
O SETLER 

rası 20 Eylül 1990 tarihinde bağımsızlığını 
ilan ettiyse de bağımsızlık isteği Gürcistan 
Sovyet hükümeti tarafından reddedildi. 

1991 'de Gürcistan, Sovyetler'in dağılma
sından sonra bağımsızlığını kazanıp ta
rihi milliyetçilik ihtilaflarını bilinçli şekilde 
tekrar ortaya çıkardı. Gürcistan'ın çeşitli 
şehirlerinde yaşayan asetler bu durum
dan etkilenerek baskı görmeleri üzerine 
Kuzey Osetya'ya sığındılar. 1 OO.OOO'i bu
lan bu göç dalgası Kuzey Osetya'da eko
nomik ve yerleşim sıkıntılarını da berabe
rinde getirdi. 1992'de Gürcistan hüküme
tiyle Kuzey Osetya Cumhuriyeti arasında 
yapılan anlaşma gereği mülteciler sorunu
nu çözmeye yönelik kararlar alındıysa da 
pratikte bir ilerleme sağlanamadı. 1994'
te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
buradaki problemleri çözmek için devreye 
girdi. Geri dönüşü sağlamak üzere ekono
mik ve sosyal tedbirler uygulamaya ko
nuldu. Buna rağmen 2004 yılında Birleş
miş Milletler Mülteciler Yüksek Komitesi'
ne göre geri dönen aile sayısı sadece S 13'
tü ( 1734 ki ş i) . 
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OSMAN 
(,;ı~) 

Ebu Abdiilah (Ebu Amr) Zü'n-nureyn 
Osman b. Affan b . Ebi'I-As 

b. Ümeyye el-Kureşi el-Ümevi 
(ö. 35/656) 

İlk müslümanlardan, 
Hulefa-yi Raşidin'in üçüncüsü. 

_j 

Fil Vak'ası'ndan altı yıl sonra Taif'te doğ
du. Kureyş'in en zengin tüccarlarından olan 
babası Affiin Cahiliye devrinde öldü. Anne
si Erva bint Küreyz, ResGlullah'ın halası 
ümmü Hakim Beyza bint Abdülmuttalib'in 
kızıdır. Mensup olduğu Emev1 (Ümeyye) ka
bilesinin soyu Abdümenaf b. Kusay'da Hz. 
Peygamber'in nesebiyle birleşir. ResGl-i Ek
rem'den altı yaş küçüktür. Gençliğinde ba
basının yanında ticaretle uğraşan Osman, 
İslam öncesinde Mekke'nin önemli tüccar
ları arasına girdi. İslami davetin ilk safha
sında Hz. Ebu Bekir'in delaletiyle ResGlul
lah'ın yanına giderek müslüman oldu ve 
ilk on müslüman arasında yer aldı . Eşraf

tan olması dolayısıyla İslam'ı kabul edişi 
Kureyş içinde yankı yaptı. Amcası Hakem 
b. Ebü'J-As onu bağlayıp dininden dönene 
kadar bağlarını çözmeyeceğini söyleyince 
şiddetle karşı koydu. Kararlılığını görüp 
bağlarını çözmek zorunda kalan amcasın

dan sonra annesi de çok uğraştı , ancak 
onu dininden döndüremedi. Osman kısa 
bir süre sonra Hz. Peygamber'in kızı Rukıy
ye ile evlendi. İslamiyet'in S. yılında ( 615) 
hanımıyla birlikte ilk kafılede Habeşistan'a 

hicret etti. Habeşistan'da doğan ve hicre
tin 4. yılında (625) vefat eden oğlu Abdul
lah dolayısıyla kendisine Ebu Abdullah kün
yesi verildi. Bir yıl sonra Habeşistan'dan 
Mekke'ye döndü ve ardından Medine'ye 
hicret etti. 

Hz. Peygamber tarafından Mekke dö
neminde Abdurrahman b. Avf ile kardeş 
yapılan Osman, Medine'de evinde misafir 
kaldığı ensardan Evs b. Sabit ile kardeş 
ilan edildi. ResGl-i Ekrem, Medine'de mu
hacirlere ev yapmaları için yer tahsis et
tiğinde ona Mescid-i Nebev1'nin kendisi
nin girip çıktığı kapısının karşısına düşen 
arsayı verdi. Bedir Savaşı'na giderken Os
man'ı hasta olan kızının başında Medine'
de bıraktı. Zafer müjdesinin Medine'ye 
ulaştığı gün Rukıyye öldü. Hz. Peygamber, 
Bedir' e katılanlardan sayarak ganimetten 
hisse verdiği Hz. Osman'ı daha sonra di
ğer kızı ümmü KülsGm ile evlendirdi. 9 
(630) yılında onun da vefatı üzerine evle
necek başka kızı olsaydı onu da vereceği
ni söyledi. 

