çoğu geçer. İhlâsla, îsârla, sabır ve tahammülle verilen bir 

sadaka veya yapılan küçücük yardım, kolaylıkla yapılan nice büyük infak ve yar-

dımlardan daha kıymetli olur, daha çok makbûle geçer. 
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Câmiu’l-Kur’ân / 65 

Bir gün Huzeyfe (r.a), Hz. Osman’ın yanına geldi ve: 

“–Ey Emîrü’l-Mü’minin! Yahûdiler ve hristiyanlar gibi Kitap’ları hakkın-

da ihtilâfa düşmeden bu ümmetin imdadına yetiş!” dedi. 

Zîrâ o, kıraat farklılıkları sebebiyle bazı insanların tartışmaya girdiklerine 

şâhit olmuştu. 

Hz. Ebû Bekir (r.a) zamanında toplanan Mushaf, ondan Hz. Ömer’e, on-

dan da Hz. Hafsa vâlidemize intikâl etmişti. 

Hz. Osman (r.a) derhal Hz. Hafsa (r.a)’ya birini gönderip: 

“–Sendeki Mushaf’ı bize gönder, istinsah edip/çoğaltıp sana tekrar iâde 

edelim” dedi. 

Hz. Hafsa (r.a) da Mushaf’ı gönderdi. Hz. Osman (r.a) Kur’ân’ın istinsahı 

için Zeyd ibn-i Sâbit, Abdullah ibn-i Zübeyr, Saîd ibn-i Âs ve Abdullah ibn-i 

Hâris’e emretti. Onlar da Mushaf-ı Şerîf’i istinsâh ettiler, yâni çoğalttılar. 

Hz. Osman, hey’ete: 

“–Kur’ân-ı Kerîm’le ilgili herhangi bir hususta siz ve Zeyd ibn-i Sâbit ih-

tilâf edecek olursanız, onu Kureyş lisanına uygun olarak yazın. Çünkü Kur’ân on-

ların lisanı üzere nâzil oldu” dedi. 

Çalışma esnasında hey’et bu minval üzere hareket ettiler. 

Mushaf’ı çoğaltma işi bitince, Hz. Osman (r.a) her bölgeye bir Mushaf 

gönderdi. Ayrıca bunun hâricinde kalan bütün sahife veya mushafların, karışıklığa 

meydan vermemesi için yakılmasını emretti. (Buhârî, Fedâilu’l-Kur’ân 2, 3; Menâkıb 3; Tirmizî, 

Tefsir, 9/3103) 

Medîne-i Münevvere’ye gönderilen Mushaf-ı Şerîf, Üstüvânetü’l-

Muhâcirîn ve Üstüvânetü Âişe denilen direğin yanındaki bir sandığa konurdu. 

Ubeydullâh bin Abdullâh, bu Mushaf’ın her sabah cemaate okunduğunu haber 

verir.40 

 

 

                                                 
40 İbn-i Şebbe, Târîhu’l-Medîne, Cidde, ts., s. 7; İbn-i Kuteybe, Tevîlü müşkili’l-Kur’ân, Beyrut, ts., s. 51. 
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Kur’ân’ın Tertîbi 

Hz. Osman şöyle der: 

“Bazen Rasûlullah (s.a.v)’e vahiy esnâsında, birçok sûre birlikte gelirdi. 

Herhangi bir vahiy geldiğinde, vahiy kâtiblerini çağırır, onlara: 

«–Şu âyetleri, şu şu meselelerin zikredildiği sûreye koyun!» diye 

emrederlerdi. 

Bir âyet geldiği zaman da: 

«–Bu âyeti, içinde şu şu şeylerin zikredildiği sûreye koyun!» buyururlardı.” 

(Tirmizi, Tefsir, 9/3086; Ebû Dâvûd, Salat, 120-121/786) 
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Rasûlullah’ın Eli Kendi Elinden Daha Hayırlıdır 

Mısır’lı biri Mekke-i Mükerreme’ye gelmiş, hacc yapmak istiyordu. Ke-

narda oturan bir grup gördü ve: 

“–Bunlar kimdir?” diye sordu. 

“–Kureyşliler” denildi. 

“–Aralarındaki yaşlı zat kim?” dedi. 

“–Abdullah ibn-i Ömer (r.a)” dediler. 

Mısır’lı zât Hz. Abdullah’a yaklaştı ve aralarında şu konuşma geçti: 

“–Sana bir şey soracağım, bana onu açıkla! Hz. Osman’ın Uhud Günü sa-

vaş meydanından kaçanların arasında olduğunu biliyor musun?” 

“–Evet!” 

“–Peki, onun Bedir’e katılmadığını biliyor musun?” 

“–Evet!” 

“–Bey’atu’r-Rıdvân’da bulunmadığını da biliyor musun?” 

“–Evet!” 

O şahıs bu cevaplar üzerine: 

“–Allahu Ekber!” diye kendince bildiklerinin doğru çıkmasına sevindi. 

Abdullah ibn-i Ömer (r.a): 

“–Gel, bunları sana açıklayayım: Uhud’daki firarına gelince, şehadet ede-

rim ki, Allah onları affetti. Nitekim haklarında şu âyeti indirdi: 

«(Uhud’da) iki ordu karşılaştığı gün, sizi bırakıp gidenleri, sırf işledik-

leri bazı hatalar yüzünden şeytan (yerlerinden) kaydırmıştı. Yine de Allah on-

ları affetti. Çünkü Allah, çok bağışlayıcıdır, Halîm’dir.» (Âl-i İmran, 155) 

Bedir’de bulunmayışına gelince: O esnâda Hz. Osman’ın nikâhı altında 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in kerimesi Rukıye (r.a) vardı ve hasta idi. Rasûlul-

lah Efendimiz (s.a.v) kendisine: 

«–Rukıye’nin yanında kal. Sana Bedir’e katılan bir kişinin sevabı ve gani-

metten alacağı pay var!» buyurdular. O da bu taleb üzerine Medîne’de kaldı. 

Bey’atu’r-Rıdvân’da bulunmayışına gelince: Eğer Mekke vâdisinde on-

dan daha aziz ve mühim biri olsaydı, Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), şüphesiz onu 
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gönderirlerdi. Lâkin Efendimiz, Mekke’ye Osman’ı gönderdiler. Bey’atu’r-

Rıdvân, Hz. Osman Mekke’ye gittikten sonra yapıldı. Rasûlullah Efendi-

miz(s.a.v), Bey’at akdi esnâsında sağ eli için: 

«–Bu Osman’ın eli» buyurdular. Onu diğer eline vurarak: 

«–Bu da Osman için!» buyurdular.” 

Bundan sonra Abdullah ibn-i Ömer (r.a) adama: 

“–Bunları öğrendikten sonra artık şimdi gidebilirsin!” dedi. (Buhârî, Ashabu’n-

Nebî, 7, Humus 14, Meğâzî 19) 

Enes ibn-i Mâlik (r.a): 

“Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in eli, Osman (r.a) için kendi elinden daha 

hayırlıdır” demiştir. (Tirmizî, Menâkıb, 18/3702) 
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Emîr, Siyâhî Bir Köle Bile Olsa İtaat Şart 

Tâbiînden Zeyd ibn-i Vehb anlatıyor: 

“Rebeze’ye uğramıştım. Orada Ebû Zerr (r.a)’i gördüm. Kendisine: 

«–Seni buraya getiren sebep nedir?” diye sordum. 

Şöyle açıkladı: 

«–Şam’daydım. Şu âyet hakkında Muâviye ile ihtilâfa düştük: 

“Ey îman edenler! (Biliniz ki), hahamlardan ve râhiplerden birçoğu 

insanların mallarını haksız yollardan yerler ve (insanları) Allah yolundan alı-

korlar. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok 

mu, işte onlara elem verici bir azabı müjdele! (Bu paralar) Cehennem ateşinde 

kızdırılıp bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün (onlara 

denilir ki): İşte bu, kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yığmakta ol-

duğunuz şeylerin (azâbını) tadın!” (et-Tevbe, 34-35) 

Muâviye: 

“–Bu âyet ehli kitap hakkında inmiştir” dedi. 

Ben ise: 

“–Hem bizim, hem de onlar hakkında indi” dedim. 

Bu mesele üzerinde aramızda ihtilâf çıktı. O da Hz. Osman’a mektup yaza-

rak beni şikâyet etti. Osman (r.a) bana bir yazı gönderip Medine’ye gelmemi iste-

di. Bunun üzerine Medine’ye geldim. İnsanlar, sanki daha önce beni hiç görmemiş 

gibi, kalabalıklar hâlinde etrafımı sardı. (Merakla, Şam’dan geliş sebebimi soru-

yorlardı.) Hz. Osman’a giderek bu durumdan şikâyetçi oldum. Bana: 

“–İstersen buraya yakın bir yere git!” dedi. 

İşte beni buraya getiren gerçek sebep budur. Benim üzerime Habeşli siyâhî 

bir köleyi âmir tayin etseler mutlaka dinler, itaat ederim.»” (Buhârî, Zekât, 4, Tefsir, 9/6) 
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Altı Ay Olabilir 

İmam Mâlik şöyle anlatır: 

Hz. Osman’a evliliğinin altıncı ayında doğum yapan bir kadın getirildi. 

Normalde bir çocuk ancak dokuz ayda doğabileceğinden bu durum, insanları şüp-

heye düşürdü. Kadının cezâlandırılmasını düşünürken Hz. Ali (r.a) müdâhale ede-

rek şöyle dedi: 

“–Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de, «(İnsanın anne karnında) taşınması ile 

sütten kesilmesi, otuz ay sürer» buyuruyor. (el-Ahkâf, 15) 

Bir başka âyette de Cenâb-ı Hak: 

«Emzirmeyi tamamlatmak isteyen (baba) için, anneler çocuklarını iki 

tam yıl emzirirler...» buyurmaktadır. (el-Bakara, 233) 

Bu durumda hâmilelik müddeti altı ay olabilir.” 

