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GERÇEKLEÞEN RÜYA

Uzun bir kervan çölde salýna salýna ilerliyor-
du. Develerin üzeri Þam’dan alýnan yüklerle do-
luydu. 
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Kervandakiler tedirgindiler. Eþkiyalar etrafta
cirit atýðý için ticaret yollarý pek güvenli deðildi.
Adam öldürmek, kervan soymak sýradan iþler hâli-
ne gelmiþti. 

– Duruuun! Develer yoruldu. Burada bir süre
dinleneceðiz. Yola sonra devam ederiz. Çabuk yük-
leri indirin, dedi kervancý.

Bir koþuþturmaca baþladý. Kýsa sürede develer
çöktürüldü. Yükleri indirildi. Ýnsanlar bir köþeye çe-
kildi. Bazýlarý nöbet tutarken bazýlarý uykuya daldý.

Otuz dört yaþlarýnda, gür sakallý, saçlarý alabil-
diðine sýk olan bir adam kervaný þöyle bir süzdü.
Bu, Hazreti Osman’dý. Yanýnda kimse yokken bile
gülümsüyordu. Bu güzel ve güleç yüzlü insan,
nöbetçilerin tetikte durduðunu görünce gözlerini
yavaþça yumdu. O da hemen uykuya dalmýþtý.

Çok geçmeden rüya görmeye baþladý. Rüyasýn-
da bir adam kervanýn arasýnda dolaþýyordu. Hazre-
ti Osman’a doðru yürürken avazý çýktýðý kadar
baðýrmaya baþladý: “Ey uyuyanlar, uyanýn! Ahmet
Mekke’de peygamberliðini ilân etti.” 

Hazreti Osman heyecanla uyandý. Gözlerini
kýrpýþtýrarak çevresine bakýndý. Ortalýkta çýt yoktu.
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Develer tatlý tatlý geviþ getiriyor, nöbetçiler hâlâ
bekliyordu. Diðer insanlar da uykudaydýlar. Hazreti
Osman gördüðü rüyayý düþündü. Ahmet kimdi
acaba?

Bir süre sonra kervan yeniden yola koyuldu.
Nihayet Mekke’ye girdiler. Getirilen mallar  pa-
zaryerine yýkýldý ve satýþa çýkarýldý. Kýsa süre de
bütün mallar satýldý.

Hazreti Osman, düþünceli bir þekilde yürümeye
baþladý. Kâbe’nin yanýndan geçiyordu. Durdu, ora-
daki insanlarý dalgýn dalgýn seyretti bir süre. Kâbe
avlusunda putlar vardý. Halk onlarýn önünde ibadet
ediyordu. 

Hazreti Osman, dönüp gitmeye niyetlenmiþti
ki bir elin omzuna dokunduðunu hissetti. Daldýðý
manzaradan sýyrýlýp elin sahibine baktý. Bu yakýn
arkadaþý Hazreti Ebubekir'di. Selâmlaþtýlar. 

Hazreti Ebubekir kýsa bir süre önce Müslüman
olmuþtu. En yakýn arkadaþlarýný tek tek ziyaret ede-
rek onlara Ýslâmý anlatýyordu. Hazreti Osman’la bir
süre bakýþtýlar. Sonra iki arkadaþ putlar hakkýnda
konuþmaya baþladý. Söz döndü dolaþtý insanlarýn
gerçek huzuru nasýl bulacaðý konusuna geldi.
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Peygamber Efendimizden bahsetti ve O’nun yanýna

beraber gitmeyi teklif etti.

Hazreti Osman, El Emin diye çaðrýlan Peygam-
berimizi gayet iyi tanýyordu. Herkes gibi o da Pey-
gamberimizi sayar ve severdi. Üstelik O’nunla akra-
baydýlar. Anneannesi O’nun babasýyla ikiz kardeþti.  

Ýki arkadaþ Efendimizin yanýna geldiler. Pey-
gamberimiz gülümseyen bir yüzle karþýladý onlarý.
Hâl hatýr sorulduktan sonra Peygamber Efendimiz
o billur sesiyle:

– Ey Osman, dedi. Allah’ýn vaat ettiði cennete
istek duy. Ben sana ve bütün insanlara bu yolda
rehber olarak gönderildim. Allah’tan baþka ilâh
yoktur, dedi.

Hazreti Osman garip duygulara bürünmüþtü.
Büyük bir heyecanla Peygamberimizi dinliyordu.
O’nun dudaklarýndan çýkan her kelime âdeta gön-
lünü coþturuyordu. Peygamber Efendimiz Ýslam’ýn
güzelliklerini uzun uzun anlattý. Sonra Hazreti Os-
man’ýn gözlerinin içine bakarak þu âyeti okuyuverdi:

– Rýzkýnýz ve size vaat edilen her þey semadadýr.
Göðün ve yerin Rabbi’ne yemin ederim ki, O sizin
söylediðiniz gibi gerçekten haktýr.
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Bu âyetler Hazreti Osman’ýn tüylerini diken di-
ken etmiþti. Hemen oracýkta þehadet getirip Müs-
lüman oldu.

Yeniden doðmuþ gibiydi artýk. Gönlü kanat-
lanmýþtý âdeta. Kendini bir tüy kadar hafif hissedi-
yordu Peygamberimizin yanýndan ayrýlýrken. 

*   *   *
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ÝÞKENCE

Hakem, Osman’ý arýyordu. Çok öfkeli bir hâ-

li vardý. Nihayet onu buldu. Yüzünden yansýyan

öfkeyi bastýrmaya çalýþarak:
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– Yeðenim, dedi. Duyduklarýma göre Muham-
med’in dinine girmiþsin. Bu doðru mu, diye sordu.

Hazreti Osman, ona duyduklarýnýn doðru oldu-
ðunu söyledi. Hakem bir an ne diyeceðini bileme-
di. Gülümsemeyi denedi ve:

– Bak Osman, dedi. Bilirsin seni çok severim.
Sen benim öz oðlum gibisin. Ama bu yaptýðýn beni
çok üzdü. Þimdi akrabalarýmýza ne deriz? Ne yüzle
çýkarýz karþýlarýna? 

Hakem bu sözleri alabildiðine yumuþak bir
tarzda söylüyordu. Maksadý yeðenini yeni girdiði
dinden döndürmekti. Fakat Hazreti Osman çok
kararlý görünüyordu. Hakem ne kadar dil döktüyse
de yeðenini vaz geçiremedi. Sonunda:

– Yeðenim, diye haykýrdý. Senin Müslüman ol-
mana en baþta ben karþýyým. Madem ki güzellikle
dininden dönmüyorsun, o hâlde ben seni yola getir-
mesini bilirim, dedi.

Hazreti Osman amcasýný çok seviyordu. Fakat
buna raðmen kararlýlýðýný bozmadý ve þöyle karþýlýk
verdi:

– Allah’a yemin ederim ki asla babalarýmýn di-
nine dönmeyeceðim. 

Hakem çok sinirlenmiþti. Biricik yeðeni kendi-
sine karþý geliyordu. Bunu hazmedemedi. Hýzla
uzaklaþtý oradan. Sonra tekrar geldi. Ayný þekilde
uyardý yeðenini. Fakat aldýðý cevap yine aynýydý.
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Bunun üzerine Hazreti Osman’ý yakaladý. Bir
direðe sýkýca baðladý. Bunu yaparken âdeta bur-
nundan soluyordu. Parmaðýný tehdit dolu bir eda
ile uzatarak:

– Atalarýmýzýn dinini býraktýn. Sonradan çýkan
yeni  dine girdin. Ya bu dinden vaz geçersin, ya da
iplerini asla çözmem. 

Hazreti Osman hiç de endiþeli deðildi. Amcasý-
nýn sinirden kabaran yüzüne bakarak:

– Vallahi ne dinimi býrakýrým, ne de Muham-
med’den ayrýlýrým, dedi.

Hakem’in gözü dönmüþtü. Hýþýmla:

– Seni aç susuz býrakýrým, diye haykýrdý.

Hazreti Osman’ýn tavrý hiç deðiþmedi. Hakem
iþkence etmeye baþladý. Onu bir odaya hapsedip
odanýn içinde ateþ yaktý. Ateþin dumanýyla yeðeni-
ni boðmak istiyordu.  Yine de pes etmedi Hazreti
Osman. Diþini sýktý, dayanmaya çalýþtý. Fakat nefes
alamayýnca bayýldý.

Hakem endiþeyle onu dýþarý çýkardý. Bir süre
sonra Hazreti Osman kendine geldi. Gözlerindeki
ifade yine dininden dönmeyeceðini anlatýyordu.
Hakem daha fazla dayanamadý:

– Pekâlâ, dedi. Ne hâlin varsa gör. Ben diyece-
ðimi dedim. Artýk serbestsin, deyip onu býrakýp
gitti.
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ANNE BASKISI

Hazreti Osman iman etmiþ olmanýn mutlu-
luðuyla evine gelmiþti. Annesi Erva karþýladý onu.
Oðlunun gözlerine bakarak:

– Osman, dedi. 
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Hazreti Osman annesinin ne diyeceðini tahmin
etmiþti. O da týpký amcasý Hakem gibi dininden
dönmesini istiyordu. Erva, derin bir iç çekti. Anne-
lik duygusunu kullanarak:

– Eðer atalarýmýzýn dinine geri dönmezsen ye-
min ederim bu evde yaþamam. Seninle birlikte ayný
çatý altýnda durmam. Ne getirdiðin yiyecekleri ye-
rim ne de elbiseleri giyerim, dedi.

Hazreti Osman annesini çok severdi. Onun
üzülmesine asla gönü razý olamazdý. Ama söz ko-
nusu Allah’a iman olunca anne sözüne uyup ima-
nýndan dönemezdi. 

Erva, oðlunun yüzündeki ifadeden düþüncesini
okumuþtu. Anlaþýlan oydu ki açlýktan ölse bile Os-
man dininden dönmeyecekti. Fakat biraz daha zor-
lamak amacýyla:

– Ben kardeþimin evine gidiyorum Osman, de-
di. Sen dinini býrakmadýkça da geri dönmeyeceðim! 