Zatürrika' ve ZGemer gazvelerine çıkıl
dığında Medine'de ResGl-i Ekrem'e vekil.
let eden Hz. Osman, Hudeybiye Antlaşma
sı öncesinde onun elçisi olarak Mekke'ye 
gitti. Kureyş liderlerinin istediği takdirde 
Kabe'yi ziyaret edebileceğini söylemeleri 
üzerine Hz. Peygamber'e izin verilmediği 
sürece kendisinin de ziyaret etmeyeceği
ni bildirdi. Kabe ziyaretine müsaade edil
mesini sağlamak için görüşmelerini ısrarlı 
bir şekilde sürdürdü. Dönüşünün gecik
mesi üzerine kendisini bekleyen müslü
manlar arasında öldürüldüğü şayiası ya
yılınca ResGl-i Ekrem ashabından müşrik
Jere karşı savaşa girmek şartıyla biat aldı. 

· Biat sırasında, "Osman Allah ve resulünün 
emrini yerine getirmek için gitmiştir" de
yip sağ elini sol elinin üzerine koyarak 
onun adına biat ettiğini gösterdi. Hz. Os
man, Tebük Seferi hazırlıkları sırasında or
dunun teçhizi için başlatılan yardım kam
panyasında en büyük yardımı yaptı. Bu sı
rada Hz. Peygamber'in, "Bugünden sonra 
yapacakları Osman'a zarar vermez" dedi
ği rivayet edilmiştir (Tirmizi, "Menal5ıb" , 

19; Ahmed b. Hanbel, 1, 516). ResGl-i Ek
rem'in vahiy katiplerinden olan Osman, 
Ebu Bekir zamanında onun katipliğini ve 
müşavirliğini yaptı. Onun Hz. Ömer'i ha
Jef tayin etmesi hususunda olumlu görüş 
belirtti. Hz. Ömer'in de danışmanları ara
sında yer aldı. Onun Suriye yolculuğuna 
çıkmasına ve Mısır fethine izin vermesine 
muhalefet ederken fethedilen arazilerin 
fatihler arasında taksim edilmeyip fey ola
rak sahiplerinin elinde bırakılması görüşü
nü destekledi. 

Hz. Ömer, Mescid-i Nebev1'de ağır bir 
şekilde yaralanınca aşere-i mübeşşereden 

hayatta olan amcasının oğlu ve eniştesi 
Said b. Zeyd hariç altı kişiyi (Osman, Ali, 
Abdurrahman b. Avf, Sa'd b. Ebu Vakkas, 
Talha b. Ubeydullah, Zübeyr b . Avvam) 
üç gün içinde aralarından birini halife seç
mek üzere görevlendirmişti. Hz. ömer'in 
vefatından önce başlayan, ancak onun ikin
ci bir emriyle ölümünden sonraya ertele
nen toplantı Talha b. Ubeydullah'ın Medi
ne dışında bulunması sebebiyle beş kişiy
le başladı. Müzakerelerin ilk safhasında 
Abdurrahman b. Avf, aralarından birinin 
halifelik hakkından feragat edip en çok is
tenen şahsı halife seçmek üzere hakem
lik yapmasını önerdi. Diğer üyelerin kabul 
etmediği bu göreve kendisi talip oldu ve 
onların onaylamasıyla çalışmalarına baş

ladı. Şura üyelerinin her biriyle uzun gö
rüşmeler yaptı. Ayrıca Medine'de bulunan 
muhacir ve ensarın ileri gelenleri, hac dö
nüşü oraya uğrayan valiler, kumandanlar 



ve şehir dışından gelen kabile reisieriyle 
görüştü. üç gün süren bu görüşmelerin 
ardından dördüncü gün sabah namazın
dan sonra kararını açıklamak üzere halkı 
Mescid-i Nebev'l'de topladı. Önce Hz. Ali'
yi, ardından Hz. Osman'ı çağırıp ikisinden 
de Allah'ın kitabına ve resulünün sünne
tine uyma, ayrıca ilk iki halifenin siyaseti
ni takip etme hususunda teminat istedi. 
Hz. Ali'nin "gücümün ve bilgimin yettiği 
kadar" şeklindeki cevabına karşılık Hz. Os
man'ın tereddütsüz cevabı üzerine Hz. Os
man'ı halife ilan ettiğini açıklayıp ona biat 
etti. Daha sonra Hz. Ali ve mescidde bu
lunanlar da biat etti. 