Bu açıklama üzerine Hz. Osman (r.a) kararından vazgeçti. (Muvatta’, Hudud 11; 

Kurtubî, XVI, 188) 
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Elli Binlik 

Ensâr’dan Ebû Talha (r.a), Medine’nin «Kuff» vâdisinde bulunan bahçe-

sinde namaz kılıyordu. Meyvelerin olgunlaştığı bir zamandı. Ağaçlar dallarını ba-

san hurma salkımlarını taşıyamıyordu. Bir ara Ebû Talha’nın gözleri ağaçlara ta-

kıldı ve meyveleri hoşuna gitti, o esnâda başka âlemlere dalıp gitti. Kendine gel-

diğinde, kaç rekât kıldığını hatırlayamadı. Bunun üzerine Ebû Talha (r.a): 

“Bu malım huzurumu bozuyor. Beni namazda oyaladı” dedi ve Halife Hz. 

Osman’ın huzuruna gitti. Durumu ona anlatıp: 

“–Bu bahçem sadaka olsun. Onu hayır yerlerine sarfet” dedi. 

Hz. Osman (r.a) da onu elli bin dirheme sattı. Parasını hayır yerlerine har-

cadı. Ondan sonra o bahçeye “Ellilik” denildi. (Muvatta’, Namaz, 70) 
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Zekât Hassâsiyeti 

Kudâme (r.a) der ki: 

“Osman ibn-i Affân’a aylığımı almaya gittiğim zaman: 

«–Zekât farz olmuş malın var mı?» diye sorardı. 

Şayet: 

«–Evet» dersem zekâtın tutarını aylığımdan keser, «Hayır!» dersem aylı-

ğımı kesintisiz verirdi.” (Muvatta’, Zekât, 5) 

Zekât, İslâm’ın beş esâsından biri olduğundan, vakit geçirmeden ödenmeli, 

kesinlikle geciktirilmemelidir. Normalde, meşrû yoldan kazanılan mal, sâhibine 

helâl olmakla birlikte, fakirlerin hakkı olan zekât ödenmedikçe, bu helâliyet tam 

olarak tahakkuk etmez. Bu sebeple Hz. Osman (r.a), zekât üzerinde hassâsiyetle 

durmuştur. 
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İmkânı Olan Hemen Evlensin 

Alkame (r.a) şöyle nakleder: 

Abdullah ibn-i Mes’ûd (r.a) ile birlikte idim. Minâ’da Osman ibn-i Affân 

ile karşılaştık. Osman (r.a), İbn-i Mes’ûd’a: 

“–Abdullah, seninle bir meseleyi görüşmek istiyorum” dedi. 

Bir kenara çekilerek görüşmeye başladılar. Hz. Osman: 

“–Abdullah, seni genç ve bâkire bir kızla evlendirsek olmaz mı? O sana 

gençlik günlerini hatırlatır da belki biraz kendine gelirsin” dedi. 

Abdullah (r.a), böyle bir şeye ihtiyacı olmadığını görünce bana: 

“–Alkame, sen de gel” dedi. 

Ben de hemen yanlarına vardım. O esnâda Abdullah (r.a) şöyle diyordu: 

“–Doğru söylüyorsun, ben de Allah Rasûlü’nün şöyle buyurduklarını işit-

tim: 

«Sizden kimin evlenmeye gücü yetiyorsa hemen evlensin, çünkü evlilik, gö-

zü (harama) karşı daha iyi korur, namusu daha çok muhâfaza eder. Kimin de ev-

lenmeye gücü yetmiyorsa o da oruca devam etsin. Çünkü oruç onun için bir kal-

kandır.»” (Bkz. Buhârî, Nikâh, 2; Müslim, Nikâh, 1; Ebû Dâvûd, Nikâh, 1/2046) 

Hz. Osman, İbn-i Mesûd’un bakımsız ve perişan hâlini görünce, bu duru-

ma bekârlığı sebebiyle düştüğüne hükmetmiş ve ona evlenmesini teklif etmiştir. 

Evliliğin insana destek vereceğini, dağınık hâlini toplamasına yardımcı olacağını 

bildirmiştir. 
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Hadis Rivâyet Ederken Gösterdiği Hassâsiyet 

Hz. Osman’ın âzâdlısı Humrân ibn-i Ebân anlatıyor: 

Hz. Osman (r.a) müslüman olduğu günden beri her gün bir kere gusül ab-

desti alırdı. Bir gün kendisine namaz abdesti için su getirmiştim. Abdestini aldık-

tan sonra: 

“–Size Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den işittiğim bir hadîsi nakletmek is-

tedim” dedi. 

Ardından: 

“–Sonra onu size nakletmemem gerektiği kanaatine vardım” dedi. 

Hakem ibn-i Ebi’l-Âs: 

“–Ey Mü’minlerin Emîri! Nakledeceğin hadis eğer bir hayırdan bahsedi-

yorsa onu yapmaya gayret ederiz, şerden bahsediyorsa ondan da sakınırız!” dedi. 

Bu talep üzerine Hz. Osman (r.a) şöyle devâm etti: 

“–O hâlde hadisi size nakledeyim. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) bu şekilde 

abdest aldılar ve sonra şöyle buyurdular: 

«–Kim böyle abdest alır ve abdestini güzelce tamamlar, sonra namaza 

kalkar, rükûunu, secdelerini tam yaparsa; büyük bir günaha bulaşmadığı müddet-

çe bu namaz, kendisi ile diğer namaz arasındaki günahlara keffâret olur».” (Ahmed, 

I, 67) 
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O Âyet Olmasaydı… 

Osman bin Affân (r.a) bir gün bir kab su isteyip abdest aldı. Önce 

ellerinin üzerine üç kere su döküp yıkadı. Sonra avucuyla kaptan su alıp (üç 

defâ) ağzını çalkaladı, (üç defâ) burnuna su verip güzelce temizledi. Sonra 

yüzünü üç kere yıkadı, kollarını dirseklerine kadar üç kere yıkadı. Sonra ba-

şını meshetti. Sonra iki ayağını üç kere aşık kemiklerine (bileklerine) kadar 

yıkadı. Sonunda şöyle buyurdu: 

“Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i, aynen benim şu abdestim gibi abdest 

alırken gördüm. Abdestini bitirdikten sonra da şöyle buyurdular: 

«Her kim şu abdestim gibi abdest alıp iki rekât namaz kılar ve bu iki 

rekât içinde hatırına (namaz ile münâsebeti olmayan) bir şeyi getirmezse ne 

kadar geçmiş günâhı varsa mağfûr olur».” (Buhârî, Vudû, 24, 28; Müslim, Tahâret, 3-4) 

Bu iki rekât namaz, “Şükr-ü Vudû’” nâmı verilen nâfile bir namaz-

dır. 

Kişi namazda kendini havâtır ve hayallerle meşgul etmemeli, planlar 

yapıp hayaller kurmamalıdır. Kendiliğinden gelen düşünce ve vesveseler ise 

affedilmiştir. Bu tür düşünceler geldiğinde hemen onları zihninden uzaklaş-

tırıp namazla meşgul olmalıdır. 

İnsan namazda iken zihnini; okuduğu sûreler, dualar, zikirler, tesbih-

ler ve tekbirlerin lâfızları ve mânâlarıyla, icrâ ettiği rükunların medlûlâtıyla 

meşgul etmelidir. Nefis ve şeytanla mücâdele etmelidir. Bu mücâdelenin 

mükâfâtı olarak da küçük günahları affedilecektir. 

Yine Osman bin Affân (r.a) bir gün abdest alınca şöyle buyurmuş-

tur: 

“Size bir hadîs nakledeyim. Allâh’ın Kitâb’ında bir âyet olmasaydı 

onu size rivâyet etmezdim. Nebiyy-i Muhterem (s.a.v) Efendimiz’den işit-

tim, şöyle buyuruyorlardı: 

«Bir kişi abdest alır, abdestini de âdâb ve erkânına riâyet ederek gü-

zelce alır, sonra (farz) namazı kılarsa, o abdest ile (daha sonraki) namaz 

arasında işlediği günâhları mutlaka affedilir.» 

Hz. Osmân (r.a)’ın bahsettiği âyet-i kerîme şu idi: 

“İndirdiğimiz açık delilleri ve hidâyet yolunu -Kitap’ta onu in-

sanlara apaçık göstermemizden sonra- gizleyenler yok mu, işte onlara 
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hem Allah hem de bütün lânet ediciler lânet eder.” (el-Bakara, 159) (Buhârî, 

Vudû, 24) 

Bu âyet-i kerîme mü’minleri tebliğe teşvik ediyor. Hz. Osman (r.a), 

insanlar aldanır da tembelliğe düşer diye hadîs-i şerîfi nakletmek istemiyor, 

ancak âyet-i kerimenin tehdidinden korkarak rivâyet ediyor. 
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Hz. Osman’ın Tevâzuu 

Osman (r.a) son derece mütevâzi bir insandı. Halîfe olduktan sonra bile 

tevâzûda nümûne olabilecek pek çok fazîletli davranış sergilemiştir. 

Meselâ halîfe olduğu yıllarda bir gün katıra binmiş gidiyordu. Terkisinde 

de Nâil ismindeki hizmetçisi vardı. (Ebû Nuaym, Hilye, I, 60; Ahmed, ez-Zühd, s. 127) 

Bu hâdise onun ne kadar mütevâzi ve kibirden uzak bir şahsiyet olduğunu 

gösterir. 
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Abdest Suyunu Kendisi Hazırlardı 

Hz. Osman (r.a) geceleri abdest suyunu kendisi hazırlardı. 

Birisi ona: 

“–Hizmetçilere söylesen suyunu hazırlayıverirler!” dedi. 