Dediði gibi yaptý Erva. Eþyalarýný topladý, çýktý
gitti. Sokakta yürürken oðlunu düþünüyordu. Oð-
lunun hüzünlü bakýþlarýndan ümitlenmiþti biraz.
Öyle ya oðlu çok merhametli biriydi. Hiç kimseyi
incitmeyen bir kiþiliðe sahipti. Bu durumda birkaç
güne kalmaz, “Anneciðim, tamam sen üzülme. Ben

10



atalarýmýn dinine geri dönüyorum. Yeter ki eve dön.”
derdi.

Hazreti Osman (radýyallahu anh) annesinin gi-
diþine üzüldü. Fakat onu üzen asýl mesele annesinin
bu güzel dini kabullenememesiydi. Ne olurdu o da
“Ah evlâdým, ne iyi ettin de Müslüman oldun. Mu-
hammed özü sözü doðru biridir. Haydi, beni O’na
götür. Ben de Müslüman olmak istiyorum.” desey-
di. 

Aradan aylar geçti. Annesi Erva, belli etmeden
Osman’ý sorup soruþturuyordu. Onun piþman olup
olmadýðýný anlamaya çalýþýyordu. Her gün pencere-
den yollara ümitle bakýyor, Osman’ýn piþman olup
döneceðini bekliyordu. Fakat bu asla olmadý. 

Hazreti Osman Allah’a öylesine iman etmiþti ki
dünya üzerine gelse dönmezdi. Erva Haným onun
kararlýlýðýný sonunda anladý. Oðlu hiçbir zaman Al-
lah’tan vazgeçmeyecekti. Bu durumda ýsrar etme-
nin faydasý yoktu. Çaresiz geri döndü. Yeniden ev-
lâdýyla birlikte yaþamaya baþladý.

*   *   *
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HÝCRET

Mekke’de Müslümanlar rahat deðildi. Evle-
rinden çýkarken geri dönebileceklerinden ümitsiz
bir þekilde çýkýyorlardý. Müþrikler kapýlardan, pen-
cerelerden kinle bakýyordu onlara. Müslümanlar
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hakkýnda kötü sözler söylüyorlardý. Onlara acý çek-
tirmek için birbirinden korkunç plânlar yapýyor-
lardý. Fakat bütün bunlar Müslümanlarýn imanýný
kuvvetlendirmekten baþka bir iþe yaramýyordu.

Peygamber Efendimiz, özellikle kimsesiz ve
zayýf Müslümanlarýn katlandýðý sýkýntýlarý biliyor-
du. Onlar için sürekli dua ediyordu. Her birine
selâm gönderiyor, biraz daha dayanmalarýný söylü-
yordu.

Ýþkenceler gün geçtikçe daha da arttý. Peygam-
berimizin izniyle bir grup insan gizlice Mekke’den
çýktý. Çölün zor þartlarý altýnda yürümeye baþla-
dýlar. Habeþistan’a gidiyorlardý. Bu ülkenin kralý
anlayýþlý ve merhametli biriydi. 

Habeþistan’a giden Müslümanlarýn baþýnda
Hazreti Osman vardý. Peygamber Efendimiz ona
beraberindeki Müslümanlarý emanet etmiþti. 

Hazreti Osman çok zengin biriydi. Fakat o Al-
lah ve Resûlü yolunda bunlarýn hepsini terk etmiþ-
ti. Yanýna Peygamberimizin kýzý ve eþi olan Ruki-
ye’yi de almýþ, Habeþ yollarýna düþmüþtü.

Peygamber Efendimiz, Hazreti Osman’ýn ar-
dýndan “Osman, Hazreti Lût’tan bu yana ailesiyle
hicret eden ilk insandýr.” demiþti. Bu, Hazreti Os-
man için çok büyük bir onurdu. 
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Habeþistan’da kaldýklarý sürece kulaklarý Mek-
ke’deydi. Oradan güzel haberler bekliyorlardý. Bu
ara Rukiye’nin bir oðlu oldu. Hazreti Osman bu
duruma çok sevindi. Çocuðun adýný Abdullah koy-
dular. Abdullah gurbette olan anne babaya apayrý
bir mutluluk getirdi.

Ýnsanlar ne kadar mutlu olsalar da Mekke’yi
özlüyorlardý. Her gün bir araya gelip Mekke’de ya-
þadýklarý anýlarý konuþuyorlardý. Oranýn taþýný top-
raðýný çok özlemiþlerdi.

Nihayet bir haberle sevince boðuldular.   Her-
kes birbirine sarýlýyor, haberi ballandýra ballandýra
birbirlerine aktarýyorlardý.

– Mekke’de herkes Müslüman olmuþ!

– Allah’a þükürler olsun. Ebu Cehil bile imana
gelmiþ!

– Bu ne güzel bir olay! Bundan sonra geri dön-
memiz için bir sebep kalmadý. 

– Haydi, Mekke’ye dönüyoruz!

Hazýrlýklarý tamamlayýp hep birlikte yola çýk-
týlar. Gözyaþlarý içinde terk ettikleri þehre sevinç
içinde dönüyorlardý. Fakat Mekke’ye yak-
laþtýklarýnda içlerine bir kurt düþtü. Durum hiç de
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bekledikleri gibi görünmüyordu. Nihayet gerçek
anlaþýldý. Ebu Cehil hâlâ o inkârcý ve putperest Ebu
Cehil’di. Haber asýlsýzdý. Deðiþen çok fazla bir þey
yoktu.

Hazreti Osman, buraya kadar gelip de geri
dönmek istemedi. Çünkü Peygamber Efendimizi
çok özlemiþti. Mekke’deki bir tanýdýðýna haber
gönderdi. Ondan müþriklerin kendisine zarar ver-
melerine engel olmasýný istedi. Tanýdýðý kiþi bu iste-
ði kabul etti. Herkese, “Osman benim güvencem
altýndadýr. Ben yaþadýkça ona kimse dokunmasýn!”
dedi. 

Hazreti Osman Mekke’ye girdi. Fakat bir süre
sonra Peygamberimizin isteðiyle Medine’ye hicret
etti. Ensardan biri Hazreti Osman’ý kendi evinde
misafir etti. Hazreti Osman’da yeni bir ev yapýnca-
ya kadar bu sabenin yanýnda kaldý. 

*   *   *
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DAR GELEN MESCÝT

Peygamber Efendimiz Medine’ye geldiðinde

bir mescit yapýlmýþtý. Arsasý Hazreti Ebubekir tara-

fýndan satýn alýnan bu mescit önceleri Müslüman-

lara yetiyordu. Fakat Ýslâmýn güzellikleri dilden di-

le yayýlýnca Müslüman olanlarýn sayýsý  artmýþtý. 

Ýslâmý benimseyenler akýn akýn Medine’ye ge-
lince mescit artýk dar geliyordu. Peygamber Efen-
dimiz bir gün mescidi þöyle bir süzdü ve:
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– Kim mescidimizi geniþletirse Allah onu cen-
netine alacaktýr, dedi.

Bu sözü duyan Hazreti Osman ayaða fýrlayýp:
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– Anam babam sana feda olsun Ya Resûlûllah,
dedi. Ýzin ver mescidi ben geniþleteyim, dedi ve he-
men iþe koyuldu. 

Mescidin etrafýndaki arsayý satýn aldý. Ýnþaat
kýsa sürede bitirildi. Artýk mescit istenilen ölçüler-
den tam kýrk kat daha geniþ hâle gelmiþti. 

Bu durumu gören Peygamber Efendimiz (sallal-
lahu aleyhi vesellem) son derece memnun olmuþtu.
Hazreti Osman’a dua etti.

Çok geçmeden bu fedakârlýktan dolayý Tevbe
sûresinin on sekizinci âyeti nazil oldu:

“Allah’ýn mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret
gününe inanan, namazlarýný dosdoðru kýlan, zekâ-
týný veren, Allah’tan baþka kimseden korkmayanlar
imar eder. Ýþte onlarýn doðru yolu bulanlardan ol-
masý umulur.” 

*   *   *
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RÛME KUYUSU

Medine sýcaktý. Ýnsanlar bað bahçe iþleriyle

uðraþýyordu. Güneþin altýnda kazma sallayan, mey-

ve toplayan insanlar mola verince hemen su testisi-

ne sarýlýyordu. O ana kadar gölgede bekletilen sular,

sýcaktan kurumuþ dudaklara hayat veriyordu. Fakat
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Medine suyu sadece çok susayanlarýn hoþuna
gidiyordu. Çünkü tatlý deðildi. Ýnsanlarýn zevk ala-
rak içtikleri tek su kuyusu vardý, o da Medine dýþýn-
daydý. 

Bu kuyu ile ilgili tek sýkýntý bu suyun Medine
dýþýnda olmasý deðildi elbette. Sahibi bir Yahudiydi
ve bu adamýn hiç insafý yoktu. Kuyunun aðzýna ko-
ca bir kilit vurmuþtu. Tatlý su içmek isteyenler Ya-
hudiye para verir, kaplarýný ancak öyle doldurur-
lardý. 

Parasý olmayan bir çok insan vardý. Onlar acý,
tatsýz sularý içmek zorunda kalýrdý. Bazen bu fakir
insanlar da kaplarýný alýp kuyunun baþýna gelirdi.
Bu gibi durumlarda Yahudi:

– Paran var mý paran, diye sorardý.

Su isteyen:

– Hiç param yok. Ama olunca getiririm, derdi.
Yahudi bu cevaplar karþýsýnda dudak bükerek:

– Yok kardeþim. Kuyunun suyu gün geçtikçe
azalýyor. Zaten bu günlerde yaðmur da yaðmýyor.
Her isteyene bedava su versem ben neyle geçinece-
ðim? Haydi, paran olunca gel, derdi.