Hz. Osman'ın halifeliği döneminde (644-

656) İslam orduları İran içlerine doğru iler
leyişini sürdürdü. Horasan'a etkili ve sü
rekli akınlar onun zamanında başladı ve 
bölgenin büyük kısmı fethedildi. Estera
bad, Hemedan ve Kirman alınarak İran 
fethi önemli ölçüde tamamlandı. iran'a ya
pılan seferler Bahreyn üzerinden deniz yo
luyla da sürdürüldü. iran'ın güneydoğu
sunda BeiOcistan'ın sahil bölgesine kadar 
ulaşıldı. Merv şehrine kaçmak zorunda ka
lan Sasan'ller'in son hükümdan lll. Yezdi
cerd'in öldürüldüğü 31 (651) yılında bü
tün İran İslam hakimiyetine girmiş bulu
nuyordu. Bu yılın ortalarından sonra Ah
nef b. Kays, Kirman üzerinden Horasan'a 
girerek Toharistan'a kadar uzanan toprak
ları ele geçirdi. Onu gönderen Basra Vali
si Abdullah b. Amir de N'lşabur'u aldı. Bu
günkü Afganistan sınırları içinde kalan 
Belh, Herat, BOşenc ve TQs gibi şehirler 
kısa süre içinde zaptedildi. Makdis'l'ye gö
re bölge halkı da hızlı bir şekilde İslam'a 
girdi (Af:ısenü't-te~asim, s. 293). Diğer ta-

CeiT sülüs hatta Osman vaz ılı levha (Süleymaniye Camii 1 İs
tanbul) 

rafta İrmlniye, Gürcistan, Dağıstan ve 
Azerbaycan'ın fethi tamamlandı; Arran 
bölgesi ve Tiflis fethedildi. Hz. Osman, Er
debi! merkez olmak üzere Azerbaycan'ın 
çeşitli şehirlerine birlikler yerleştirdi. 

öte yandan Kuzey Afrika fetihlerine de
vam edildi. 24 (645) yılında Vali Amr b. 
As'ın Medine'de bulunduğu bir sırada Bi
zanslılar'ın işgal ettiği İskenderiye onun 
tarafından geri alındı (25/646). Amr'ın ye
rine Mısır'a vali tayin edilen Abdullah b. 
Sa'd b. EbQ Serh, Trablusgarp'tan İfr'lkıye' 
ye (Tunus ve civarı) kadar ilerledi ve böl
genin önemli merkezlerinden Sübeytıla 
civarında yapılan savaşta büyük bir zafer 
kazandı. Daha sonra fetihlerini Nil vadisi 
doğrultusunda güneye kaydıran Abdullah, 
NObe üzerine yürüdü ve bugün Sudan top
raklarında bulunan Dongola'ya kadar iler
ledi. Makarra (Makuria) Krallığı ile bir ant
Iaşma imzalayıp bu devleti egemenliği al
tına aldı (Ramazan 31 1 Nisan-Mayıs 652). 

Suriye ve Mısır valilerinin sahil şehirle
rindeki Bizans'tan kalma tersanelerden 
yararlanarak oluşturdukları deniz gücü sa
yesinde önemli deniz zaferleri kazanıldı . 

Kıbrıs'ın fethi hususunda Hz. Ömer'i ikna 
edemeyen Suriye Valisi Muaviye b. EbQ 
Süfyan, Hz. Osman'dan aldığı izinle 28 
(648-49) yılında Kıbrıs'a bir sefer düzenle
yerek adayı barış yoluyla vergiye bağladı. 
Ertesi yıl Suriye sahillerine yakın Ervad 
(Cyzikus) adası alındı. 32'de (652-53) Sicil
ya ve Rodos üzerine seferler düzenlendi. 
Aynı yıl içinde İskenderiye'ye saldıran Bi
zans donanınası geri püskürtüldü. 33 (653-
54) yılında Kıbrıs idarecilerinin vergiyi öde
memeleri sebebiyle SOO gemilik donan
ınayla ikinci Kıbrıs seferi gerçekleştirildi 
ve savaş yoluyla fethedilen adaya 12.000 
asker yerleştirildi. Yine bu yıllarda Hule
ffı-yi Raşid'ln döneminin en büyük deniz 
savaşı yapıldı . 200 gemilik İslam donan
ması, İskenderiye açıklarında (bazı rivayet
lere göre Antalya'nın Finike ilçesi aç ı klannda) 

ll . Konstans kumandasındaki soo parça
Iık Bizans donanmasına karşı "Zatü's-sa
varl" adıyla bilinen büyük bir zafer kaza
narak Bizans'ın Doğu Akdeniz'deki haki
miyetine son verdi (31 /652 veya 34/655). 

Fetihler neticesinde gerçekleşen zen
ginleşmeyle birlikte toplumda lüks ve re
fahın arttığı Hz. Osman'ın halifelik döne
mi, başarılı geçen sükunet devri (644-649) 

ve halifenin öldürülmesiyle sonuçlanan is
lam tarihinin ilk büyük fitnesinin yaşan
dığı karışıklık dönemi (650-656) olarak iki 
safhaya ayrılır. İlk altı yıl içinde yönetim
den bazı şikayetler görülse de bunlar prob
leme dönüşmemiştir. Hz. Osman'ın bu yıl-