Osman (r.a) ise, ne kadar hassas ve rakik bir kalbe sahip olduğunu göste-

ren şu güzel cevabı verdi: 

“–Hayır! Onlardan bunu istemem. Çünkü geceler onların hakkıdır, o vakit-

te istirahat ederler.” (Suyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 164; Ahmed, ez-Zühd, s. 127) 
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Şahsî Hizmetlerini Kendisi Görürdü 

Hz. Osman (r.a) geceleyin âile efradından hiç kimseyi şahsî hizmeti için 

kaldırmazdı. Ancak ayakta olan birini görürse onu çağırır; o da abdest suyunu ge-

tirirdi. Gecelerini bu şekilde ihyâ eden Osman (r.a) gündüzlerini de hep oruçlu ge-

çirirdi. (İbn Hacer, el-İsabe, II, 463; Ahmed, ez-Zühd, s. 126; Muhibbu’t-Taberî, er-Riyâdu’n-nadra, III, 46) 
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Mescid’de Kaylûle / 78 

Hz. Osman (r.a), yüksek tevâzuunun bir göstergesi olarak halifeyken bile, 

Mescid’de yalnız başına bir örtüye bürünerek yatardı.41 

Hasan-ı Basrî Hazretleri şöyle demiştir: 

“Hz. Osman’ı Mescid’de kaylûle yaparken (öğle uykusu uyurken) gördüm. 

O vakit Osman (r.a) halîfe idi. O uykudan kalkar, kum ve çakılların izleri yanla-

rında görülürdü. İnsanlar, «Bu Mü’minlerin Emîri’dir, bu Mü’minlerin Emîri’dir» 

derlerdi. (Ahmed, ez-Zühd, s. 127) 

 

                                                 
41 Ebû Nuaym, Hilye, I, 60; Kandehlevî, Hayâtu’s-sahâbe, III, 117. 
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Nuayman’ın Şakası 

Mahreme bin Nevfel (r.a), Medine’de bulunuyordu. Âmâ ve yaşlı bir zât 

idi. Tam 115 yaşındaydı. Bir gün Mescid’de kalktı, dışarı çıkıp küçük abdestini 

bozmak istedi. Şaka ve esprileriyle tanınan Nuayman (r.a), hemen yerinden fırla-

yıp Mahreme’nin yanına geldi. Onu Mescid’in bir kenarına çekerek: 

“–İşte buraya yap” dedi. 

Mahreme de oraya oturdu ve abdestini bozmaya başladı. İnsanlar ona bağı-

rıp çağırmaya başladılar. Tuvaletini bitiren yaşlı zât: 

“–Beni buraya kim getirdi, kahrolasıca!” dedi. 

Ona: 

“–Seni buraya Nuayman getirdi” dediler. 

Zavallı ihtiyar: 

“–Bana yaptığını Allah da onun başına getirsin” diye beddua ettikten son-

ra: 

“–Şâhid olunuz, adağım olsun, eğer ben onu elime geçirirsem, şu basto-

numla öyle bir vuracağım ki, ölünceye kadar unutamayacak” dedi. 

Bu hâdisenin üzerinden bir müddet geçti ve Mahreme de olanları unuttu. 

Birgün Hz. Osman (r.a) Mescid’in bir kenarında namaz kılarken Nuayman, Mah-

reme’nin yanına giderek: 

“–Nuayman’dan intikam almak istiyor musun?” dedi. 

Önceki hâdiseyi hatırlayan Mahreme: 

“–Evet, nerdeyse beni ona götür” dedi. 

Nuayman, kolundan tutarak Mahreme’yi Hz. Osman’ın arkasından yaklaş-

tırıp: 

“–İşte Nuayman budur” dedi. 

Hz. Osman (r.a), namaz kılarken öyle bir huşû hâline bürünürdü ki, hiç bir 

şeyden haberi olmazdı. Mahreme iki eliyle asasını tuttu ve bütün gücüyle Hz. 

Osman’ın kafasına indirdi. Hz. Osman’ın kafası yarıldı. İnsanlar: 

“–Sen ne yaptın. Mü’minlerin Emîri’ne vurdun” dediler. 

Bu hâdiseyi işiten Zühreoğulları Nuayman’dan intikam almak istediler, fa-

kat Hz. Osman (r.a) onlara: 
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“–Nuayman’ı bırakın! Allah cezâsını versin, o Bedir ashabındandır” diye-

rek affetti. (İbn Abdilber, el-İstîâb, III, 1380; IV, 1528-1529 Kandehlevî, Hayâtu’s-sahâbe, III, 128-129) 

Bedir Gazvesi’ne katılan ashâb-ı kirâmın ayrı bir yeri vardır. Çünkü onlar 

“Bedr’in Arslanları” idiler ve şanları âfâkı sarmıştı. Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı 

Kerîm’de onları medhetmiş ve günahlarını affettiğini bildirmişti. Bu sebeple 

Peygamber Efendimiz (s.a.v) ve ashâb-ı kirâm, Bedir Ashâbı’na farklı muâmele 

etmişlerdir. 
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Dünyadaki Kısas Âhirettekinin Yanında Bir Hiçtir 

Hz. Osman birgün hizmetçisini çağırıp ona: 

“–Hatırlıyor musun, bir keresinde senin kulağını çekmiştim? Haydi, şimdi 

sen de benimkini çek de ödeşelim” dedi. 

Hizmetçi istemeyerek de olsa Hz. Osman’ın kulağını tutup çekmeye başla-

dı. O çekerken Osman (r.a) da şöyle diyordu:  

“–Daha sert çek yavrum! Dünyâda kısas olup da âhirette kısastan kurtul-

mak ne kadar güzel!”42 

                                                 
42 Muhibbu’t-Taberî, er-Riyâdu’n-nadra, Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, III, 45; Kandehlevî, Hayâtu’s-sahâbe, II, 

154; Ramazanoğlu, s. 141. 
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Mühür Yüzük / 81 

İbn-i Ömer (r.a) şöyle rivâyet eder: 

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) altından bir mühür yüzük edinmişlerdi. Onu 

takındığı zaman kaşını avucunun içine getirirlerdi. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) 

bu yüzüğün kaşına «حممد رسول هللا: Muhammed Allah’ın elçisidir» cümlesini nak-

şettirmişlerti. İnsanlar da O’nun gibi yüzük edindiler. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) 

insanların da altın yüzük edindiğini görünce parmağındaki yüzüğü çıkarıp attılar 

ve: 

«‒Ben bu altın yüzüğü bir daha ebediyyen takınmam!» buyurdular. 

Sonra gümüşten bir yüzük edindiler. İnsanlar da gümüşten yüzük edindi-

ler. 

Bu yüzüğü Efendimiz (s.a.v)’den sonra Ebû Bekir (r.a), sonra Ömer (r.a), 

sonra da Osman (r.a) taktı. Nihayet Hz. Osman’ın elinden Erîs Kuyusu’na düştü.” 

(Buhârî, Libâs, 46) 

Hz. Osman (r.a) hâlifeliğinin altıncı senesinde birgün Eris Kuyusu’nun 

başında oturmuş, onu parmağından çıkarmış, elinde evirip çeviriyordu. Bu esnâda 

yüzük nasıl olduysa kuyunun içine düşüverdi. Hz. Osman (r.a), kuyunun bütün 

suyunu çektirdi, üç gün arattı. Lâkin yüzük bir türlü bulunamadı.43
 

Bu Mühr-i Şerîf’in kaybolmasıyla alâkalı şöyle bir nükteden bahsedilir: 

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in Mühr-i Şerîfleri’nde aynen Süleyman 

(a.s)’ın “Mühr-i Süleymân” diye meşhur mührü gibi, pek çok esrar mevcut idi. 

Hz. Süleyman’ın mührü kaybolunca, mülkü nasıl bir sarsıntı geçirip çökmüşse; 

Hz. Osman’ın hilafeti döneminde Mühr-i Şerîf kaybedilince de idârede çalkantılar 

baş göstermiş, Mısırlı ve Iraklı âsiler ayaklanmış ve halifenin şehîd edilişine kadar 

varan bu fitnenin artık bir daha önüne geçilememiştir. (Ali Yardım, s. 145) 

                                                 
43 Bkz. İbn Sa’d, I, 258; Ahmed, III, 223, 290; Buhârî, Libâs, 50, 55; Müslim, III, 1655, 1659, Ebû Dâvûd, IV, 

88; İbn Mâce, II, 1202; Hâkim, III, 250, İbn Abdilber, el-İstîâb, III, 1178. 
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Üsve-i Hasene: En Güzel Örnek 

Ya‘lâ bin Ümeyye (r.a) şöyle anlatır: 

Hz. Osman’la birlikte Kâ’be’yi tavâf ediyorduk. Hacer-i Esved’i istilâm 

ettik. Ben Beytullâh tarafındaydım. Hacer-i Esved’den sonraki Rükn-i Ğarbî’ye 

(Batı Köşesi’ne) gelince, bu köşeyi de istilâm etmek (el sürüp öpmek) için elinden 

tutup çektim. 

“–Neden çekiyorsun?” diye sordu. Ben de: 

“–Bu köşeyi istilâm etmeyecek misin?” dedim. 

Bana: 

“–Sen Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’le birlikte hiç tavaf yapmadın mı?” 

dedi. 

Ben de: 

“–Evet, yaptım” dedim. 

“–Peki, Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in bu iki batı köşesine el sürdüklerini 

gördün mü?” dedi. 

“–Hayır, görmedim” dedim. 

“–Peki, O’nda senin için güzel bir örneklik (üsve-i hasene) yok mu?” dedi. 

Ben: 

“–Evet, var” dedim. O da: 

“–Yürü öyleyse, bırak, geç onu!” dedi. (Ahmed, I, 70-71, 37, 45; Abdürrezzâk, V, 45) 
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Allah’ın Muhâfazası 

Hz. Osman (r.a), büyüklere yakışan bir edeb, sükûnet ve vakâr ile minbere 

çıkmıştı. Sağ elinde de Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in taşıdıkları asâ vardı. 

Hz. Osman (r.a) konuşması esnâsında zaman zaman asâyı sallıyor, tatlı se-

siyle konuşmaya devam ediyordu. 

Gıfar kabilesine mensup Cehcâh isimli bir adam âniden yerinden fırladı ve 

Hz. Osman’ın üzerine hücum etti. Elinden asasını alarak Hz. Osman’ın dizlerine 

vurmaya başladı. Asâ kırıldı ve Hz. Osman’ın dizi de yaralandı.  