Adamýn davranýþlarý Medineliler arasýnda iyice
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rahatsýzlýk vermeye baþlamýþtý. Bir gün Peygamber
Efendimiz ashabýyla beraberken söz döndü dolaþtý
Rûme kuyusuna geldi. Adamýn yaptýklarý anlatýldý.
Peygamberimiz bu duruma pek içerlemiþti. Et-
rafýndakilere bakarak bu kuyunun Yahudiden satýn
alýnmasý gerektiðini belirtti:

– Kim Rûme kuyusunu satýn alýr da Müslüman-
larýn hizmetine sunarsa ona cennet vardýr, dedi.

Hazreti Osman ilk fýrsatta Yahudinin yanýna
gitti. Kuyuyu satýn almak için geldiðini söyledi. Ya-
hudi bu teklife ilgi göstermedi. Hazreti Osman bu
defa çok yüksek bir fiyat teklif edince adam kabul
etti. Keyifli bir þekilde:

– Pekâlâ, dedi. Senin hatýrýn için yarýsýný satýyo-
rum bu kuyunun. Halka satar para kazanýrsýn. Ben
de diðer yarýsýný satmaya devam ederim, dedi.

Rûme kuyusu artýk bir gün Yahudi’nin bir gün
de Hazreti Osman’ýn oluyordu. Yahudi kendi sýrasý
geldiðinde yine ayný fiyattan satýyordu suyu. Hazre-
ti Osman ise kendi gününde halka ücretsiz veriyor-
du. Herkes büyük bir memnuniyet içindeydi. Hatta
daha önce suyu parayla satýn alan diðer Yahudiler
bile çok sevinmiþlerdi bu iþe. Çünkü onlar da Haz-
reti Osman’ýn gününde su almaya gidiyorlardý. 
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Kýsa süre sonra Yahudi kuyuyu sattýðýna bin
piþman oldu. Çünkü halk onun gününde su satýn
almaya gelmek þöyle dursun, kuyunun yakýnýndan
bile geçmiyordu. 

Yahudi bir gün kuyu baþýnda müþteri bekler-
ken kendi kendine: “Þu hâle bak be! Benim gü-
nümde ne bir insan geliyor, ne de hayvan. Þuralar-
dan koyun filân geçerdi eskiden. Susadýðý zaman
gelip kuyu baþýnda dikilirdi. Þimdi nerdeee? Sinek
bile uçmaz oldu etrafta. Ama yarýn öyle mi olur?
Dolar taþar burasý. Çünkü su bedava. Akýlsýz ka-
fam! Ýþler týkýr týkýr gidiyorken nasýl oldu da ortak
oldum Osman’la. Adamýn hayatý ne bulsa daðýt-
mak. Ne bulursa halka bedavaya veriyor. Battým
ben battým! Bari gidip kuyunun bana ait olan kýs-
mýný da satayým.” diye söylendi.

Hemen kalkýp koþar adýmlarla Medine’ye vardý.
Hazreti Osman’ý buldu. Bir tüccar edasý takýnarak:

– Ben düþündüm, kuyunu geri kalanýný da sa-
na ayný fiyattan satmaya karar verdim. Ne dersin,
diye sordu.

Hazreti Osman kuyunun diðer kýsmýný da satýn
aldý. O günden sonra kuyu her gün Müslümanlarýn
hizmetine açýldý. Ýnsanlar kovalarýný kuyuya her
sallayýþlarýnda Hazreti Osman’a hayýr dua ettiler. 
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SATILIK ZIRH

Hazreti Osman pazarda dolaþýyordu. Bir tel-
lâlýn sesini duydu:

– Satýlýk kalkan var! Kalkan almak isteyen var mý?
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Ýnsanlar kalkkana bakerken Hazreti Osman da
hemen o tarafa yürüdü. Ýki kiþi tellâlla pazarlýk
yapýyordu. Onlarýn karþýlarýna geçip merakla sordu:

– Bu Ali’nin zýrhý deðil mi?

– Evet, onun zýrhý…

– Neden satýyor bunu?

– Hazreti Fatýma ile evlenecek. Bu zýrhýn pa-
rasýný düðün masraflarýný karþýlamak için kullan-
mayý düþünüyor.

Hazreti Osman bir an düþündü. Böylesine de-
ðerli bir zýrh ancak Hazreti Ali gibi bir yiðidin üze-
rinde olmalýydý. 

– Kaça satýyor bunu, diye sordu. 

– Dört yüz’e…

– Ver onu bana. Benimle eve kadar gel de pa-
rasýný vereyim, dedi.

Hazreti Osman (radýyallahu anh) ve tellâl bera-
berce yürümeye baþladýlar. Eve geldiklerinde Haz-
reti Osman zýrhýn parasýný verdi. Sonra zýrhýn içine
deðeri kadar daha para koydu. Adama:

– Al bunu Ali’ye götür, dedi. Selâmlarýmý da
ilet. Bu zýrh ancak onun üzerine yakýþýr. Ýçindeki
parayý da düðün masraflarýnda kullansýn, dedi. 

*   *   *
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HEDÝYE

islâm ordusunda yiyecek sýkýntýsý baþ göster-
miþti. Ýnsanlar zor durumdaydýlar. Bazýlarý bir hur-
ma çekirdeðini aðzýnda çevirip duruyordu.

Askerler çok acýkmýþlardý. Bir lokma kuru ek-
mek bile o an çok lezzetli yemeklere denk sayýlýrdý.
Fakat kimsenin elinde avucunda bir þey kalmamýþtý.
Midelerinin üzerine taþ baðlayarak sabrediyorlardý.
Hiç biri hâlinden þikâyetçi deðildi. Çünkü Allah
Resûlünün durumu da kendilerinden farksýzdý. 

Ordu içinde münafýklar da vardý. Bunlar Müs-
lüman olmadýklarý hâlde Müslümanmýþ gibi davra-
nan insanlardý. Peygamberimizin ve sahabilerin aç
kalýþlarý karþýsýnda için için seviniyorlardý. 
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Hazreti Osman sahabilerin zor durumda oluþu-
nu üzüntüyle izliyordu. Bu sýkýntýyý giderme konu-
sunda neler yapabileceðini düþünürken Peygambe-
rimizin sesini duydu:

– Vallahi güneþ batmadan Allah size yiyecek
gönderecektir, diyordu.

Hazreti Osman ve orada bulunanlar bu habere
sevindiler. Yüzlerdeki solukluk yerini gülümseme-
ye býraktý. Ümitle beklemeye baþladýlar.

Güneþ tepeden ufka doðru kayýyordu. Saatler
geçiyor fakat yiyecek filân gelmiyordu. Münafýklar
neþelenmeye baþladýlar. Kendi aralarýnda fýsýldaþa-
rak olayýn keyfini çýkarýyorlardý:

– Bu defa bekledikleri olmayacak. Aç kalacaklar. 

– Haklýsýn. Þunlarýn hâline bak, O’nun sözleri-
ne nasýl da inanýyorlar. Ama nafile. Ýþte, güneþ de
batmak üzere…

Müslümanlar Peygamberimizin sözlerine yürek-
ten inanmýþlardý. Yüzlerinde endiþeden eser yoktu. 

– Hey, þuraya bakýn! Erzak yüklü develer geli-
yor, diye baðýrdý içlerinden biri. 

Hepsi ayaða kalkýp sevinçle baðýrmaya baþ-
ladýlar:
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– Aman Allah’ým! Gerçekten de erzak bunlar!

Haydi gidip yakýndan görelim, deyip yaklaþan de-

velere doðru koþtular. 

Develeri getiren adam onlara aldýrmadan yürü-

meye devam etti. Peygamber Efendimizin yanýna
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gelince durdu. Arkasýndaki erzak yüklü dokuz de-
veyi de durdurdu. Peygamber Efendimiz:

– Bunlar ne, diye sordu.

Adam gülümseyerek:

– Osman’ýn size hediyesi, dedi.

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi
vesellem) develeri ve üzerlerindeki yiyecekleri þöyle
bir süzdü. Memnuniyeti gözlerinden okunuyordu.
Sonra ellerini semaya doðru açýp: 

– Allah’ým Osman’a ver! Allah’ým Osman’a ver,
diye uzun uzun dua etti. 

Münafýklar bu durum karþýsýnda ne diyecekle-
rini bilemediler. Ekþimiþ suratlarýyla kalakaldýlar. 

Hazreti Osman (radýyallahu anh) vakit kay-
betmeden gidip on dört deveyi yükleriyle beraber
satýn almýþtý. Bunlardan dokuz tanesini de Peygam-
berimize göndermiþti. Bu hareketiyle o güne kadar
hiç kimseye nasip olmayan hayýr dualarý almýþ oldu. 

*   *   *
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ÝMRENME

Adamýn biri çok fakirdi. Fakir olmak onu çok
üzüyordu. Fakat üzüntüsünün asýl sebebi Allah yo-
lunda para harcayamamaktý. Ýçten içe çok parasýnýn
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olmasýný arzu ediyordu. Bu paralarla ihtiyaç sahip-
lerine yiyecek, giyecek alacak, bol bol sevap kaza-
nacaktý. 

Hazreti Osman’ýn cömertliði karþýsýnda ona
hayran kalýyordu. “Keþke ben de onun gibi olabil-
sem.” diyordu.

Bir gün mescitte namaz için bekliyordu. Orada
Hazreti Osman’la karþýlaþtý. Yanýna yaklaþýp:

– Ne mutlu size, dedi. Çok zenginsiniz. Bol bol
sadaka veriyorsunuz. Köleleri satýn alýp hürriyete
kavuþturuyorsunuz. Dilediðiniz zaman hacca gidi-
yorsunuz. 

Hazreti Osman adamý þefkatle süzdü:

– Bize imreniyor musun , diye sordu.

Adam iç çekerek baþýný salladý:

– Evet, dedi. Size çok imreniyorum. Bol bol se-
vap kazanýyorsunuz. 

Hazreti Osman gülümsedi. Adama:

– Üzülme, dedi. Allah’a yemin ederim ki faki-
rin çalýþýp kazandýðý azýcýk parayý sadaka olarak
vermesi zenginin, verdiklerinden daha hayýrlýdýr.
Çünkü zengin, parasýnýn çoðundan birazýný vermiþ-
tir. Oysa fakir elindekinin hepsini vermiþtir.