OSMAN 

larda halk tarafından sertliğiyle bilinen Hz. 
Ömer'den daha çok sevildiği söylenmekte
dir. Fakat ikinci dönemin başlarından iti
baren yönetimden ciddi şikayetler başladı 
ve önceki olumsuzluklar da bunlara eklen
di. Etkileri günümüze kadar gelen kanlı 
fıtne hareketi bu şikayetlerle başlayıp Hz. 
Osman'ın öldürülmesi ve ardından Cemel 
ve Sıffin savaşlarıyla devam etmiştir. Kay
naklar, Hz. Osman'ı hedef alan ve iç savaş
lar dönemini başlatan isyanı çok ayrıntılı 
biçimde, ancak birbiriyle çelişen ve nere
deyse içinden çıkılmaz bir yığın rivayetle 
aktarmıştır. Müslümanların fırkalara bö
lünmesinin temelini teşkil eden bu ilk fit
ne aynı zamanda İslam tarihinin en ihti
laflı meselesi olma özelliğini taşımaktadır. 

Bu konudaki rivayetlerin büyük kısmı ilk 
İslam tarihçilerinden EbQ Mihnef, Vakıd'l 
ve Seyf b. Ömer' e ulaşır. ŞTI olan EbQ Mih
nef'in haberlerinde Osman açıkça suçlan
mış, Talha isyancılar arasında gösterilmiş, 
Ali ise bazı icraatları dolayısıyla Osman'ı 
eleştirmekle birlikte ona yardım etmeye 
çalışan ve onu savunan bir durumda gös
terilmiştir. Vakıd'l'nin rivayetlerinde de Hz. 
Osman'a çok ağır hakaretler yöneltilmiş ve 
ashabın büyükleri Osman'a karşı yürütü
len hareketle doğrudan ilişkilendirilmiştir. 
Belazür'l onun rivayetlerinin şiddetini da
ha da arttırmıştır. Bu iki rivayet zincirine 
karşılık Seyf b. Ömer' e dayanan rivayet
lerin ortak özelliği fitne olayında Hz. Os
man'ın ve diğer sahab'llerin suçsuz kabul 
edilmesidir. Fitneyi körükleyen gizli el müs
lümanları bölmeye çalışan İbn Sebe'dir. 
Seyf'in rivayetleri aynı zamanda olaya şa
hit olan ve güvenilir raviler yoluyla aktarı
lan en eski üç rivayet! e büyük ölçüde uyum 
göstermektedir (Yusuf el-Iş, s. 34-35. 65). 

Hz. Osman'ın öldürülmesiyle sonuçlanan 
olayların seyri şöylece özetlenebilir: Halife
liğinin ilkyıllarından itibaren Hz. Osman'ın 
veya valilerinin bazı uygulamaları çeşitli 
grupların şikayetlerine sebep olmuş, bu 
şikayetler halifeliğinin ikinci yarısında da
ha da artmış ve bilhassa halifeliğinin son 
yıllarında, ani zenginleşmenin ardından ya
şanan ekonomik kırizden en fazla etkile
nen garnizon şehirleri KQfe, Basra ve Fus
tat'ta (Mısır) uygun bir ortam bulmuştur. 
Hz. Osman'ın ve valilerinin bazı icraatlarını 
propaganda amacıyla kullanan muhalif
lerin tenkitlerinin başında Hz. Osman'ın 
önemli devlet görevlerine akrabalarını ta
yin etmesi geliyordu. Hz. Osman, muhte
melen idarede birlik ve beraberliği daha 
kolay sağlama arzusuyla (Seyyid Süley
man Nedvl, s. 57; İA, IX, 429) önemli vali
liklere ve devlet katipliği görevine yakın 
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OSMAN 

akrabalarını tayin etmişti. Muaviye b. Ebu 
Süfyan'ı Suriye genel valisi yapmış, Hu
mus, Kınnesrin ve Filistin vilayetlerini de 
ona bağlayarak yetkilerini genişletmişti. 
Kufe valiliğine önce anne bir kardeşi Velid 
b. Ukbe b. Ebu Muayt'ı, ardından yine ak
rabalarından Said b. As'ı getirmişti. Mısır 
valiliğine Amr b. As'ın yerine sütkardeşi 
Abdullah b. Sa'd b. Ebu Serh'i, Basra va
liliğine Ebu Musa el-Eş'arl'nin yerine da
yısının oğlu Abdullah b. Amir'i tayin et
mişti. Amcasının oğlu Mervan b. Hakem'i 
de devlet katipliğine getirmişti. Bu tayin
ler neticesinde devletin bütün idari kade
meleri bazılarının liyakati tartışılan Ümey
yeoğulları'nın eline geçmiş oluyordu. Hz. 
Ali ve diğer ileri gelen sahabilerin de eleş
tirdiği bu uygulama, halifenin valilere kar
şı beklenen sertlikte davranmaması ve on
lara önemli mal bağışlarında bulunması 

sebebiyle şikayetleri daha da yoğunlaştır
dı. Kureyş içinde Emev1-H8şimi rekabetini 
gündeme getirirken Kureyş dışındaki ka
bile liderleri tarafından Kureyş'in tahak
kümü olarak görüldü ve kabilecilik hare
ketini körüklemek için kullanıldı. 