Cemaat ona kızıp üzerine yürüdülerse de Hz. Osman (r.a) hiçbir şey söy-

lemeden minberden inip evine gitti. 

Hâdisenin üzerinden bir sene geçmeden Allah Teâlâ, Cehcâh’ın tam dizin-

de, kemikleri yeyip bitiren bir çıban çıkardı. Aradan bir sene geçmeden de ölüp 

gitti.44
 

                                                 
44 Ebû Nuaym, Delâil, s. 221; İbn Hacer, el-İsâbe, I, 253; Suyûtî, Târîhu’l-hulefâ, s. 164; Kandehlevî, Hayâtu’s-

sahâbe, IV, 422-423. 
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Affedicilik ve Ayıp Örtücülük 

Hz. Osman’a birkaç kişinin kötü maksatlarla bir yere toplanmış oldukları 

ihbar edildi. Bunun üzerine Hz. Osman (r.a) onları suçüstü yakalayabilmek için 

söylenilen yere gitti. Ancak oraya vardığında adamların dağılmış olduklarını gör-

dü. Fakat yaptıkları kötü işin izleri hâlâ meydanda idi. 

Hz. Osman (r.a), onları bu işi yaparken görmediğine şükretti ve bunun için 

de bir köle azat etti. (Ebû Nuaym, Hilye, I, 60; Ahmed, ez-Zühd, s. 129) 

Affedicilik ve ayıp örtücülük müslümanın güzel hasletlerinden biridir. Bu 

sebeple Hz. Osman (r.a) adamların suçüstü yakalanmadıklarına sevinmiştir. Şâyet 

suçüstü yakalansalardı, onlara karşı kalplerdeki hüsnüzan silinecek ve suçlayıcı 

nazarlar altında devâmlı ezilmeye mahkûm olacaklardı. Bu durumda ise günahları 

açığa çıkmadan tevbe edip kurtulma ihtimalleri vardır. Dolayısıyla şahsî günahla-

rın gizlenip teşhir edilmemesinde büyük faydalar vardır. 
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Dâvete İcâbet 

Muğîre bin Şu‘be’nin oğlu evleniyor, herkes düğün sevinç ve heyecânı 

içinde bulunuyordu. 

Delikanlı sevinçten uçuyor, sağa sola koşturup insanları düğününe dâvet 

ediyordu. Yolu Mü’minlerin Emîri Osman ibn-i Affân’a da uğradı. Onu da düğü-

nüne dâvet etti. 

Halîfe gencin dâvetine icâbet etti. Büyüklere yakışan bir tevâzu ve sami-

miyetle düğün evine geldi. Kendisine yemek ikrâm edildiğinde ise: 

“–Ben oruçluydum, fakat dâvete icâbet ederek bereket duâsında bulunayım 

diye geldim” dedi. (Ahmed, ez-Zühd, s. 129) 

Dâvete icâbet sünnettir. Dâvet edilen düğüne gitmekle mühim bir vazîfe 

icrâ edilerek teşekkül etmekte olan yeni bir âileye şâhitlik yapılır. Böylece âilenin 

sağlam ve güvenli olmasına yardımcı olunur. 
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Krallara Benzememek İçin 

Medîne-i Münevvere’ye yaklaşık on kilometre uzaklıkta Muarres isminde 

bir yer vardı. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), sefer dönüşlerinde orada bir müddet is-

tirahat eder, sonra Medîne-i Münevvere’ye doğru yola çıkarlardı. 

Hz. Ömer ile Hz. Osman da Efendimiz’in Sünnet-i Seniyye’sine uyarak 

Mekke’den Medîne’ye dönerken orada konaklar, biraz istirahat ederlerdi. 

Medine-i Münevvere’ye girmek istedikleri zaman da herkes terkisine bir 

köle alır ve bu şekilde şehre girerdi. 

Bu hâdiseyi nakleden râvî: 

“–Bunu tevâzu sebebiyle mi yapıyorlardı?” diye sorunca İmam Mâlik 

(r.a): 

“–Evet. Bir de yaya yürüyenleri hayvanlarına bindirmek ve böylece diğer 

krallar gibi olmamak için!” buyurdu. 

Sonra da insanların o devirde çıkardığı, kendilerinin bineklere binip köle 

ve hizmetçilerini arkalarında yürütme âdetinden bahsederek, böyle yapanları ayıp-

ladı. (Beyhakî, Şuabu’l-îmân, X, 488/7848; Ali el-Müttakî, III, 702, no: 8510) 
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Zühd ve Takvâ 

Hz. Osman (r.a) insanlara et, bal, ekmek vb. şeylerle ziyâfet verir, sonra 

kendisi evine giderek sirke ile zeytinyağı yerdi. (Ebû Nuaym, Hilye, I, 60; Ahmed, ez-Zühd, s. 129) 
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Allah Rasûlü’nün İzinde Adım Adım 

Saîd ibn-i Müseyyeb (r.a) şöyle anlatır: 

Hz. Osman’ı bir yerde otururken gördüm. Ateşte pişen bir yiyecek istedi 

ve onu yedi. Sonra kalktı ve namaz kıldı. 

Namazın akabinde şöyle dedi: 

“–Allah Rasûlü’nün oturduğu yere oturdum, Allah Rasûlü’nün yediğinden 

yedim ve Allah Rasûlü’nün kıldığı namazı kıldım.” (Ahmed, I, 70) 

Ashâb-ı kirâmın Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e muhabbet ve bağlılıkları 

işte böyle idi… O’nun yaptığı gibi yapmak, O’nun oturduğu yere oturmak, O’nun 

gittiği yoldan gitmek, O’nun yediği yemeği yemek, O’nun kıldığı namazı kılmak, 

O’nun yaptığı cihâdı yapmak… Bütün arzu ve istekleri, Rasûlullâh (s.a.v) Efen-

dimiz’i taklîd etmekti. 
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Tebliğ Vazifesi 

Halîfe bin Sa’d der ki: Osman (r.a)’ı, Medîne’nin yollarından birinde 

şöyle derken gördüm: 

“Şerlileriniz başınıza musallat olmadan evvel iyiliği emredip kötülükten 

sakındırın! (Bu vazifenizi ihmâl eder de kötüleriniz başınıza musallat olursa, o 

zaman), hayırlılarınız onlara beddua ederler ama kendilerine icâbet edilmez!” (İbn-i 

Ebî Şeybe, Musannef, VII, 530/37745) 

Yani duaları kabul edilmez. 

Müslümanların iyilikleri insanlara öğretip yaygınlaştırma ve kötülüklere 

mânî olup insanları onlardan sakındırma vazifeleri vardır. Bu mes’ûliyetlerini ih-

mâl ettikleri takdirde toplum bozulmaya başlar ve kötü insanlar söz sahibi olurlar. 

Kötülerin gâlip olduğu bir toplumda dinlerini hakkıyla yaşayamayan sâlih insan-

lar, bu hâlin ıslâhı için dua ederler ancak artık o vakit duaları kabul edilmez. Zira 

zamanında vazifelerini yapmadıkları için bütün toplum vebal altına girmiş ve 

cezâyı hak etmişlerdir. 

 

 



 116 

Son Hutbe 

Hz. Osman’ın îrâd buyurduğu son hutbesi şudur: 

“Allah Teâlâ bu dünyayı size, âhireti kazanasınız diye vermiştir. Yoksa 

ona meyletmeniz için vermemiştir. Şurası kesindir ki dünya fâni, âhiret ise bâki-

dir. Sakın fâni olan dünya sizi bâki olan âhireti elde etmekten alıkoymasın. Fânî 

olan dünya sizi şımartıp da bâkî olan âhiretten alıkoymasın. 

Biz bâkiyi fânîye tercih ederiz. Bildiğiniz gibi dünyanın bir sonu vardır. 

Kendisinden başka dönülecek bir yer ve kimsenin olmadığı Allah’tan korkunuz. 

Çünkü Allah korkusu insanı O’nun azabından koruyan bir kalkan olduğu gibi 

rızâsını kazanmak için de bir vâsıtadır. Allah’ın gazabından korkunuz ve cemaat-

ten ayrılarak parça parça olmayınız. Allah Teâlâ kitabında şöyle buyurur: 

«Hep birlikte Allah’ın ipine (İslâm’a) sımsıkı sarılın; parçalanmayın! 

Allah’ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman idiniz de 

O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O’nun nimeti sayesinde kardeşler olmuştu-

nuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kur-

tarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız.» (Âl-i 

İmran, 103)” (Taberî, Tarih, III, 446) 
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Hz. Hasan’ın Rüyâsı 

 Hz. Hasan (r.a) bir gün şunları anlattı: 

“Allah Rasûlü’nü rüyâmda gördüm, Arş’a tutunmuştu. Sonra Hz. Ebû Be-

kir’i gördüm, o da Allah Rasûlü’nün eteğinden tutunmuştu. Hz. Ömer, Hz. Ebû 

Bekir’in; Hz. Osman da Hz. Ömer’in eteğinden tutunmuştu. O esnâda gökten kan 

yağıyordu.” 

Hz. Hasan (r.a) bu rüyâsını Şam’dan bir gruba anlatmıştı. Onlar: 

“–Peki, sen Hz. Ali’yi görmedin mi?” diye sordular. Hz. Hasan da şöyle 

cevap verdi: 

“–Onu Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in eteğine tutunmuş olarak görmeyi 

çok isterdim. Ancak bu bir rüyâdır ve onu ancak anlattığım şekilde gördüm.” 

Hâdisenin ikinci kısmı diğer rivâyette biraz farklı olarak şöyle anlatılır: 

“…Sonra da Osman geldi ve elleriyle işaret ederek: 

«–Ey Rabbim! Kullarına beni niçin öldürdüklerini sor» dedi. O zaman 

gökte bulunan iki oluktan yeryüzüne kan akıtıldı.” 

Onun bu söylediklerini işiten bazı kişiler Hz. Ali’ye koşarak: 

“–Oğlun Hasan’ın neler söylediğini görmez misin?” dediler. O da  

“–Hasan ancak gördüklerini söylüyor” dedi. 