Adam bu sözler karþýsýnda onun yanýndan
memnun olarak ayrýldý.
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HELÂLLEÞME

Hizmetçilerden biri büyük bir hata yapmýþtý.
Bunu gören Hazreti Osman sinirli bir þekilde onu
yanýna çaðýrdý. Kulaðýný tutarak cezalandýrdý.

Aradan epeyce bir zaman geçmiþti. Hazreti

31



Osman bir gün o hizmetçiye:
– Gel buraya evlâdým, dedi. 
Hizmetçi korka korka yaklaþtý. Hazreti Os-

man:
– Vaktiyle ben senin kulaðýný çekmiþtim, dedi.

Hatýrladýn mý?
Hizmetçi þaþkýn bir þekilde cevap verdi:
– Evet efendim, hatýrlýyorum.
Hazreti Osman baþýný eðdi ve:
– Þimdi ödeþme zamaný, dedi. Haydi sen de be-

nim kulaðýmý çek!
Hizmetçi az kalsýn küçük dilini yutacaktý. Þaþ-

kýn þaþkýn bakakaldý. Hazreti Osman ýsrar etti:
– Hadi evlâdým, öcünü al.
– Ama efendim…
– Ýtiraz etme, ne diyorsam onu yap. Bu dünya-

da benden hakkýný almasan öbür dünyada beni zor
durumda býrakýrsýn. Þimdi çek þu kulaðýmý!

Hizmetçi titreyerek elini efendisinin kulaðýna
götürdü. Hazreti Osman’ýn kulaðýný parmaklarýnýn
arasýna aldý. Hafifçe çeker gibi yaptý. Bunun üzeri-
ne Hazreti Osman:

– Sýký çek, diye uyardý onu. Hizmetçi bu kez içi
titreye titreye onun kulaðýný biraz hýzlý çekti. Son-
ra hakkýný helâl etti.

Hazreti Osman yüreðini saran sýkýntýdan böyle-
ce kurtulmuþ oldu. 
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HAYÂ ABÝDESÝ

Hazreti Osman utangaçlýðýyla dillere destandý.
Herkes onun bu güzel huyundan övgüyle söz ederdi.
Peygamber Efendimiz onun hakkýnda: “Ashabým
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arasýnda huy olarak bana en çok benzeyendir.” bu-
yurmuþtu.

Hazreti Osman, insanlar arasýnda nasýlsa evin-
de ayný davranýrdý. Sýcak yaz günlerinde su
dökünüp serinlemeye çalýþýrken bile üzerinde bir
kat elbise bulunurdu.

Bu hayâ abidesi insan bir gün evinden çýktý.
Peygamber Efendimizi görmeye gidiyordu. 

Bu sýrada peygamber Efendimiz evinde oturu-
yordu. Elbisesi dizine kadar çekilmiþti. Hanýmý
Hazreti Aiþe de yanýndaydý. Kapý vuruldu. Hazreti
Ebubekir içeri girmek için izin istedi. Peygamber
Efendimiz duruþunu hiç bozmadan en yakýn arka-
daþýna içeri gelmesini söyledi. 

Az sonra yine kapý vuruldu. Bu kez gelen Haz-
reti Ömer’di. O da gelip Efendimizin yanýna yerleþ-
ti. Peygamber Efendimiz duruþunu yine deðiþtir-
memiþti. Üç arkadaþ sohbete  daldýlar.

Kapý üçüncü defa vuruldu. Hazreti Osman içe-
ri girmek için izin istiyordu. Peygamber Efendimiz
hemen doðruldu. Dizlerine kadar çekilmiþ olan el-
bisesini düzeltti. 

Hazreti Osman yanlarýna geldi. Dört arkadaþ
uzun uzun sohbet ettiler. Sonra birer birer evi terk
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ettiler. Geride yine Efendimizle Hazreti Aiþe kal-
mýþtý. Hazreti Aiþe aklýna takýlan meseleyi sorma-
dan edemedi:

– Ya Resûlûllah, Babam ve Ömer içeriye girer-
ken duruþunu hiç bozmadýn. Osman geldiðinde ise
doðrulup, dizlerini örttün. Bunun sebebi nedir?

Peygamber Efendimiz cennet çaðlayaný bir ses-
le cevap verdi:

– Ey Aiþe, vallahi Osman’dan melekler bile
hayâ eder. Durum böyle iken ben nasýl utanma-
yayým ki? Osman çok utangaç biridir. Beni o du-
rumda görseydi içeriye girmekten vazgeçebilirdi.
Bu yüzden dizlerimi örttüm, dedi.

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesel-
lem) damadý Hazreti Osman’ýn güzel ahlâkýný þu
sözleriyle de övmüþtür:

– Ümmetimin en edeplisi Osman’dýr!

*   *   *
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ONU CENNETLE MÜJDELE

Peygamber Efendimiz Medine yakýnlarýnda
bir bahçeye gitmiþti. Kuyunun baþýnda oturmuþ,
dinleniyordu. 

Bahçe kapýsýnda bir sahabi gözünü O’ndan ayýr-
maksýzýn bekliyordu. 

Bir ara kapý vuruldu. Gelen Hazreti Osman’dý.
Peygamber Efendimizin yanýna gelmek istiyordu.
Kapýda bekleyen sahabi onu orada bekletip duru-
mu Peygamberimize haber verdi. Peygamberimiz
sevgi dolu bir ifadeyle:
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– Kapýyý ona aç, dedi. Ve baþýna ileride gelecek

bir belâyý haber ver. Ardýn da kendisini cennetle

müjdele, dedi.
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Sahabi koþarak geri döndü. Kapýyý ardýna kadar
açtý. Hazreti Osman içeriye adýmýný atmýþtý ki ona:

– Ey Osman, dedi. Resûlûllah, ileride senin ba-
þýna gelecek bir belâyý haber vermemi istedi. 

Hazreti Osman boynunu büktü:

– Yardým dilenecek makam yalnýz Allah’týr, dedi.

Sahabi bu kez:

– Ey Osman. Peygamber Efendimiz seni cen-
netle müjdeledi, dedi.

Hazreti Osman bu müjdeyle çok mutlu oldu.
Ta yüreðinden gele gele Allah’a hamdetti. Sonra
Efendimizin yanýna vardý. Orada Hazreti Ebubekir
ve Hazreti Ömer de vardý. Hepsi de ayaklarýný su-
ya uzatmýþlardý. Hazreti Osman (radýyallahu anh)
da onlara katýldý. Paçalarýný sývayýp ayaklarýný suya
uzattý. Her zaman olduðu gibi yine tatlý bir sohbe-
te daldýlar.

*   *   *
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ZORLUK ORDUSU

Bizanslýlara karþý çýkacak bir ordu hazýrlaný-
yordu. Bu orduya Zorluk Ordusu ismi verilmiþti.
Peygamber Efendimiz sahabileri ordunun donatýl-
masý konusunda yardýma çaðýrdý. Fakat o günlerde
halk sýkýntý içerisindeydi. Çoðu insanýn orduya ve-
recek bir þeyi olmasý bir yana, yiyeceði bile yoktu.
Bu durumda iþ zenginlere kalýyordu. Peygamberi-
miz:
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– Zorluk Ordusu’nu donatanlara cennet vardýr,
dedi.

Hazreti Osman ayaða kalkýp:

– Yükleriyle birlikte yüz deve benden, dedi.

Peygamber Efendimiz onun bu sözünden mem-
nun olmuþtu. Ne var ki bu yardým ordu için yeter-
li deðildi. Tekrar ashabýný yardýma çaðýrdý. Hazreti
Osman yine:

– Yüküyle beraber yüz deve daha veriyorum,
dedi. 

Efendimizin memnuniyeti bir kat daha arttý.
Ashabý yeniden yardýma teþvik edince Hazreti Os-
man bir kere daha:

– Yüküyle birlikte yüz deve daha veriyorum,
dedi. 

Peygamberimiz elini hayret etmiþçesine salladý:

– Bundan sonra yapacaklarý konusunda Os-
man’a hesap sorulmayacaktýr, dedi.

Hazreti Osman beklemeden harekete geçti. Or-
du için yardým toplamaya baþladý. Saða sola koþtu-
ruyor, gerekli malzemeleri bir araya getirmeye ça-
lýþýyordu. Onun bu gayretini gören Peygamberimiz
þöyle dua etti:
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– Allah’ým, iþlediði ve iþleyeceði; gizli ve açýk
yaptýklarý; içinde sakladýðý ve dýþa vurduðu þeyler-
den dolayý Osman’ý baðýþla.

Hazreti Osman yüzlerce altýn getirip Peygam-
berimizin önüne koydu. Peygamber Efendimiz (sal-
lallahu aleyhi vesellem) önündeki altýnlarý eliyle
avuçlayýp býrakýrken göz yaþlarý içinde:

– Allah’ým ben Osman’dan hoþnudum, sen de
hoþnut ol, dedi. 

*   *   *
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UHUD DAÐI’NIN SARSINTISI

Peygamber Efendimiz bir gün Uhud Daðý’na

çýktý. Yanýnda Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve

Hazreti Osman vardý. Etrafa göz atarlarken birden
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dað sarsýlmaya baþladý. Taþlar yerinden oynayýp
döküldü. 

Peygamberimiz bir an arkadaþlarýna baktý. Son-
ra üzerinde bulunduklarý daða çevirdi gözlerini.
Þefkat dolu bir eda ile:

– Dur ey Uhud, dedi. Þu an senin üzerinde bir
peygamber, bir sýddîk, iki de þehit var, dedi.

Bu söz üzerine sarsýntý kesildi.

Hazreti Ömer ve Osman sýddîk sýfatýnýn
Hazreti Ebubekir’e ait olduðunu zaten biliyorlardý.
Peygamber de Efendimizdi. O hâlde iki þehit diye
söz edilenler kendileriydi. Sevgili Peygamberimiz
onlara bir gün þehit olacaklarýný ima ediyordu.

Bu güne kadar O’nun her söylediði söz gerçeðe
dönüþmüþtü. Öyleyse bu sözü de bir gün gerçek-
leþecekti.