Hz. Osman yönetimine karşı ilk ciddi 
muhalefet Bekr, Rebia, Ezd, Kinde, Te
mim, Kudaa gibi fetihlerde büyük yarar
lılık gösteren güçlü kabile mensuplarının 
bir arada yaşadığı Kufe'de ortaya çıktı. Va
lilerin bazı söz ve uygulamaları kabile li
derlerinin iddiasını güçlendirdi. Vali Velid 
b. Ukbe, 30 (650-51) yılında bir cinayetin 
failierine kısas uygulaması yüzünden ka
tillerin yakınlarının düşmanlığına hedef ol
du. Valiyi içki içmekle itharn eden bu şa
hıslar tuttukları şahitlerle iddialarını hali
fenin huzurunda ispat ettiler ve ona had 
vurulup görevden alınmasını sağladılar. Ye
ni vali Said b. As da bir mecliste, "Sevad-ı 
Irak Kureyş'in bahçesidir" sözüyle Hz. Os
man'ın temsil ettiği Kureyş hakimiyetini 
hedef alan kabilecilik hareketini körükle
di. Meclistekilerden Eşter en-Nehai, "Al
lah'ın bize kılıçtarımızla ihsan etmiş oldu
ğu bu araziler nasıl Kureyş'in çiftliği olu
yor?" diyerek bir tartışma başlattı. Tartış

malar devam etti ve olaylar büyüyünce ele
başıları halkı isyana teşvik yüzünden Hz. 
Osman'ın emriyle ıslah için Dımaşk'a Mua
viye'nin yanına gönderildi (33/653-54) . Ka
bilecilik fitnesini sürdürmeye devam eden 
ve daha sonra Humus'a sürgün edilen bu 
kişiler halifeden izin alıp tekrar Kufe'ye 
döndüler. Ancak halife aleyhindeki faali
yetlerini daha da hızlandırdılar. Bu hare
ket Irak'ın ikinci büyük merkezi Basra'da 
da yankı bulmuştu. Fitneden en az etki
lenen merkezlerden olan Suriye'de ise ilk 
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müslümanlardan Ebu Zer, Muaviye'nin 
bazı harcamalarını ve müslümanların ih
tiyaç fazlası mallarını Allah yolunda sar
fetmeyip biriktirmelerini şiddetle eleştir
mesiyle zenginler aleyhine bir hareketin 
başlamasına yol açmıştı. Ebu Zer, Muavi
ye'nin şikayeti üzerine Hz. Osman tarafın
dan Medine'ye çağrıldı . Hilafetin dünyevl 
bir iktidar haline gelmesinden endişe eden 
Ebu Zer tenkitlerini devam ettirince ken
di isteğiyle Rebeze'ye gönderildi (Buharr. 
"Zekat", 4; ibn Sa'd, IV, 227), onun zorla 
gönderildiği de söylenmektedir. 

Fitnenin diğer önemli merkezi Mısır'da 

da Hz. Osman ve Vali Abdullah b. Sa'd b. 
Ebu Serh'e karşı şiddetli bir muhalefet 
başlatılmıştı . Muhalefetin liderliğini. baba
sının vefatı üzerine Hz. Osman'ın himaye
sinde büyüyen ve istediği valilik görevine 
tayin edilmeyince Mısır'a giderek oraya 
yerleşen Muhammed b. Ebu Huzeyfe ile 
Hz. Ali'nin himayesinde büyüyen Muham
med b. Ebu Bekir yapıyordu . Valilikten az
ledildikten sonra Filistin'e çekilen Amr b. 
As·ın da Mısır'daki muhalefeti gizlice des
teklediği rivayetleri vardır. Hz. Osman za
manında Hicaz'da ortaya çıkan Abdullah 
b. Sebe'nin Basra. Kufe ve Suriye'de bir 
süre kaldıktan sonra Mısır'a gelmesiyle 
muhalefetin birinci merkezi Fustat oldu. 
Bu dönemden itibaren Abdullah b. Sebe 
tarafından organize edildiği anlaşılan Ku
fe, Basra ve Mısır'daki muhalif gruplar, 
onun direktifiyle birbirlerine gönderdikleri 
mektuplarda Hz. Osman'ı ve valilerini ağır 
bir şekilde eleştiriyorlar. onların din kural
larını çiğneyip zulme başvurduklarını ileri 
sürerek halkı yönetime karşı isyana çağı
rıyorlardı. Halkın huzurunda okunan bu 
mektuplar Medine'ye de gönderiliyordu. 
Öte yandan Abdullah b. Sebe'nin. Hz. Ali'
nin ResUl-i Ekrem'in vasisi olduğu iddiası

nı ortaya atarak halifeliğin onun hakkı ol
duğunu. bu hakkı gasbeden Hz. Osman'ın 
yerine onun geçirilmesi gerektiğini ileri 
sürdüğü rivayet edilmektedir. 