Bunları anlatan Hz. Hasan (r.a): 

“–Bu rüyadan sonra artık kimse ile savaşmayacağım” diyerek sözlerine 

şöyle devam etti: 

“–Hz. Osman (r.a) da elini Hz. Ömer’in omuzuna koydu. Onların ötesinde 

kan bulunduğunu gördüm ve onun ne olduğunu sordum. Onun Hz. Osman’ın kanı 

olduğunu söyleyerek: 

“–Allah Teâlâ bu kanın hesabını soracaktır!” dediler.” (Heysemî, IX, 96; İbn Kesîr, 

el-Bidâye, VII, 183-184; Kandehlevî, Hayâtu’s-sahâbe, IV, 430-431) 
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Kendi Öz Malımdan 

Mısır, Basra ve Kûfe halkından bazı isyankâr insanlar bir araya gelerek 

Hz. Osman’a: 

“–Akrabaların olan Ümeyye Oğulları’na bol bol ihsanda bulunuyorsun?!” 

diye onu suçlamak istemişlerdi. 

Hz. Osman (r.a) da şu cevâbı verdi: 

“–Biliyorsunuz ki Allah Teâlâ bana mal ve servet vermiştir. Akrabama 

yaptığım ihsanları kendi öz malımdan veririm. Şimdiye kadar onlara Beytül-

mâl’den hiçbir şey vermiş değilim. Bu yaştan sonra şu güzel ahlâkımdan vazge-

çemem!” (Ramazanoğlu M. Sâmi, Hz. Osman Zinnûreyn, s. 133)  
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Bir Araya Gelemezsiniz 

Ebû Leylâ el-Kindî şöyle anlatır: 

Hz. Osman (r.a) muhâsara altındayken yanına vardım. Küçük bir pencere-

den bakarak: 

“–Ey İnsanlar! Beni öldürmeyiniz! Eğer bir günahım varsa, ondan tevbe 

etmemi isteyiniz. Allah’a yemin ederim ki, eğer beni öldürürseniz, artık bir arada 

namaz kılamazsınız ve hepiniz bir araya gelerek düşmanlarınıza karşı cihâd ede-

mezsiniz! İhtilafa düşerek şöyle olursunuz” dedi ve parmaklarını birbirine geçire-

rek gösterdi. Ardından: 

“Ey kavmim! Bana karşı gelmeniz, sakın size Nûh kavminin veya Hûd 

kavminin yahut Sâlih kavminin başlarına gelenler gibi bir felâket getirmesin! 

Lût kavmi de sizden uzak değildir” (Hûd, 89) âyetini okudu. 

Daha sonra Abdullah ibn-i Selâm’a haber gönderip: 

“–Bu hususta senin reyin nedir?” diye sordu. O da: 

“–Geri durmaktır. Aman savaştan geri dur! Çünkü böyle davranmak, hüc-

cet bakımından senin için daha kuvvetlidir” dedi. (İbn Sa’d, III, 71; İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, 

XV, 203) 
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Melekleri Kovmuş Olursunuz 

Âsîler, Hz. Osman’ı öldürmek istediklerinde Yahûdî âlimlerinden iken 

müslüman olan Abdullah ibn-i Selâm (r.a) onun yanına geldi. Hz. Osman (r.a) 

ona: 

“–Neden geldin?” diye sordu. 

Abdullah (r.a): 

“–Sana yardım etmeye geldim. Seninle şehîd oluncaya ya da seni bunlar-

dan kurtarıncaya kadar yanında kalacağım. Öyle zannediyorum ki bu âsîler seni 

şehîd edecekler. Eğer böyle yaparlarsa, bu senin için hayırlı, onlar için ise şer 

olur” dedi. 

Hz. Osman (r.a): 

“–Hatırım için ricâ ediyorum, insanların yanına çık ve onları benden uzak-

laştır. Yanımda olmandan, çıkıp bunu yapman benim için daha hayırlıdır. Allah 

seni ya hayra vesîle kılacak ya da senin vâsıtanla şerri defedecektir” dedi. 

Abdullah (r.a) dışarı çıkınca “Sevindirici bir haber getirmiştir” diye başına 

toplandılar. O da ayakta vecîz bir konuşma yaptı ve şöyle dedi: 

“–Hiçbir peygamber şehîd edilmemiştir ki karşılığında yetmiş bin savaşçı 

öldürülmüş olmasın. Hiçbir halîfe öldürülmemiştir ki karşılığında otuz beş bin sa-

vaşçı katledilmiş olmasın. Bu yaşlı zâtı öldürmeye kalkmayın! Vallahi kim onu 

öldürürse kıyamet gününde eli kesilmiş ve sakat bir vaziyette Allah’ın huzuruna 

çıkar. Şunu iyi bilin ki bir babanın oğlu üzerinde nasıl hakkı varsa, şu yaşlı zâtın 

da sizin üzerinizde hakkı vardır.” 

Bu konuşma üzerine hemen kalkıp: 

“–Yahûdi yalan söyledi” dediler. 

Abdullah ibn-i Selâm (r.a) onların bu sözü üzerine: 

“–Bilâkis siz yalan söylediniz. Vallahi ben yahûdi değilim. Ben müslü-

manlardan biriyim. Bunu Allah Teâlâ, O’nun Rasûlü ve mü’minler sizden daha iyi 

bilirler. Ey insanlar, câhiliye devrinde benim ismim filân idi. Allah’ın Rasûlü 

(s.a.v) bana Abdullah ismini verdi. Benim hakkımda Allah’ın Kitâbı’nda âyetler 

vardır. Şunlar benim hakkımda inen âyetlerdendir: 

«De ki: Hiç düşündünüz mü; şayet bu (Kur’ân), Allah katından ise ve 

siz onu inkâr etmişseniz, İsrailoğulları’ndan bir şâhit de bunun benzerini gö-

rüp inandığı hâlde siz yine de büyüklük taslamışsanız (haksızlık etmiş olmaz 

mısınız)? Şüphesiz Allah, zâlimler topluluğunu hidâyete iletmez.» (el-Ahkâf, 10) 
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«Kâfir olanlar: “Sen rasûl olarak gönderilmiş bir kimse değilsin” der-

ler. De ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında Kitab’ın ilmi 

olan kişi yeter.» (er-Ra’d, 43) 

Allah’ın size karşı kınına konmuş bir kılıcı var. Allah Rasûlü’nün gelip 

yerleştiği şu beldenizde melekler size komşu kılındılar. Öyleyse şu zâtı öldürme 

husûsunda Allah’tan korkun, şu zâtı öldürme husûsunda Allah’tan korkun! Eğer 

onu öldürecek olursanız Allah’a yemin ederim ki komşularınız olan melekleri 

kovmuş olacaksınız ve Allah’ın size karşı kınında tuttuğu kılıcı sıyırmış olacaksı-

nız. O kılıcı sıyırırsanız bir daha kıyamete kadar kınına girmeyecektir.” 

Ancak âsîler onu dinlemediler ve: 

“–Hem şu yahudiyi, hem de Osman’ı öldürün” dediler. 

Kalkıp Hz. Osman’ın yanına girdiler ve onu şehîd ettiler. 

Bunun üzerine Abdullah ibn-i Selâm (r.a) dışarı çıktı, devesinin üzerinde 

kalkarak şöyle dedi: 

“–Ey Mısır ehli! Ey Hz. Osman’ın kâtilleri! Mü’minlerin Emîri’ni şehîd 

ettiniz. Ancak vallahi bundan sonra ahdiniz bozulmaya, kanınız dökülmeye ve 

mallarınız da taksim edilmeye devam edecektir! Su bulamaz olasınız!” (Bkz. Tirmizî, 

Menâkıb, 36/3803, Tefsir, 46; Heysemî, IX, 93) 
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Câhiliye Devrinde Bile Yapmadı 

Ebû Ümâme bin Sehl (r.a) şöyle demiştir: 

Osman (r.a) evde mahsur iken, biz onunla birlikte idik. Evde bir giriş var-

dı. Oradan giren kişi bahçedekilerin sözünü işitirdi. Osman (r.a) oraya girdi ve 

rengi değişmiş bir vaziyette yanımıza çıkıp: 

“–Onlar az önce beni ölümle tehdid ediyorlardı” dedi. 

Biz: 

“–Ey Mü’minlerin Emîri, onlara karşı Allah sana yeter” dedik. 

Hz. Osman (r.a) şöyle devam etti: 

“–Beni niçin öldürmek istiyorlar?! Ben Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i: 

«Bir müslümanın kanı şu üç şeyden birisi dışında helâl değildir: Müslü-

man olduktan sonra küfre düşmek, evlendikten sonra zinâ etmek ve bir can mukâ-

bili olmadan birisini öldürmek» buyururlarken işittim. 

Vallahi ben câhiliye devrinde de İslâm döneminde de hiç zinâ etmedim. 

Câhiliyede tiksindiğim için, müslüman olduktan sonra ise iffetimden dolayı 

zinâya yaklaşmadım. Allah beni hidâyete erdirdikten sonra, onun yerine başka bir 

dinin olmasını aslâ istemedim ve hiç kimseyi de öldürmedim. O hâlde beni niçin 

öldürmek istiyorlar?!..” 

Ebû Dâvûd der ki: 

“Hz. Ebû Bekir ve Osman (r.a) şarabı, cahiliye devrinde bile hiç içmemiş-

lerdi.” (Bkz. Ebû Dâvûd, Diyât, 3/4502; Ahmed, I, 163) 

Hz. Osman, iffet ve hayâ timsâli bir şahsiyetti. Rasûlullah (s.a.v), melekle-

rin bile ondan hayâ ettiğini haber vermiştir. (Ahmed, I, 71; VI, 155) 

Bu kuvvetli iffet ve hayâ duyguları, onu her türlü çirkinlikten muhâfaza 

etmiştir. 
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Savaş Taraftarlarına Allah’ı Hatırlatırım 

Ebû Hüreyre (r.a) şöyle anlatır: 

“Hz. Osman (r.a) muhâsara edildiği vakit yanına vararak: 

«–Ey Mü’minlerin Emîri! Artık savaş helâl olmuştur» dedim. 