*   *   *
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ELÇÝ

Mekke, müþriklerin elindeydi. Dolayýsýyla
Müslümanlar rahatça Kâbe’yi ziyaret edemiyorlar-
dý. Peygamber Efendimiz de Kâbe’yi ziyaret etmek
istiyordu. Kararýný verdi. Bin beþ yüz kiþiyle yola
çýktý. Kimse yanýna kýlýçtan baþka silâh almadý. Bu
hâlleriyle Mekkeli müþriklere savaþ deðil tavaf için
geldiklerini göstermek istiyorlardý. Müslümanlar
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hac kýyafetleri içinde Mekke’ye bir günlük mesa-
fede konakladýlar. 

Haber Mekke’de duyuldu. Müþrikler telâþla
toplandýlar. Ne olursa olsun Müslümanlarý þehre
sokmamaya karar verdiler. Peygamber Efendimizin
bütün iyi niyet gösterisine raðmen kararlarýndan
dönmediler.

Peygamberimiz Mekke’ye bir elçi göndermeyi
düþündü. Tavaf için geldiklerini müþriklere bu yol-
la anlatýlacaktý. 

Nihayet en uygun elçi olarak Hazreti Osman’ýn
gönderilmesine karar verildi. Çünkü Osman’ýn þe-
hirde akrabalarý çoktu. Bu yüzden ona bir zarar
vermeyi düþünmezlerdi. Bu karardan sonra Hazre-
ti Osman yola çýktý.

Onun gidiþiyle meraklý bir bekleyiþ baþladý.
Acaba müþrikler ne cevap vereceklerdi? Hazreti Os-
man onlarý razý edebilecek miydi? Bir sahabi Pey-
gamber Efendimize:

– Bize izin vermeseler de en azýndan Osman
Kâbe’yi tavaf edecektir, dedi.

Peygamber Efendimiz o sahabiye dönerek:

– Osman ben olmadýkça Kâbe’yi tavaf etmez,
dedi.
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Hazreti Osman þehre girdi. Müþrikler hemen
onu gözaltýna aldýlar. Peygamberimizin sözlerini
aktarmasýna raðmen aldýrýþ etmediler. Hazreti Os-
man ýsrarla “Tavaf edip, Medine’ye döneceðiz.” de-
yince ona:

– Sadece sana izin veririz, dediler. Diðerleri bu
þehre asla giremez. 

Hazreti Osman kararlý bir ses tonuyla:

– Peygamber Efendimiz olmadan asla Kâbe’yi
tavaf etmem, diye cevap verdi. 

Bu sýrada sahabiler sabýrsýzlýk içinde bekliyor-
lardý. Bu sabýrsýzlýk Hazreti Osman gecikince endi-
þeye dönüþtü. Kafile arasýnda Hazreti Osman’ýn öl-
dürüldüðü haberi yayýldý. Bu haber endiþeyi öfkeye
dönüþtürdü. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz,
sahabileri bir araya topladý. Herkes sýrayla gelip eli-
ni Peygamber Efendimizin eli üzerine koydu ve söz
verdi. Sonunda Peygamberimiz kendi elini diðer
elinin üzerine koyup:

– Bu benim elim, bu da Osman’ýn eli, dedi.
Çünkü Osman, Allah ve Resûlünün iþini görmekte-
dir, dedi.

Sahabiler Peygamberimizin bu davranýþýndan
Hazreti Osman’a ne kadar deðer verdiðini bir kere
daha anladýlar. 
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Sýra Mekke’ye doðru yürümeye gelmiþti. Oysa
yanlarýnda kýlýçlarýndan baþka bir silâhlarý yoktu. Bu
þekilde Mekke’ye saldýrmak çok tehlikeli bir iþti. Fa-
kat orada bulunanlardan hiç biri korkmuyordu.

Mekkeliler bu kararlýlýðý görünce korktular.
Þehrin ileri gelenleri bir araya gelip durum deðer-
lendirmesi yaptýlar. Sonra da Hazreti Osman’ý ser-
best býraktýlar.

Hazreti Osman’ýn sað olduðunu gören Müslü-
manlar sevince büründüler. Müþrikler Peygamber
Efendimize elçiler gönderdiler. Nihayet bir anlaþ-
maya varýldý.

*   *   *
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EN KÂRLI ALIÞVERÝÞ

Medine’de müthiþ bir kýtlýk vardý. Ýnsanlar
yiyecek bir þey bulamýyordu. Bu sýkýntýlar çekilirken
Medine sokaklarýnda bir ses duyuldu:

– Osman’ýn kervaný geliyor! Osman’ýn kervaný
geliyor!

Ýnsanlar ümitle beklemeye baþladýlar. Çünkü
bu kervanda yüzlerce deve yükü buðday vardý.
Cömertliðiyle nam salmýþ olan Osman elbet bir
miktarýný  zorda kalanlara verirdi.
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Buðday ticareti yapan bazý fýrsatçý tüccarlar bu
iþe sevinmediler. Kervan þehre girmeden Hazreti
Osman’dan buðdayý ucuza alýp halka pahalýya sat-
mak istiyorlardý.  Hemen yola koyuldular. Kervaný
þehrin dýþýnda karþýladýlar. Hazreti Osman’ý buldu-
lar. Ona:

– Ey Osman, buðdaylarý satýn almaya geldik,
dediler. 

Hazreti Osman son derece kararlý bir sesle:

– Olmaz, dedi. Satmýyorum bunlarý!

– Satmýyor musun? Ama neden? 

– Satmýyorum iþte!

– Deðerinin yedi katý fiyat veriyoruz.

– Olmaz, dedi Hazreti Osman. 

– Peki neden satmýyorsun? 

– Sizden daha fazla veren biri var. Ona verece-
ðim. Bu yüzden satmýyorum.

Adamlar ne diyeceklerini bilemediler. Sonra fiyat
artýrdýlar. Fakat Hazreti Osman’ýn kararý kesindi:

– Satmam. Sizden daha fazla veren biri var.
Ona satacaðým, dedi.

Hazreti Osman’ý ikna edemeyeceklerini anla-
yýnca  bu sefer onu Halife Ebubekir’e þikâyet ettiler:
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– Ey Ebubekir, Osman’ýn bize yaptýðýndan ha-
berin var mý?

– ?

– Ne kadar para teklif ettiysek de buðdaylarý
bize satmadý. Bu kýtlýk zamaný Osman’ýn yaptýðý
doðru bir davranýþ mý?

Hazreti Ebubekir biraz düþündü. Sonra onlara
döndü:

– Osman Allah Resûlünün damadý ve cennette-
ki dostudur. Siz onu yanlýþ anlamýþsýnýzdýr. Osman
böyle bir þey yapmaz, dedi.

Oradakiler ýsrarla ayný þeyleri söyleyince hep
birlikte kalkýp Hazreti Osman’ýn yanýna vardýlar.
Hazreti Ebubekir olaný biteni anlattýktan sonra:

– Ey Osman, bunlarýn söyledikleri doðru mu,
diye sordu. 

Hazreti Osman gülümseyerek baktý etrafýnda-
kilere. Sonra usulca cevap verdi:

– Evet, doðru söylüyorlar. Bunlar buðdaylarýmý
satýn almak istediler. Ama ben onlardan daha fazla
karþýlýk veren birine sattým malýmý, dedi.

– Kim o?

Hazreti Osman tek bir kelimeyle cevap verdi:

– Allah! 

– !
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– Evet, Allah’a sattým ben buðdaylarýmý. Çün-
kü O, bire yedi yüz veriyor. Þimdi halký toplayýp
bütün buðdaylarý Allah namýna daðýtacaðým, dedi.

Hazreti Osman, hizmetçilerine emir verip bü-
tün buðdaylarý ihtiyaç sahiplerine daðýttýrdý. Bu-
nunla da yetinmedi. Kervandaki develeri de kesti-
rip etlerini daðýttý.
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Hazreti Ebubekir bu durumu görünce memnun
olmuþtu. Hazreti Osman’ý alnýndan öpüp onu teb-
rik ederken:

– Zaten ben senin sözlerinin yanlýþ anlaþýldýðýný
söylemiþtim, dedi. 

Ertesi gün Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman’a
þöyle dedi:

– Ey Osman, bu gece rüyamda Peygamber
Efendimizi gördüm. Resûlûllah güzel elbiseler giy-
miþti. Çok da neþeliydi. Elinde bir demet gül vardý.
Ona “Ey Allah’ýn Resûlü, nereden geliyorsun?” diye
sordum. Bana tebessüm ederek þöyle dedi: “Os-
man’ýn ziyaretinden geliyorum. O çok iyi bir sadaka
verdi. Allah da onun sadakasýný kabul etti.”  dedi.

Hazreti Osman (radýyallahu anh) bu habere çok
sevindi. Cömertliði sayesinde Peygamberimizi bir
kere daha memnun etmiþti. Zaten hayattayken
Sevgili Peygamberimiz kendisi hakkýnda þöyle de-
miþti: “Osman ümmetimin en hayýrlýsý ve en
cömertidir.” 

*   *   *
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TEVAZU

Peygamber Efendimiz, “Herkesin bir dostu
vardýr. Benim cennetteki dostum Osman’dýr.” de-
miþti. Cennetle müjdelenmesine raðmen Hazreti
Osman hayatýný en güzel þekilde yaþamaya çalýþtý.
Geceleri sabahlara kadar Kur’ân okuyup ibadet
etti. 

Bir gece yine yataðýndan kalktý. Namaz kýlmak
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için sessizce dýþarýya çýktý. Abdest suyu hazýrlamaya
koyuldu. Ev ahalisinden biri bu durumu fark et-
miþti. Yanýna gelip:

– Hizmetçilere söyleseydin, sana abdest suyu
getirirlerdi, dedi.

Hazreti Osman bunu kabul etmedi ve þöyle
karþýlýk verdi:

– Hayýr, gece onlarýn dinlenme vaktidir. Bu
haklarýný çiðnemek doðru olmaz.

Hazreti Osman’ýn gösteriþten uzak yaþayýþýný
herkes takdir ediyordu. Zenginliði onu asla gurur-
landýrmýyordu. Her zaman halktan biri gibi
yaþýyordu. 