Muhaliflerin halkı tahrik için kullandık
ları diğer şikayet konuları şunlardı: Hz. Os
man'ın önemli devlet görevlerine tayin et
tiği yakınlarına devlet hazinesinden bü
yük miktarlarda bağışta bulunması. Ku
reyş ileri gelenlerinin Medine'den ayrılıp 
fethedilen bölgelerdeki şehirlere yerleş
melerine ve geride bıraktıkları arazilerin 
göç ettikleri yerlerdekiler le değiştirilme
sine izin vermesi. oralarda çok miktarda 
mülk edinmelerine göz yumması, bazı sa
habilere fethedilen şehirlerde iktalar ver
mesi, Kur'an-ı Kerim'i istinsah ettirdikten 
sonra diğer Kur'an nüshalarını yaktırma-

sı, Kureyş adına kabilecilik yapan bazı va
lilere ses çıkarmaması. Hz. Peygamber ta
rafından Taif'e sürülen amcası Hakem b. 
Ebü'l-As'ın Medine'ye dönmesine izin ver
mesi, kendisini eleştiren Ebu Zer el-Gıfa

rt. Abdullah b. Mes'ud ve Arnmar b. Yasir 
gibi sahabileri çeşitli şekillerde cezalan
dırması, Medine civarındaki bazı arazileri 
beytülmal develeri için koruluk haline ge
tirmesi. hac için Mekke'de bulunduğu sı
rada farz namazları mukimler gibi kılma
sı , Mescid-i Nebevl inşaatında önceden kul
lanılmayan bazı malzemeleri kullandırma
sı. ResOl-i Ekrem'den intikal eden hilafet 
mührünü Bi'rieris'e düşürmesi. Ayrıca ha
life, ganimetierin önemli bir kısmını yakın

larına tahsis etmek ve diğer akrabaların
dan bazılarına haksız yere mal ve toprak 
vermekle de itharn ediliyordu. 

Dedikodular artınca Hz. Osman müfet
tişler göndererek vilayetlerdeki durumu 
öğrenmek istedi. Mısır'da muhalifler ta
rafından yanıltıldığı bildirilen Arnmar b. 
Yasir hariç müfettişler olumlu haberlerle 
döndüler. Söylentilerin devam etmesi üze
rine 33 (654) yılı hac dönüşünde valilerini 
Medine'ye çağırarak onlarla bir toplantı 
yaptı. Söylenenlerin bir tertip olduğunu, 
dolayısıyla endişe edilecek bir durum bu
lunmadığını söyleyen valilerinin çözüm tek
liflerini aldıktan sonra (muhaliflerin cihad
la meşgul edilmesi , elebaşılarının öldü
rülmesi, işin vali lere bırakılması, mal kar
şılığında gönüllerinin alınması) fitnenin 
elebaşılarının askere alınmasını, Kufe'de
ki bazı şahısların tahsisatlarının kesilme
sini emretti. Ayrıca olaylara Allah'ın emir
leri çerçevesinde çözüm arayacağını be
lirtti; valilerine de insanları fitneden uzak 
tutmaya çalışmalarını ve itidalli davran
malarını tavsiye etti. Fitne hareketinin teh
likeli bir hal aldığını gören Muaviye b. Ebu 

Hz. Osman'a ait olduğu söylenen kılıç ve kı nı (fSM, Mukad
des Emanetler, Envanter nr. 21/ 136) 



Süfyan'ın bu sırada Hz. Osman'ı fitne ate
şi sönünceye kadar Suriye'ye götürmek is
tediği, Osman'ın bunu reddetmesi üzerine 
kendisini korumak için Suriye'den asker 
göndermeyi teklif ettiği, ancak halifenin 
Medinetiler'i rahatsız etmemek için bunu 
da kabul etmediği bildirilmektedir. 

İlk önemli baş kaldırı valilerin yerterine 
dönüşleri esnasında Kufe'de oldu. Sürgün
den dönenlerden Eşter en-Nehai ve arka
daşları, Cerea denilen yerde toplanıp Ku
fe'ye dönmekte olan Vali Said b. As·ın yo
lunu keserek şehre girmesini engellediler. 
Hz. Osman'dan onu görevden atıp yerine 
Basra'nın eski valisi Ebu Musa et-Eş'arl'yi 
tayin etmesini istediler. Hz. Osman olay
ları yatıştırmak için bu teklifi kabul etti. 
Ancak Kufe'nin merkezi yönetimin kontro
lünden çıkmasına yol açan bu durum di
ğer merkezlerdeki muhaliflere de cesaret 
verdi. Müşterek hareket ettikleri bilinen 
ve Seyf b. Ömer rivayetine göre İbn Sebe 
tarafından yöntendirilen Mısır, Kufe ve Bas
ra'daki gruplar, Hz. Osman'ı ve valilerini 
açıktan eteştirmeye başladılar. Bazı hata
tarını abartmanın yanı sıra onlara haksız 
isnattarda bulunmaktan çekinmediler. Ay
rıca Hz. Ali, Zübeyr, Talha ve Hz. Aişe baş
ta olmak üzere ashabın büyüklerinin ağ
zından mektuptar yazarak onları da bu 
işin içinde göstermeye çalıştılar. Bütün şe
hirlere gönderilen ve halkı cihad için Me
dine'ye çağıran bu mektuptar büyük yan
kı uyandırdı. Mektuptar Medine'de de et
kisini gösterdi ve Hz. Osman'a yönelik ki
şisel kırgıntıklar Medine'deki muhalifterin 
sayısını arttırdı. 