Bana: 

«–Ey Ebû Hüreyre! Bütün insanları ve beni öldürmek ister misin?» dedi. 

«–Hayır» dedim. 

Bunun üzerine Hz. Osman (r.a): 

«–Allah’a yemin ederim ki, şayet sen bir tek kişiyi öldürürsen sanki bütün 

insanları öldürmüş gibi olursun» dedi. 

Bu sözlerden sonra ben de fikrimden döndüm ve savaşmaktan vazgeçtim.” 

(İbn Sa‘d, III, 70) 
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Kesinlikle Savaşmam! 

Muhâsara edildiği günlerde Abdullâh ibn-i Zübeyr (r.a), Hz. Osman’a: 

“–Ey Mü’minlerin Emîri! Seninle beraber evde bir grub insan var. Allah’ın 

yardımına güvenerek âsîlere karşı çıkalım. Eğer Allah dilerse daha az bir grubla 

da seni koruyabilir. Bize izin ver, savaşalım!” demişti. 

Hz. Osman (r.a): 

“–Kim benim yüzümden kendisinin veya başka birinin kanını akıtmak isti-

yorsa, ona Allah’ı hatırlatırım” dedi. 

Abdullâh, dayanamayarak tekrar: 

“–Bu adamlarla savaş! Yemin ederim, Allah sana bunların katlini helal 

kılmıştır” dedi. 

Hz. Osman (r.a) ise: 

“–Hayır! Allah’a yemin ederim ki, ben kesinlikle savaşmayacağım” ceva-

bını verdi. 

Sonra da şunları ilâve etti: 

“–Sizin benim yanımda en hayırlınız, elini ve silahını tutup savaşmayan 

kimselerdir.” (Bkz. İbn Sa’d, III, 70) 
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İkinci Kez Ensâr Olmaya Hazırız 

Âsîler evini muhâsara ettiği günlerde Zeyd ibn-i Sâbit (r.a), Hz. Osman’a 

gelerek: 

“–Ensâr’ın tamamı kapıya geldiler ve «Eğer isterse biz ikinci kez Allah’ın 

ensârı olabiliriz!» diyorlar” dedi. 

Hz. Osman (r.a): 

“–Savaş diyorsanız, hayır! Bunu aslâ kabul edemem” cevâbını verdi. (İbn 

Sa’d, III, 70) 
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Onları Allah’a Havâle Ediyorum!  

Saîd ibn-i Âs (r.a), isyankâr fitnecileri kastederek Hz. Osman’a: 

“–Ey Mü’minlerin Emîri! Ne zamana kadar bu adamların karşısında sessiz 

kalacağız. Onlar bizi yediler. Kimi ok atıyor, kimi taş. Kimi de kılıç çekerek üze-

rimize hücum ediyor. Bize emir ver!” dedi. 

Hz. Osman (r.a): 

“–Bana sorarsanız, Allah’a yemin ederim ki, onlarla savaşmak istemiyo-

rum. Savaştığımız takdirde Allah’ın bizi âsîlerden kurtaracağını umuyorum, fakat 

ben onları Allah’a havâle ediyorum. Onları bana karşı kışkırtanları da Allah’a ha-

vale ediyorum. Nasıl olsa sonunda Rabbimizin huzûrunda bir araya geleceğiz. Sa-

vaşa gelince, yemin ederim ki, sana savaşmayı emretmem!” dedi. 

Hz. Osman’la birlikte yedi yüz kişi vardı. Eğer Osman (r.a) onlara izin 

verseydi Allah’ın izniyle o âsîler gürûhunu Medine’nin etrafından uzaklaştırırlar-

dı. Çünkü aralarında İbn-i Ömer, Allâh Rasûlü (s.a.v)’in muhterem torunu Hz. 

Hasan, Abdullah ibn-i Zübeyr (r.a) gibi bahadırlar vardı. (İbn Sa’d, III, 71; Kandehlevî, 

Hayâtu’s-sahâbe, II, 428-429) 

Katâde (r.a) şöyle der: 

“Hasan bin Ali’yi (r.a), Hz. Osman’ın evinden yaralı olarak çıkarılırken 

gördüm.” (Hâkim, III, 114/4567) 
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Tek Rekâtta Hatim / 100 

Hz. Osman’ın tek rekâtta Kur’ân-ı Kerîm’i baştan sona hatmettiği rivâyet 

edilir. O, Kur’ân’ı baştan sonra okuyarak tek rekâtlık vitir namazı kılardı. (Tirmizî, 

Kırâât, 11/2946) 

Hz. Osman’ın evi âsîler tarafından kuşatıldığında, hanımı onlara: 

“–Siz onu öldürmek mi istiyorsunuz? Size şunu söyleyeyim de artık onu 

ister öldürün, ister bırakın. O bütün geceyi, bir tek rekâtla ihya eder ve o rekâtta 

bütün Kur’an’ı hatmeder” dedi. (Heysemî, IX, 94; Ebû Nuaym, Hilye, I, 57; Ahmed, ez-Zühd, s. 127) 

Hz. Osman (r.a) şehîd edildiğinde, hanımı onu şehîd eden âsîlere: 

“–Siz onu şehîd ettiniz. Vallâhi o geceyi tek rekâtta Kur’ân’ı hatmederek 

ihyâ ederdi” dedi. (İbn Sa’d, III, 76) 

Muhammed ibn-i Sîrin (r.a) de şöyle der: 

“Hz. Osman (r.a) geceyi ihyâ eder, tüm Kur’ân’ı bir rekâtta okurdu.” (Ali el-

Müttakî, XIII, 31-32/36170) 
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O Benim Vitir Namazımdı! 

Osman ibn-i Abdirrahman şöyle anlatıyor: 

Bir gün: “Bugün ben gecemi Makâm-ı İbrahim’de namaz kılmakla geçire-

ceğim” diye niyet ettim. Yatsıdan sonra Makâm’da namaza durdum. Ben namaz 

kılarken birisi elini omzuma koydu. Selâmdan sonra baktım ki Hz. Osman! Os-

man (r.a) Fatiha’dan başlayarak Kur’ân’ı sonuna kadar okuyarak namazını ta-

mamladı. Selâm verdi ve ayakkabılarını alıp gitti. Daha önce de namaz kılıp kıl-

madığını bilmiyorum. (Ebû Nuaym, Hilye, I, 56) 

Abdurrahman bin Osman et-Teymî şöyle der: 

“Bir gece Hz. Osman’ı Makâm-ı İbrahim’in yanında gördüm. İleri geçti ve 

namaza durarak tek rekâtta bütün Kur’ân’ı hatmetti. Sonra dönüp gitmeye başladı. 

Ben: 

“–Ey Mü’minlerin Emîri! Tek rekât kıldınız!” dedim. 

Hz. Osman (r.a) şu cevâbı verdi: 

“–O benim vitir namazımdı.” (Ali el-Müttakî, XIII, 31/36168) 

Bir gün Hz. Osman yatsı namazını kıldırdı. Sonra makamın arkasına geçti. 

Vitir namazını kılmaya başladı. Kur’an’ın bütününü tek rekâtta okudu. (İbn Sa’d, III, 

76) 
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Bu Cumâ Yanımızda Olacaksın 

Kesîr ibn-i Salt (r.a) şöyle anlatıyor: 

Hz. Osman (r.a) şehîd edildiği gün bir müddet kendinden geçmiş, sonra-

uyanmıştı: 

“–Bir rüyâ gördüm ve eğer insanların «Osman fitne çıkarmak istiyor» de-

melerinden korkmasaydım size de anlatırdım” dedi. Bunun üzerine biz: 

“–Allah seni ıslah eylesin. Onu bize anlat, çünkü biz, halkın söylediğini 

söylemeyiz!” dedik. 

O zaman şunları söyledi:  

“–Şimdi rüyâmda Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’i gördüm. Bana: 

«–Cuma günü bizimle beraber olacaksın!» buyurdular.” (İbn Sa’d, III, 75; Hâkim, 

III, 106/4542; Heysemî, VII, 232) 
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İftarı Yanımızda Yap! 

Hz. Osman (r.a) şehîd edildiği günün sabahında kalktı ve yanındakilere 

şunları söyledi:  

“Bu gece Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’i rüyamda gördüm. Bana: 

«–Ey Osman! Bizim yanımızda iftar et!» buyurdular.” 

Osman (r.a) o sabah oruca niyet etti ve o gün şehîd edildi. (Hâkim, III, 110/4554; 

Heysemî, VII, 232)  
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Sabret! 

Hz. Osman (r.a) şehîd edileceği gün yirmi köle azat etti ve sonra da kendi-

sine bir şalvar getirilmesini istedi. Onu giyip ipini sıkıca bağladı. Hâlbuki daha 

önce ne câhiliye ne de İslâm döneminde şalvar giymemişti. Sonra da: 

“–Bu gece Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i rüyâmda gördüm. Yanında Ebû 

Bekir’le Ömer de vardı. Bana: 

«–Sabret! Yarın orucunu bizim yanımızda açacaksın!» buyurdular” dedi. 

Sonra Mushaf’ının getirilmesini istedi. Önüne açıp okumaya başladı. Mus-

haf önündeyken şehîd edildi. (Ahmed, I, 72; İbn Sa’d, III, 74; Heysemî, IX, 97) 

Rivâyetlere topluca bakıldığında Hz. Osman (r.a), 12 senelik hilâfeti müd-

detince, kendisine karşı isyân edilmesini ve öldürülmesini gerektirecek mühim bir 

hata işlememiştir. Nitekim o, isyancıların tenkitlerini teker teker cevaplamış, bazı 

hareketlerinden dolayı da istiğfâr etmiştir. Hz. Osman (r.a), hilmi, saf tabiatı, mer-

hameti ve yumuşak idâreciliğinin yanı sıra, bedevîlerin aşırılıkları ve İbn-i Sebe 

gibi bazı tahrikçilerin faaliyetleri neticesinde büyüyen fitnenin kurbânı olmuştur. 