Devlet baþkaný olduðunda bile yaþayýþýný hiç
deðiþtirmedi. Halktan biri hayatýný nasýl devam et-
tiriyorsa o da öyle yaþadý. 

Hazreti Osman, yaptýklarýný insanlar kendisini
övsün diye yapmýyordu. O bütün bunlarý Allah’a
olan inancýndan ve Peygamberimizden böyle gör-
düðü için yapýyordu. 

*   *   *
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SEVÝMLÝ ÝHTÝYAR

Bir çocuk mescidin yakýnlarýnda kuþ uçuru-

yordu. Üzerindeki elbiselerden fakir biri olduðu

anlaþýlýyordu. Çocuk, kuþla oynarken birden
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durdu. Orada uyumakta olan birini görmüþtü. Ya-
nýna yaklaþtý. 

Tatlý tatlý uyuyan adam ihtiyar biriydi.  Gür sa-
kallarý vardý. Yüzünde çiçek hastalýðýndan kalma
hafif izler vardý. Saçlarý da çok sýk idi. Bu hâliyle o
kadar sevimli görünüyordu ki… Çocuk kuþu unut-
tu. Ýhtiyarý seyretmeye daldý. 

Bir ara uyuyan gözler açýldý. Sakin sakin
karþýsýndaki çocuða baktý. Çocuk hâlâ dalgýndý. 

– Sen kimsin evlâdým?

O an kendine gelen çocuk ihtiyarýn uyandýðýný
fark etmiþti. Hemen cevap verdi:

– Said’in oðluyum.

Sevimli ihtiyar gülümseyerek doðruldu. Þefkat
dolu gözlerle çocuðu seyretti bir süre. Sonra az öte-
de uyuyan bir gence seslendi. Fakat gencin uykusu
derindi. Ýhtiyarýn seslenmesiyle uyanacak gibi gö-
rünmüyordu. Bunun üzerine ihtiyar, çocuða dö-
nüp:

– Git uyandýr onu, dedi. 

Çocuk bir hamlede gencin yanýna vardý. Sarsa-
rak uyandýrdý onu ve ihtiyarýn kendisini çaðýrdýðýný
söyledi.
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Genç saygý dolu bir eda ile koþup geldi. Ýhtiyar
onun kulaðýna bir þeyler fýsýldadý. Onu dikkatle
dinleyen genç koþar adým uzaklaþtý. Çocuk merak-
la olacaklarý bekliyordu. 

Genç, çok geçmeden geri döndü. Elinde yepye-
ni bir elbiseyle bir de kese vardý. Ýhtiyar, çocuðu
yanýna çaðýrdý. Elbiseleri kendi elleriyle bir güzel
giydirdi. Sonra  da keseyi eline verdi:

– Haydi bakalým evlât, dedi. Gidebilirsin.

Çocuk giydiði elbiselere þöyle bir baktý. Yüzü
gülüyordu. Sonra bakýþlarýný sevimli ihtiyara çevir-
di. Ýhtiyar gülümsüyordu. Çocuk koþar adým uzak-
laþtý oradan. Babasýný buldu ve olanlarý anlattý. Ba-
basý bu iþe çok þaþýrmýþtý. Beraberce keseyi açtýlar.
Ýçinde epeyce para vardý. Adam oðluna  bunlarý ve-
ren ihtiyarý tarif ettirdi. Çocuk tarif etmeye baþladý.
Adam gülümseyerek þöyle dedi:

– O, Müslümanlarýn halifesi Osman bin Af-
fan’dýr evlâdým, dedi.

*   *   *
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SADAKA

Hazreti Osman, halife olduðu zaman insan-
lar rahatça gelip kendisini ziyaret edebiliyorlardý.
Kimi ihtiyacýný söylüyor kimi de kafasýna takýlan
meseleleri soruyordu. 

Bir gün yine kapý çalýndý. Ýçeriye hâlinden çok
üzgün olduðu anlaþýlan bir adam girdi. Selâmlaþ-
týlar. Hazreti Osman yaptýðý iþi býraktý ve ona:
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– Buyur ey kardeþimin oðlu, dedi. Seni dinliyo-
rum, dedi.

Adam oturup biraz nefeslendikten sonra der-
dini anlatmaya baþladý:

– Bahçemdeydim, namaz kýlýyordum. Derken
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bir kuþ sesi duydum. O kadar tatlý ötüyordu ki ba-
kýþlarýmla onu aradým. Tam karþýmdaki aðacýn da-
lýndaydý. Rengi de sesi kadar güzel bir kuþtu bu.
Hayran hayran seyrettim onu.  Sonra kuþ uçtu git-
ti. O an namazda olduðum aklýma geliverdi.

Hazreti Osman hayret ve merakla dinliyordu
anlatýlanlarý. Bir yandan da sözün nereye varacaðýný
kestirmeye çalýþýyordu. Adam daha fazla uzatma-
dan þunlarý söyledi:

– Bahçenin güzelliði beni namazýmdan alýkoy-
du. Bundan rahatsýz oldum. Þimdi bu günahýma
karþýlýk bir iyilikte bulunmak istiyorum. O bahçeyi
Allah rýzasý için sadaka veriyorum. Ne olur bahçeyi
al ve dilediðin gibi kullan, dedi.

Hazreti Osman bir an ne diyeceðini bilemedi.
Doðrusu böyle bir davranýþý hiç beklemiyordu.
Adamýn yüzündeki hüznü görünce bu teklifi kabul
etmek zorunda kaldý. Bahçeyi hemen satýþa çýkardý.
Epeyce yüksek bir fiyata sattý. 

*   *   *
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KUR’ÂN’IN ÇOÐALTILMASI

Hazreti Osman zamanýnda çok büyük fetih-
ler yapýldý. Devletin sýnýrlarý kýsa zamanda Avrupa,
Afrika ve Asya içlerine kadar uzandý. 

Hazreti Osman bütün bunlarla yetinmeyip de-
nizlerdeki adalarýn da fethedilmesini istedi. Allah’ýn

62



dininin duyulmadýðý bir yer kalmamalýydý. Donanma
kuruldu. Ordu denizlerde de boy göstermeye baþ-
ladý.

Devlet büyüdükçe halk zenginleþti. Her yan-
dan ganimetler geliyor, halka daðýtýlýyordu. Ama
ortada hýzlý büyümenin getirdiði sýkýntýlar da olu-
yordu. Fethedilen yerlerde Ýslâma girenler hemen
Kur’ân öðrenmek istiyorlardý. Öðrendikleri
Kur’ân’ý birbirleriyle kýyaslýyorlar ve “Benim oku-
yuþum daha doðrudur. Senin okuyuþunda hatalar
vardýr.” gibi tartýþmalara giriyorlardý. 

Sahabilerden biri bu durumu fark etti. Hemen
Hazreti Osman’ýn yanýna gitti ve:

– Ey Müslümanlarýn Halifesi, dedi. Müslüman-
lar Kur’ân hakkýnda bazen birbirleriyle tartýþýyor-
lar. Biz de Hýristiyanlar ve Yahudiler gibi Allah’ýn
kitabý hakkýnda birbirimizle uyuþmazlýða düþmeye-
lim. Hemen bu iþe bir çare bulalým, dedi.

Hazreti Osman zaten Kur’ân’a çok düþkün bi-
riydi. Hemen bu iþe el attý. Hazreti Hafsa’ya birini
gönderdi:

– Senin elinde Hazreti Ebubekir zamanýnda ya-
zýlmýþ olan Kur’ân var. Onu bize gönder. Aynýsýndan
birkaç tane daha yazýp etrafa gönderelim, dedi.
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Hazreti Hafsa, halifenin isteði üzerine  Kur’ân’ý
verdi. Hemen iþe baþlandý. Eldeki kitabýn aynýsýn-
dan kýsa sürede altý tane daha yazýldý. Bunu yapar-
ken çok dikkatli davranmýþlardý. Hiçbirinin diðe-
rinden bir noktasý bile farklý olmamýþtý.

Bu kitaplarýn birini Medine’de býraktýlar. Di-
ðerlerini de çevredeki þehirlerde yaþayan Müslü-
manlara yolladýlar.

O günden sonra herkes Kur’ân’ý aslýndaki gibi
okumaya devam etti.

*   *   *
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MEKTUP

Kur’ân âyetleri indikçe Peygamberimiz ve

sahabiler onlarý hemen ezberliyorlardý. Fakat bu-

nunla yetinilmiyor, âyetler vakit geçirilmeden kayýt

altýna alýnýyordu. Sahabiler geniþ hurma yapraðýna,
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saydam taþlara ve ceylan derilerine bu âyetleri yazý-
yorlardý. Bunu da ancak okuma yazmasý iyi olanlar
yapabiliyorlardý.

Mervan isminde biri vardý. Bu adam da okuma
yazma biliyordu. Peygamber Efendimiz, onu vahiy
kâtibi yapmýþtý. Gelen âyet ve sûrelerin bazýlarýný
ona yazdýrýyordu.

Bir sûre daha nazil olmuþtu. Âdeti olduðu üze-
re Peygamberimiz hemen bu sûrenin kayda alýn-
masýný söyledi. Mervan hemen kaleme sarýldý. Pey-
gamberimiz âyetleri okuyor, o yazýyordu. Sûre ni-
hayet bitti. Sýra ismin yazýlmasýna geldiðinde Pey-
gamberimiz “Âl-i Ýmran” yazýlmasýný istedi. 

Mervan bir an durdu. “Ýmran” kelimesine takýl-
mýþtý. Kendi adýný düþündü: “Mervan”  Söyleniþi bir-
birine yakýn kelimelerdi bunlar. Ýçinden “Âl-i Ýmran
yerine Âl-i Mervan yazsam…” diye geçirdi. Böyle
yazýlýrsa adý hep anýlacaktý. Çünkü Âl-i Mervan,
Mervan ailesi anlamýna geliyordu. Ve öyle yaptý.