35 yılının Receb ayında (Ocak 656) Mı
sır'dan bir heyet validen şikayet için Me
dine'ye geldi. Hz. Osman onları bizzat ve
ya Hz. Ali'nin de içinde bulunduğu kalaba
tık bir heyetle birlikte dinledi. Kendisine 
yöneltilen itharnıara cevap verdi, bu ara
da bazı icraattarının hata olduğunu kabul 
etti. Ganimet mattarının taksimiyle ilgili 
isteklerini uygun görüp geri dönmeterini 
sağladı. Şewat ayında (nisan) Mısır, Kufe 
ve Basra'dan sayıları 600-1000 arasında 
gösterilen üç grup, hacı kafileleri arasında 
bölgeye geldi. Mekke yerine Medine'ye yö
neten bu gruplar şehir dışında üç ayrı mev
kide konakladı. Gönderdikleri iki temsil
ciyle Medine'de kendilerine karşı koyabi
tecek bir askeri birliğin bulunup bulunma
dığını öğrenmek istediler. Bunlar Hz. Ali, 
Talha, Zübeyr ve ResGl-i Ekrem'in hanım

tarıyta görüşerek valiler hakkındaki şika
yetterini aktardıtar ve onlardan kendileri
ni halifenin huzuruna çıkarmatarını iste
diler. Teklifleri reddedilince geri döndüler. 

Ardından Mısırlıtar'ın Hz. Ali'ye, Basralı

tar'ın Talha'ya, Kufeliler'in Zübeyr'e heyet
ter yollayıp halifelik teklifinde bulundukla
rı, ancak üçünün de bu teklifi şiddette red
dettiği bildirilmektedir. Bu sırada gelişme
terden endişe eden Hz. Ali oğlu Hasan'ı 
göndererek halifeyi haberdar etti. Aynı 
günlerde ashabın diğer büyükleri de oğut
tarını halifeyi korumak üzere yolladılar. 

Hz. Osman' ı halifelikten indirmekte ka
rarlı olan asiler, onu savunmak için topla
nan Medineliler'in dağıtmasını sağlamak 
ve ani bir baskınla şehirde kontrolü ete ge
çirmek için bir plan yaptılar ve bulunduk
ları mevkiteri terkederek memleketlerine 
doğru yola çıktılar. Bazı rivayetlerde ise 
onların halife ile görüşerek Mısır valiliği
ne Muhammed b. Ebu Bekir'i tayin etiir
dikten sonra Medine'den ayrıldıkları belir
tilmektedir. Fakat üç grup halinde farklı 
istikametlere gittikleri halde şewal ayının 
son günterinde (Nisan sonları) ansızın ge
ri döndüler ve tekbirlerle Medine'ye girip 
Hz. Osman'ın evini kuşattılar. Dönüş se
bebi otarak da Hz. Osman tarafından eski 
Mısır valisine yazıtan ve liderterinin ölümle 
cezalandırılmasını emreden bir mektubu 
ete geçirdiklerini söylediler. Hz. Osman'ın 
böyle bir mektup yazmadığını belirtınesi
ne rağmen evinin etrafında mevzilendiler 
ve tarafsız kalan Medineliler'e dokunma
yacaklarını ilan ettiler. Sözü edilen ve geri
ye dönüşlerini haklı göstermek için uydur
dukları antaşıtan bu mektubun halifenin 
bilgisi dışında katibi Mervan tarafından ya
zıldığı rivayetleri de vardır. Hz. Osman bu 
durum karşısında gizlice haber göndere
rek valilerinden yardım istedi. 