Hz. Osman’ın şehîd edilmesiyle birlikte, İslâm târihinde ardı arkası kesil-

meyen pek çok hâdiseler, karışıklıklar, fitneler, savaşlar ve fırkalara bölünmeler 

başlamıştır. Nitekim gerek Hz. Osman devrinde tahrikçi güçler tarafından ortaya 

atılan fikirleri, gerek mevcut siyâsî ve içtimâî durumu nazar-ı îtibâra alan birtakım 

ilim adamları, bazı fırkaların doğuşunu bu devirden başlatır.45
 

 

                                                 
45 Sabri Hizmetli, “Tarihi Rivâyetlere Göre Hz. Osman’ın Öldürülmesi”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi 

Dergisi, Ankara 1985, c. XXVII, 175-176. 
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Vasiyet 

 Hz. Osman (r.a) şehîd edilmişti. Onun eşyaları arasında kilitli bir sandık 

bulundu. Açtıklarında içinden şu vasiyet çıktı: 

“Bu Osman’ın vasiyetidir. Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başla-

rım. Affan oğlu Osman şehâdet eder ki Allah’tan başka ilah yoktur. O tek ve or-

taksızdır. Muhammed O’nun kulu ve Rasûlü’dür. Yine şehâdet eder ki Cennet ve 

Cehennem hak olup Allah Teâlâ kabirlerdeki insanları diriltecektir. Allah 

va’dinden asla dönmez. İşte Osman bu îtikâd üzere yaşamış ve bununla da ölecek-

tir. Allah’ın izniyle yine bu inanca sahip olarak diriltilecektir”  

Aynı kâğıdın arkasında şu mealde bir şiir yazılıydı: 

“Nefis zenginliği ve tok gözlülük insanı zenginleştirir. Onu pırıl pırıl ya-

par. İnsan bu hâlinden zarar görüp fakirlik çekmiş olsa da bu böyledir, değişmez. 

Sabır gösterilen her sıkıntılı devrin arkasından mutlaka bir genişlik ve ferahlık anı 

gelir. Zamanı kıyaslamasını bilmeyen, eziyet ve acıları tanıyamaz. Hiç kimse ge-

lecek günlerin neler getireceğini bilemez.” (İbn Kesîr, el-Bidâye, VII, 184; Muhibbu’t-Taberî, er-

Riyadu’n-nadra, II, 133; Kandehlevî, Hayâtu’s-sahâbe, II, 172) 
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Son Sözü / 106 

Abdullah ibn-i Selâm (r.a), Hz. Osman’ın şehâdeti esnâsında yanında bu-

lunanlara: 

“–Şehîd edilirken Hz. Osman’ın son sözleri ne oldu?” diye sordu. 

Onlar da şöyle cevap verdiler: 

“–Biz onun kanlar içinde kıvranırken üç defâ: 

د َّٰالل ّٰ َةُُّٰمَمَّ ُّٰأمَّ َعم ّٰاْجم ُّٰهمَّ

«Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’i bir ve beraber kıl!” dediğini işittik. 

Bu sözleri büyük bir hüzün ve esefle dinleyen Abdullah ibn-i Selâm (r.a) 

şöyle dedi: 

“–Nefsim kudret elinde bulunan Allah’a yemin ederim ki, o hâldeyken Al-

lah’a, ümmet-i Muhammed’in bir araya gelememesi için dua etseydi, kıyamete 

kadar bir daha toplanamazlardı.” (İbn Asâkîr, Târîhu Dımeşk, XXXIX, 402; İbn Ebi’d-Dünyâ, Muhtadarîn, 

s. 58; Minşâvî, s. 75) 
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Kan Damlası 

Ebû Saîd el-Hudrî (r.a) şöyle buyurur: 

“Mısırlılar Hz. Osman’ın odasına girdiğinde Mushaf onun önündeydi. 

Göğsünün üzerine vurduklarında kan:  

ُ َفَسَيْكف   م  يَكُهُم اِّلٰ  يمُ يُع اْلَعل   َوُهَو الّسَ

“Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir.”46
 âyet-i kerîme-

sinin üzerine aktı. (Beyhakî, Şuab, II, 409/2226)
47

 

Hz. Osman’ın vefâtından bir sene sonra Amre bint-i Kays, mü’minlerin 

annesi Hz. Âişe (r.a) ile birlikte Mekke-i Mükerreme’ye doğru rûhânî bir yolculu-

ğa çıkmışlardı. 

Çıkmadan evvel Medîne-i Münevvere’de Hz. Osman’ın şehîd edilirken 

okumakta olduğu Kur’ân-ı Kerîm’i gördüler. Odasında duruyordu. 

Hz. Osman’ın kanının ilk damlası şu âyetin üzerine düşmüştü: 

ُ َفَسَيْكف   م  يَكُهُم اِّلٰ  يمُ يُع اْلَعل   َوُهَو الّسَ

“Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir.” (el-Bakara, 137) 

Amre (r.a): 

“Hz. Osman’ı şehîd eden adamların hiçbiri normal bir şekilde ölmedi” 

demiştir. (Ahmed, ez-Zühd, s. 127-128; Fedâilu’s-sahâbe, I, 501, no: 817) 

Kaynaklarımızda, Hz. Osman’a saldıranların hepsinin de cinnet getirdiği 

bildirilir. (Heysemî, IX, 94; Suyûtî, Târîhul’l-hulefâ, s. 162)
 48 

                                                 
46 el-Bakara, 137. 
47 Bkz. İbn-i Ebî Hâtim, Tefsîr, I, 402; İbn-i Kesîr, Tefsîr, I, 450. 
48 Hz. Osman Mushafı ile alâkalı olarak şöyle bir haber neşredilmişti: 

İslamiyet’in 3. Halifesi Hz. Osman’a ait, deri üzerine işleme, paha biçilemeyen Kur’ân-ı Kerîm’in 28 sayfa-

lık bölümü, Osmanlı Sultanı Abdülmecid’in torunu Bereket Şah tarafından Konya Mevlana Müzesi’ne bağışla-

nacak. 

Mevlana Müzesi Müdürü Erdoğan Erol, sekreteri aracılığıyla kendisiyle bağlantıya geçen Şah’ın, bugün saat 

13.30’da müzeye gelerek İslam tarihinin ilk dizili nüshalarından (Mushaflarından) olan Kur’ân-ı Kerîm’i teslim 

edeceğini açıkladı. Şah’ın Kur’ân-ı Kerîm’i müzeye bağışladığını ifade eden Erol, “Herhangi bir para talebinde 

bulunulmadı” dedi. 

Erol, 28 sayfalık Kur’ân-ı Kerîm’in, müze vazîfelileri tarafından gerçek olup olmadığı incelendikten sonra, 

müzeye kabul edileceğini söyledi. 

Hz. Osman’a âit olan Kur’ân-ı Kerîm’in parçalarından birinin Topkapı Sarayı’nda sergilendiğini ve kutsal 

emanet sayıldığını söyleyen Erol, tarih uzmanlarının, diğer parçaların da Rusya ve Hindistan’da bulunduğunu 

bildirdiklerini ifade etti. 
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Hindistan’ın eski Haydarabad Nizâmı Bereket Şah, Sultan Abdülmecid’in kızı Dürrüşşehvar’ın oğludur. 

III. Halife Hz. Osman’ın şahsî eşyası olan Kur’ân-ı Kerîm, İslam tarihindeki ilk dizili (Mushaf) Kur’ân-ı 

Kerîm örneklerinden sayılıyor. Hz. Osman’ın şehit olduğu sırada okuduğu rivayet edilen ve paha biçilemeyen 

Kur’ân-ı Kerîm’in tarihî ehemmiyeti bulunuyor. Topkapı Sarayı Müzesi’nde sergilenen Kur’ân-ı Kerîm’in de 

Hz. Osman döneminden kaldığı belirtiliyor. (www.Haber7.com, [27 Kasım 2006, 10:14]) 
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Onun Şehâdetiyle Bereket Gitti 

Ebû Hüreyre (r.a) anlatıyor: 

Bir gün Rasûlullâh (s.a.v)’e bir miktar hurma getirdim. 

“–Yâ Rasûlallâh! Bunlara dua ediverin de bereketlensin!” dedim. 

Rasûlullâh (s.a.v) hurmaları bir araya getirdiler, sonra bereketlenmesi için 

dua ettiler ve bana şöyle buyurdular: 

“–Onları al ve şu çıkınına koy (veya) şu çıkına koy! Almak istediğin zaman 

elini içine sok ve al. Ancak çıkını silkeleme!” 

O hurmalardan şu kadar şu kadar vesk Allâh yolunda infak ettim. Ondan 

yiyorduk ve yediriyorduk. Çıkın kemerimden hiç ayrılmıyordu. Hz. Osman’ın şe-

hid edildiği gün o da koptu ve düştü. (Tirmizî, Menâkıb, 46/3839) 
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Bir Kusuru Var 

Kûfe’de bir adam, Osman ibn-i Affân (r.a) hakkında “Yahûdi idi” dermiş. 

Ulemâ onu bir türlü ikna edip bu bâtıl sözünden vaz geçirememişler. 

Ebû Hanîfe (r.a) o inatçı adamın yanına varmış ve: 

“–Sana dünürlüğe geldim, kızını istiyorum” demiş. 

“–Kime?” 

“–Asîl ve şerefli bir kişi. Gayet zengin, Kur’ân-ı Kerîm hâfızı ve son dere-

ce cömert. Gecelerini ibadetle geçirip Allah korkusundan gözyaşı döküyor.” 

“–Yeter, aranan meziyetler için bunların bir kısmı bile kâfi.” 

“–Yalnız bir kusuru var.” 

“–Neymiş o?” 

“–Adam yahûdi!” 

“–Fe-sübhânallah, buldun buldun da benim kızımı bir yahûdiye vermemi 

mi istiyorsun?” 

“–Vermez misin?” 

“–Hayır!” 

“–Sen bir kızını bile yahûdiye vermezsin de, Allah Rasûlü (s.a.v) iki tâne 

kızını yahûdiye nasıl olur da verir?” 