Peygamber Efendimiz durumu hemen fark etti.
Çünkü Kur’ân Allah’ýn korumasý altýndaydý. Kýya-
mete kadar bir kelimesi bile bozulmayacaktý. He-
men Mervan’a engel oldu. Ardýndan da kýzgýn bir
þekilde:
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– Artýk bizim yanýmýzda olman mümkün deðil,
diyerek onu  Medine’den çýkardý.

Mervan, gerçekten büyük bir kabahat iþlemiþti.
Suçunun cezasýný çekmek için Medine’yi terk etti. 

Aradan uzun yýllar geçti. Peygamberimiz vefat
etmiþti. Yerine Hazreti Ebubekir halife olmuþtu.
Mervan, dönmek için ondan izin istedi. Fakat Haz-
reti Ebubekir buna izin vermedi. 

Hazreti Ebubekir de iki yýl sonra vefat edince
yerine Hazreti Ömer geçti. Mervan dönüþ isteðini
ona da iletti. Hazreti Ömer týpký Hazreti Ebubekir
gibi davrandý. Onun isteðini kabul etmedi. Bunun-
la da yetinmedi. Mervan’ý daha da uzaða sürdü.

Hazreti Osman, halife olunca Mervan bu iþe çok
sevindi. Çünkü Hazreti Osman yüreði yufka biriydi.

Hemen harekete geçti. Doðruca Hazreti Os-
man’ýn yanýna geldi. Yalvardý yakardý, ayaklarýna
kapandý. 

Hazreti Osman onun hâline bakýp acýdý. Ger-
çekten Mervan yaptýðý iþten piþman olmuþ gibi
görünüyordu. Böylece Mervan Medine’de yaþama-
ya baþladý. Sýk sýk Hazreti Osman’ý ziyaret etti.
Onun beðeni ve takdirlerini kazandý. Bir süre son-
ra Hazreti Osman Mervan’ý kendisine kâtip yaptý.
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Aradan günler geçti. Mýsýr’dan bir heyet gel-
miþti. Valilerinden memnun olmadýklarýný söylü-
yorlardý. Hazreti Osman onlarýn þikâyetlerini tek
tek dinledi. Sonra da:

– Pekâlâ, dedi. Valinizi deðiþtireceðim. Söyleyin
bakalým, onun yerine kimi istersiniz?

Heyette bulunanlar:

– Hazreti Ebubekir’in oðlu Muhammed bu iþe
uygundur, dediler. 

Hazreti Osman, etrafýndakilere danýþýp teklifi
kabul etti. Hemen kâtibi Mervan’ý yanýna çaðýrdý.
Ona: “Ey Mýsýrlýlar, baþýnýzda bulunan valiyi görev-
den aldým. Yerine de Hazreti Ebubekir’in oðlu Mu-
hammed’i tayin ettim.” þeklinde bir naðme yazdýrdý.

Mervan, Hazreti Ebubekir’e çok kýzgýndý. Çün-
kü halifeliði döneminde kendisini Medine’ye sok-
mamýþtý. Sýrf bu yüzden Hazreti Ömer de onu ör-
nek almýþ “Resûlûllahýn ve Hazreti Ebubekir’in izin
vermediði adama ben de izin vermem.” demiþti.
Mervan, o gün bu gündür intikam alma peþindey-
di. Aradýðý fýrsat ayaðýna gelmiþti.

Mervan valiye kendi aðzýndan bir mektup daha
yazdý: “Sen ki Mýsýr valisisin. Ebubekir’in oðlu Mu-
hammed yanýna geliyor. Senin görevden alýndýðýný,
yerine kendisinin tayin edildiðini söyleyecek. Ben
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seni görevden almaktan vaz geçtim. Muhammed'i
ve yanýndakileri öldür.”

Bu korkunç bir plândý. Ýntikam hýrsýyla gözü
dönmüþtü Mervan’ýn. Bir gün foyasýnýn meydana
çýkacaðýný hiç düþünmüyordu. 

Mektup iþi tamamdý. Þimdi geriye bu mektubun
gerçekçi olmasýný saðlamak kalýyordu. Bunun için
halifenin mührü gerekiyordu. 

Mervan bir süre düþündükten sonra sevinçle ye-
rinden kalktý. Heyecanlý bir þekilde Hazreti Os-
man’ýn yanýna giderken kendi kendine mýrýldaný-
yordu: “Halife yüzüðünü parmaðýndan hiç çýkar-
maz. Ancak bir yer hariç. Tuvalete gireceði zaman
yüzüðünü en yakýnýnda kim varsa ona emanet eder.
Çünkü o yüzükte Allah’ýn ismi yazýlý. Þu andan iti-
baren halifenin yanýndan bir an bile ayrýlmama-
lýyým.”

Mervan, yaptýðý iþin devlete ve Ýslâma vereceði
zararý hesap etmiyordu. Sadece Hazreti Ebubekir’den
alacaðý intikamý düþünüyordu. 

Hazreti Osman’ýn yanýna vardý. Bir þeylerle uð-
raþýyormuþ gibi yaparak oyalanmaya baþladý. Niha-
yet Hazreti Osman tuvalete gitmek için kalktý.
Parmaðýndaki yüzüðü Mervan’a emanet etti ve
çýktý.
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Mervan bir an ne yapacaðýný þaþýrdý. Bu iþi um-
duðundan çok daha kolay hâlletmiþti. Kendini to-
parladý. Hemen mektubu mühürleyip güvendiði
haberciye verdi. Sonra:

– Þunu çok acele  þekilde Mýsýr valisine götür,
dedi. 

Mýsýr heyetinden ve Muhammed’ten önce var-
malýsýn. Aksi takdirde her þey boþa gider, dedi.Ha-
berci sinsi sinsi gülümsedi:

– Sen merak etme, dedi. Ben þimdi kuþ olur
uçarým. Onlardan önce Mýsýr’a varýp mektubu tes-
lim ederim, dedi.  

Haberci yola koyulurken Mervan da içeri girdi.
Az sonra Hazreti Osman da döndü. Mervan’ýn
uzattýðý yüzüðü parmaðýna taktý. Sonra iþlerine de-
vam ettiler.

Hazreti Ebubekir’in oðlu Muhammed Mýsýr he-
yetinin bulunduðu kervanla Mýsýr’a doðru gidiyor-
du. Epeyce ilerlemiþlerdi. Bir tepede mola verdiler.
Bu sýrada kendilerine doðru birinin koþarak geldi-
ðini fark ettiler. Herkes meraklandý. Adamýn gel-
mesini beklemeye baþladýlar. Fakat o an ummadýk-
larý bir þey oldu. Adam onlarý fark edince hemen
yön deðiþtirdi. Hâlinde bir gariplik vardý. 

Muhammed, askerleri adamýn arkasýndan gön-
derdi. Adam birazdan yakalandý. Kollarýna girip
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sürüye sürüye kervanýn bulunduðu yere getirdiler.
Üstünü baþýný aradýlar. Bir þey bulamadýlar. Ýçlerin-
den biri su matarasýný kontrol edince mektub orta-
ya çýktý. 

Mektup okununca herkes dondu kaldý âdeta.
Hazreti Osman nasýl olur da böyle bir þey yapabi-
lirdi. Kimse buna inanmak istemedi. Fakat mühür
vardý üzerinde. 

Kervandakiler öfkeyle toparlanýp bunun hesa-
býný sormak için Medine’ye geri döndüler. 

Nihayet þehre geldiler. Onlarý gören münafýklar
da gruba katýldýlar. Kalabalýk çýð gibi büyüyordu.
Doðruca Hazreti Osman’ýn yanýna vardýlar. Uzun
tartýþmalar sonucunda gerçek anlaþýldý. Bu iþi Mer-
van’ýn tasarladýðý meydana çýktý. Bunun üzerine
öfkeli grup þöyle dedi:

– Ey Osman, bu haberci senin habercindir.
Onun bindiði deve de senin. Mektubun altýndaki
mühür de… Biliyoruz bu, Mervan’ýn iþidir. Fakat
bunlara bilmeden de sebep olduðun için halifeliði
býrakmaný istiyoruz.

Hazreti Osman bu teklifi kabul etmedi. Çünkü
böyle bir olayýn gerçekleþeceðini seneler önce Pey-
gamberimiz kendisine þöyle söylemiþti: “Ey Osman,
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Allah sana bir gömlek giydirecek. Ama münafýklar
senden o gömleði çýkarmaný isteyecekler. Sakýn çý-
karma. Eðer onlarýn dediðini yaparsan deve iðne
deliðinden geçmedikçe cennet yüzü göremezsin!"
demiþti. 

Hazreti Osman’ýn halifeliði býrakmayacaðýný an-
layan isyancýlar hemen evini sardýlar. Ama Hazreti
Osman, isyancýlara karþý çýkmaya hazýrlanan adam-
larýna engel oldu. Peygamber þehrinde kan dökül-
mesini istemiyordu. Kendisini ölümüne savunmak
isteyen kölelerine:

– Kim silâhýný býrakýrsa onu azad ediyorum.
Hayýr duam da onunla olsun. 

Bu sözler bir anlamda emirdi. Orada bulunan-
lar silâhlarýný býraktýlar. Fakat olayý duyan Hazreti
Ali, oðullarýný yanýna çaðýrdý. Onlara:

– Her kim Osman’a kötülük yapmaya çalýþýrsa
kýlýcýnýzý çekip onu öldürün. Kimsenin içeriye gir-
mesine izin vermeyin, dedi

Sevgili Peygamberimizin iki torunu silâhlarýný
kuþanýp çýktýlar. Hazreti Osman’ýn evinin kapýsýnda
yalýn kýlýç beklemeye baþladýlar. Kimse onlarý aþ-
maya, eve girmeye cesaret edemedi.  

*   *   *
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BEN ÞEHÝDÝM

Ýsyancýlar Hazreti Osman’ýn evini kuþatmak-

tan vazgeçecek gibi görünmüyordu. Medine halký
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evlerine çekilmiþ, endiþeyle bekliyordu. Asiler çok

kalabalýktý. Hazreti Osman evinde son derece sakin

davranýyordu. Her zaman yaptýðý gibi yine Kur’ân

okuyordu.