Gerçeği anlayan adam, Hz. Osman (r.a) hakkındaki sözlerine pişman ol-

arak derhâl tevbe ve istiğfar etti. (Ebû Zehrâ, Ebû Hanîfe, s. 75) 
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Allah’ın Yücelttiği Bir Kişi 

Muhârik bin Sümâme, kız kardeşi Ümmü Gülsüm’e: 

“–Hz. Âişe’nin yanına git ve ona Osman ibn-i Affân’ı sor! Zîrâ insanlar 

onun hakkında ileri geri çok konuşmaya başladılar” dedi. 

Ümmü Gülsüm, Hz. Âişe’nin yanına gidip: 

“–Evlâtlarından biri sana selâm ediyor ve Osman ibn-i Affân hakkında ne 

düşündüğünü soruyor” dedi. 

Âişe (r.a): 

“–Ve aleyhi’s-selâm ve rahmetullâh” diye selâmı aldıktan sonra şöyle de-

vam etti: 

“–Şuna şahitlik ederim ki, çok sıcak bir gece Osman bu evdeydi. O esnâda 

Cibrîl, Allah’ın Rasûlü’ne vahiy getirmişti. Rasûlullâh (s.a.v), Osman’ın eline ve-

ya omzuna vurarak: 

«–Yaz Osman!» buyuruyorlardı. 

Allah Teâlâ’nın, Peygamberi yanında bu derece yücelttiği bir zât, şüphesiz 

O’nun katında kıymetli bir kişidir. Kim Osman’a hakaret eder ve onu kötülerse 

Allah’ın lâneti üzerine olsun!” (Buhârî, el-Edebü’l-müfred, no: 828; İbn Hacer, el-İsâbe, II, 458, no: 5463) 
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Beyaz Öküzün Yendiği Gün 

Hz. Ali (r.a), arkadaşlarıyla oturmuş, Hz. Osman’ın hayâtından bazı şeyler 

naklediyor, onun insanlar arasındaki mevkiinden bahsediyordu. Sonra sözü onun 

şehâdetine getirdi ve: 

“–Benim, sizin ve Osman’ın durumu neye benziyor, biliyor musunuz?” di-

yerek şu misâli anlatmaya başladı: 

Sık ağaçlı bir ormanda üç tane öküz vardı. Birisi siyah, diğeri beyaz, öbü-

rü de kırmızı idi. 

Ormanda bir de aslan vardı, lâkin birlik ve beraberlik içinde oldukları ve 

yardımlaştıkları için onları yemeye gücü yetmiyordu. Siyah öküzle kırmızı öküze 

gelerek şöyle dedi: 

“–Bu ormanda bizi diğer hayvanlara farkettiren şu beyaz öküzdür. Çünkü 

onun rengi açık ve dikkat çekici bir renktir. Onu yemem için bana bırakırsanız, 

orman hem benim hem de sizin için daha emîn bir yer olur.” 

İki öküz: 

“–Öyleyse, buyur, o senindir” dediler. 

Aslan da beyaz öküzü bir güzel yedi. Çok geçmeden yine geldi. Kırmızı 

öküze: 

“–Bu ormanda bizi diğer hayvanlara farkettiren şu siyah öküzdür. Çünkü 

onun rengi dikkat çekici bir renktir. Benimle senin rengin ise öyle değil. Onu ye-

meme müsaade edersen orman bizim için daha emniyetli olur, orada birlikte yaşa-

rız” dedi. 

O da: 

“–Buyur, ye!” dedi. Aslan siyah öküzü yedi. 

Bir müddet sonra aslan kırmızı öküzün yanına gelip: 

“–Seni yiyeceğim” dedi. 

O da: 

“–Öyleyse bana müsaade et, üç defa nidâ edeyim” dedi. 

Aslan: 

“–Tamam, istediğini söyle” dedi. 

Kırmızı öküz yüksek bir sesle şöyle nidâ etti: 
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“–Dikkat edin, ben beyaz öküzün yendiği gün yendim! Dikkat edin, ben 

beyaz öküzün yendiği gün yendim! Dikkat edin, ben beyaz öküzün yendiği gün 

yendim!” (İbn Ebî Şeybe, Musannef, VII, 562, no: 37933; İbn Kesîr, el-Bidâye, VII, 183; Ali el-Müttakî, no: 36308) 
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Hz. Osman’ın Hikmetli Sözlerinden Bazıları 

- “Eğer kalblerimiz tertemiz olsaydı (yani tezkiye ve tasfiye sürecinden 

geçmiş olsaydık), Rabbimizin Kelâmı’na doyamazdık. Ben, Mushaf’a bakmadı-

ğım bir günün geçmesini çok çirkin görürüm.” 

Hz. Osman (r.a) şehîd edildiğinde, yüzüne çok bakmaktan dolayı Mushaf’ı 

iyice yıpranmış, bazı yaprakları ise delinmişti.49 

- “Kim geceleyin Âl-i İmran Sûresi’nin sonunu okursa ona, geceyi sabaha 

kadar ibadetle ihya etmiş gibi sevap yazılır.”Hata! Köprü başvurusu geçerli de-

ğil. (Ali el-Müttakî, II, 304/4066) 

- “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. 

- “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 zede-

leyerek kazanmaya çalışırlar. Onların getireceği paraya karşı istiğnâ gösterin ki, 

Allah da sizi müstağnî kılsın. Size temiz olan yiyecekler yaraşır.” (Muvatta’, İsti’zan 42) 

- “Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e bey’at ettikten sonra hiç şarkı söyleme-

dim, yalan konuşmadım ve sağ elimle tenâsül uzvuma dokunmadım.” (İbn Mâce, 

Tahâret, 15) 

- Osman ibn-i Affân (r.a) birçok defa hutbesinde şöyle derdi: 

“Cuma günü imam hutbeye çıkınca susun ve hutbeyi dinleyin! Susan kim-

se dinlemese de, dinleyen kadar sevap kazanır. Namaz için kâmet getirilince safla-

rı düzeltin, omuzlarınız bir hizâya gelsin. Zira safların düzgün tutulması namazı 

tamamlayan bir unsurdur.” 

Osman (r.a), safları düzeltmek için vazifelendirdiği şahıslar gelip safların 

düzeltildiğini bildirmeden tekbir almazdı. (Muvatta’, Cuma, 8) 

- “Şüphesiz Allah Teâlâ, dünyayı, ona meyletmemeniz ve onunla âhiret 

yurdunu talep etmeniz için yermiştir. Muhakkak dünya fânî, âhiret ise bâkîdir. 

Fâni olan sizi şımartıp azdırmasın ve bâki olandan alıkoymasın. Siz, bâkîyi fânî 

                                                 
49 Beyhakî, Şuab, III, 509, el-Esmâ’ ve’s-Sıfât, s. 182; Ali el-Müttakî, II, 287/4022, 316/4110. 
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olana tercih ediniz! Dünya sonludur, dönüş Allah’adır. Allah’tan korkunuz!” (İbn 

Ebi’d-Dünyâ, Mevsû‘a, I, 77) 

- Hz. Osman (r.a) bir keresinde minbere çıkarak şunları söyledi: 

“Ey Âdemoğlu! Unutma ki dünyaya geldiğin günden beri ölüm meleği pe-

şinde dolaşıp durmaktadır. Bir yandan da senin boynundan atlayarak bir başkasını 

yakalamaktadır. Sen dünyada bulunduğun sürece bu böyle devam edecektir. An-

cak 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 aklın-

dan 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-ilm, II, 73; Ali el-Müttakî, no: 42790) 

- Abbâd ibn-i Zâhir şöyle anlatıyor: 

Hz. Osman’ın bir hutbesini dinledim, şöyle diyordu: “Allah’a yemin ede-

rim ki biz seferde ve hazarda Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’le arkadaşlık yaptık ve 

onun sohbetlerinde bulunduk. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) hastalarımızı ziyaret 

eder, cenazelerimize katılırlardı. Bizimle birlikte savaşlara çıkıp az veya çok ken-

disinde bulunan şeyleri bizimle paylaşır, bize destek olurlardı. Ama bakıyorum 

bugün Efendimiz (s.a.v)’i hiç görmemiş olan bazı kimseler O’nu bana tanıtmaya 

çalışıyorlar.” (Ahmed, I, 69; Ali el-Müttakî, no: 18662) 

- “Cennet ile Cehennem arasında bulunsam da hangisine gireceğimi bilme-

sem, bunu öğrenmeden evvel çürüyüp toprak olmayı isterdim.” (Ebû Nuaym, Hilye, I, 60) 

“Kulluk; haram helâl sınırlarını muhâfaza etmek, ahdlere vefâ gös-

termek, mevcûda rızâ göstermek, olmayana da sabretmektir.” 

“Müttakî bir kulun alâmetlerinden biri de, diğer insanları kurtulmuş, 

kendini ise helâk olmuş görmesidir.” 

“En büyük kayıp, sâhibinin âhiret seferi için azık hazırlayamadığı 

uzun bir ömürdür.” 

“Kimin, dünya zindanı olursa, o mü’min kabirde rahat eder.” 
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ARKA KAPAK YAZISI 

Hz. Osman (r.a), Halîfe olduktan sonraki ilk hutbesinde şöyle demiştir: 

“Siz, her an değişmekte olan bir yurttasınız ve hayatınızın bundan sonraki 

kısmını yaşamaktasınız. Öyleyse henüz başınıza gelmeden, gücünüz yettiğince ve 

en güzel şekilde ölüme hazırlanın! Ömrünüzü en hayırlı amellerle değerlendirin! 

Şunu bilin ki bu imkân sizlere lûtfedilmiştir. Unutmayın, eceliniz sabah ya da ak-

şam hiç beklemediğiniz bir anda size gelebilir. Bu dünya aldatıcıdır. Nitekim Al-

lah Teâlâ: 

«Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan Allah’ın affına güven-

dirmek sûretiyle sizi kandırmasın!» (Lokman, 33) buyurmaktadır…” (Taberî, Tarih, IV, 

243) 

 