Bir ara susadý. Evde içecek bir damla su kalma-

mýþtý. Dýþarýdan su almasý da mümkün deðildi.

Çünkü asiler dýþarý çýkmasýna izin vermiyorlardý.

Evinin damýna çýktý. Aþaðýda bekleyen asilere ses-

lendi:

– Mýsýrlýlar, sizi kýþkýrtan adamlarýnýz öne çýk-

sýn!

Her biri çam yarmasý gibi olan iki adam birkaç

adým ilerledi. Hazreti Osman onlarý þöyle bir süzdü

ve konuþmasýný sürdürdü:

– Medine’de Rûme kuyusundan baþka içecek su

yoktu. Resûlûllahýn isteði üzerine ben o kuyuyu

kendi paramla satýn aldým. Oysa þimdi siz o kuyu-

dan benim su içmeme engel oluyorsunuz. Bunun

farkýnda mýsýnýz?

Ýki adam ayný anda cevap verdi:

– Allah’ýn bilgisine sýðýnarak söylüyoruz ki bu

sözlerin doðrudur!
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Hazreti Osman bu cevap üzerine tekrar konuþ-
maya baþladý:

– Peygamber’in mescidi halka dar gelmeye baþ-
lamýþtý. Resûlûllah “Cennette göreceði hayýr kar-
þýlýðýnda kim mescidimizi geniþletir?” diye sormuþ-
tu. O mescidi ben geniþlettim. Fakat þimdi siz ba-
na kendi yaptýrdýðým mescitte namaz kýldýrmýyor-
sunuz. Yoksa o olayý bilmiyor musunuz?

Adamlarýn cevabý yine aynýydý:

– Allah’a sýðýnarak cevap veriyoruz ki sen doð-
ru söylüyorsun!

Hazreti Osman nefesini topladý. Herkesin du-
yabileceði bir sesle bir daha konuþtu:

– Allah ve Ýslâm adýna söyleyin; Zorluk Ordu-
su’nu kendi malýmla donatmadým mý?

– Evet, donattýn!

– Yine Allah ve Ýslâm hakký için soruyorum; bir
gün Uhud Daðý üzerindeydik. Peygamberimizin
yanýnda Ebubekir, Ömer ve ben vardýk. Derken
dað sarsýlmaya baþladý. Hatta bu sarsýntý yüzünden
taþlar daðýn eteklerine yuvarlandý. Bunun üzerine
Peygamberimiz topuðunu daða vurdu ve þöyle dedi:
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“Ey Uhud, sakin ol! Çünkü üzerinde bir peygam-
ber, bir sýddîk, iki de þehit vardýr.” Söyleyin, bunu
da biliyor musunuz?

Ýki adam yine:

– Allah’a sýðýnýrýz ki doðru söylüyorsun, dediler.

Hazreti Osman ellerini açtý ve þöyle dedi:

– Allah en büyüktür. Peygamberimiz beni þehit
saydý. Kâbe’nin Rabbine yemin ederim ki ben þehi-
dim!

Hazreti Osman (radýyallahu anh) odasýna
döndü. Bu sýrada bazý isyancýlar yaptýðýna piþman
olmuþtu. Onlar derin bir üzüntüyle hemen kala-
balýktan ayrýldýlar. Fakat diðerleri evi kuþatmaktan
vazgeçmediler.

*   *   *
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“SAVAÞ MI? ASLA!”

Hazreti Osman evinde Kur’ân okuyordu.
Hanýmý göz yaþlarý içinde onu seyrediyordu. Bu
sýrada içeriye Ebu Hureyre girdi. Ýsyancýlar ona do-
kunmamýþtý. Çünkü o bir sahabiydi. Ömrü boyun-
ca Peygamberimizin yanýnda bulunmuþtu.

Ebu Hureyre Hazreti Osman’a:
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– Ey Halife artýk savaþmalýyýz, dedi.

Hazreti Osman sakin bir þekilde ona baktý ve:

– Ebu Hureyre, ben de dahil bütün insanlarýn
ölmesi seni sevindirir mi?

Ebu Hureyre bu soru karþýsýnda tereddüt etme-
den cevap verdi:

– Hayýr.

Hazreti Osman acý acý gülümseyerek þöyle dedi:

– O hâlde savaþma. Vallahi, bir tek kiþiyi öldü-
rürsen bütün insanlarý öldürmüþ gibi olursun.

Bu sözler Peygamber Efendimiz’in sözleriydi.
Ebu Hureyre bunu herkesten iyi bilirdi. Biraz dü-
þündü ve gerisin geriye dönüp gitti.

Çok geçmeden Abdullah bin Zübeyr geldi. Ka-
rarlý bir eda ile:

– Ey Osman, dedi. Burada sana yardým etmek
isteyen insanlar var. Her ne kadar sayýlarý isyancý-
lardan az bile olsa Allah sana yardým eder. Ne olur
izin ver de onlarla savaþalým!

Hazreti Osman hiç düþünmeden karþý çýktý:

– Sakýn böyle bir þeye kalkýþmayýn! Benim için
kan dökmeye kalkana Allah’ý hatýrlatýrým.
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Zübeyr, eli kýlýcýnda çaresiz bir þekilde geri
döndü. 

Zeyd bin Sabit de geldi. Kendisi Medine’nin
ileri gelenlerindendi. Hazreti Osman’a þöyle dedi:

– Ey Halife, Ensar kapýda emrini bekliyor.
“Müslümanlarýn Halifesi bize savaþmak için izin
versin. Onu bu asilerden kurtaralým.” diyorlar.  Ne
dersin?

Hazreti Osman’ýn tavrý yine aynýydý:

– Savaþ mý? Asla! 

Zeyd de boynu bükük ayrýldý halifenin yanýn-
dan.

Bu defa Said isminde bir cengaver daldý içeriye.
Gözlerinde þimþekleri çakýyordu. Parmaklarý kýlýcý-
nýn kabzasýný sýkýca kavramýþtý. Hazreti Osman’a:

– Ey Mü’minlerin Emiri, diye seslendi. 

Hazreti Osman þaþkýn þakýn baktý ona. Said:

– Daha ne zamana kadar böyle eli kolu baðlý
bir þekilde bekleyeceðiz, dedi. Bu asiler bizi yiyip
bitirdi. Kimi ok atýyor, kimi taþ atýyor, kimi kýlýcýný
göstererek bizimle alay ediyor. Artýk bize savaþ em-
ri ver!
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Hazreti Osman yumuþak bir ses tonuyla ona
þöyle dedi:

– Savaþýrsam onlarý yeneceðimi ben de biliyorum.
Ama vallahi ben savaþmak istemiyorum. Onlarý,
kendilerini kýþkýrtanlarla beraber Allah’a havale
ediyorum. Nasýl olsa çok yakýnda hepsiyle Rabbi-
min huzurunda bir araya geleceðiz. Ama savaþmak
mý? Bunu asla emretmem!

Said kabýna sýðmayan biriydi. Müslümanlarýn
halifesine yapýlan zulmü kabullenemiyordu. Kýlý-
cýný daha sýký kavradý ve:

– Vallahi bundan sonra senin durumunu sora-
caðýmý sanmýyorum, dedi. Ýþte, yalýn kýlýç bir þekil-
de ve tek baþýma onlarla savaþmaya gidiyorum!

Hazreti Osman onu engelleyemedi. Said kaþla
göz arasýnda dýþarý fýrladý. Yüzlerce asinin arasýna
tek baþýna daldý. Önüne çýkana kýlýcýný indiriyordu.
Sonunda asiler onu þehit ettiler.

Hazreti Osman bu duruma çok üzüldü. Dýþa-
rýda Said gibi kendisi için  ölmeyi göze alan yedi yüz
kadar bahadýra bir iþaret verse asiler bir bir hakla-
nacaktý. Ama o buna müsaade etmedi. Medine’de
bir damla kan aksýn istemiyordu. Sürekli olarak:
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– Benim gözümde en kýymetliniz elini silâhýn-
dan çekeninizdir, diyordu. 

*   *   *
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KAVUÞMA GÜNÜ

Asiler, Hazreti Osman’ýn evinin etrafýnda kuþ

uçurtmuyorlardý. Ýþi iyice azýtmýþlardý. Eve ok atýy-

or, içeri girmek isteyenlere sataþýyorlardý. 

Kuþatma kýrk gün sürdü. Hazreti Osman son

gece rüyasýnda Peygamber Efendimizi gördü. Efen-

dimiz mahzundu ama gülümsüyordu. Hazreti Os-

man’a sevgiyle baktý:
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– Ey Osman, evini kuþatýp seni buraya mý hap-
settiler?

– Evet ya Resûlûllah!

– Ey Osman, seni susuz mu býraktýlar?

– Evet ya Resûlûllah!

Peygamber Efendimiz bir bardak su uzattý.
Hazreti Osman yudum yudum içti onu. Serinlik
bütün bedenine yayýlýverdi.Peygamberimiz son ola-
rak þöyle dedi:

– Ey Osman! Yardýmýna gelip seni kurtarma-
larýný mý yoksa iftarýný bizimle açmayý mý tercih
edersin?

Hazreti Osman sevinç içinde cevap verdi:

– Þehit olup iftarý sizinle açmak isterim ey Al-
lah’ýn Resûlü!

Hazreti Osman uyandý. Gördüðü rüyanýn tesi-
riyle gönlü kanatlanmýþtý âdeta. 

Aradan epeyce bir zaman geçti. Ýsyancýlar eve
girmenin çaresini arýyorlardý. Sonunda evin ar-
kasýna dolandýlar. Duvarý yýktýlar ve içeri girdiler. 

Hazreti Osman oruçlu bir þekilde Kur’ân oku-
yordu. Hiç istifini bozmadý. Asiler cennetle müjde-
lenen bu  büyük insaný oracýkta þehit ettiler. 
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Koca Halife o gün seksen iki yaþýndaydý. Hali-
feliðinin on ikinci yýlýnda Rabbine ve çok sevdiði
Peygamber Efendimize kavuþtu.

*   *   *
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