Halifenin öldürülebileceğini hiç düşün
meyen Medineliler'in çoğu muhasaranın 
ilk günlerinden itibaren evlerine kapanıp 
mecbur katmadıkça dışarı çıkmadı. Şehir
de sayıları oldukça artmış olan köleler ve 
işsiz güçsüz bedeviter de isyancıtara katıl

mıştı. Asiler, yirmi günle iki ay arasında 
bir süre devam ettiği söylenen muhasa
ranın son on gününe kadar Hz. Osman'ın 
mescide çıkıp imamtık yapmasına göz 
yumdular. Bu günlerde Hz. Osman ken
disine yöneltilen bütün itharnıara cevap 
verdi ve birçok mesetede onları ikna etme
yi başardı. Bu konuşmalarından birinde 
Hz. Ali'nin tavsiyesine uyup asilerin şika
yet ettiği bazı uygulamatarının hata oldu
ğunu kabul etti, bundan sonra Allah'ın ki
tabı ve Hz. Peygamber'in sünnetine uy
gun hareket edeceğine söz vererek sükG
neti sağladı. Ancak buna karşı çıkan Mer
van'ın onun izniyle yaptığı konuşma orta
tığı yeniden karıştırdı. isyancıtar kuşatma-
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nın son on gününde Hz. Osman'ın evin
den çıkmasına izin vermediler. Ona hali
feliği bırakmasını, aksi takdirde öldürüle
ceğini söylediler. Bu tarihten itibaren evi
ne su gönderilmesini yasakladılar. Mer
van'ın konuşmasına çok öfkelenip bir ke
nara çekilen Hz. Ali ve Ümmü Hablbe'nin 
su ulaştırma teşebbüsterini de sert bir şe
kilde engellediler. Asilerin yalnız kendisini 
öldürmek istediklerini antayan ve halifeli
ği bırakınayı da reddeden Hz. Osman o sı
rada evinde olup kendisini savunmak is
teyenleri tehlikeye atmak istememiş, on
lardan silah kullanmamatarı için kesin söz 
almıştı . İçeride 700 kişinin bulunduğu, izin 
verilmesi durumunda isyancıtara üstünlük 
sağlayabilecekleri ihtimalinden bahsedil
mektedir (İbn Sa'd, lll, 7 I) Hz. Peygam
ber'in hadisi dolayısıyla bir musibetten 
sonra şehid edileceğini bilen Hz. Osman 
(Buh3rl, "Feza'ilü aşJ::ıabi'n-nebl", 5-7, 

"Edeb", I ı 9; Tirmizi, "Menal5ıb", I 9). rüya
sında ResGl-i Ekrem'in yarın birlikte iftar 
edeceklerini söylemesinin de etkisiyle (Ah
med b. Hanbel, I, 497) asilere boyun eğme
yi reddedip ölümü beklemeyi tercih etti. 

Asiler, hac mevsiminin sona ermesi do
layısıyla Mekke'den çok sayıda insanın Me
dine'ye geleceğini düşünerek ve eyaletler
den gönderilen askeri birliklerin yaklaştı
ğının duyulması üzerine acele ettiler. Mu
hasaranın son gününde genç sahabilerin 
savunduğu evin kapısını yaktılar. Akşam 
saatterinde bitişikteki evden içeriye giren 
birkaç Mısırlı, Kur'an okumakta olan Hz. 
Osman'ı öldürdü (18 Zilhicce 35117 Ha
ziran 656). Meşhur rivayetlere göre Hz. Os
man o sırada seksen iki yaşındaydı. Bu ara
da ona kalkan olmak isteyen hanımı Naile 
bint Ferafisa'nın parmakları da kesilmiş
tL Ardından evini ve beytülmali yağmata
yan asiler Hz. Osman'ın defnedilmesini de 
engeltediler. Bu sebeple halifenin cenaze
si, hanımı N aile'nin gayretteriyle ancak ak
şam-yatsı arasında çok az kişi tarafından 
gizlice kaldırılabildi. Hatta cenazenin üç 
gün sonra defnedilebildiği de rivayet edil
miştir. Cenazeye Hz. Osman'ın iki hanımı
nın yanında üç-on yedi arasında erkeğin 
katıldığı ve onun Cennetü'l-baki' bitişiğİn
deki Haşşükevkeb denilen yere defnedil
diği bildirilmektedir. Bu yer Muaviye za
manında mezarlığa dahil edilmiştir. öte 
yandan Suriye'den gönderilen yardım bir
liklerinin Vadilkura'ya, Kufe ve Basra'dan 
gönderilenterin de Rebeze'ye geldiklerin
de ölüm haberini duyup geriye döndükleri 
belirtilmektedir. 

Hz. Osman'la valileri ateyhindeki şika
yet konutarı bunların ancak isyanın zahiri 
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sebepleri olduğu izlerrimi vermektedir. Bu 
sebeple bazı tarihçiler isyanı daha ziyade 
siyasal, ekonomik ve sosyal değişikliklere 
bağlamıştır. Fetihlerin duraklamasıyla bir
likte ganimet geliri azalınca garnizon şe
hirlerinde yaşayan muharip sınıfın geçi
mi düzenli vergi gelirlerine bağlı hale gel
miş ve asker maaşlarının ödenmesinde sı
kıntı başlamıştı . Birdenbire zenginleşme
nin kaçınılmaz sonucu olan iktisadi buh
ran, yönetimi tasarruf yapmaya ve asker
lerin maaşlarını azaltmaya mecbur etmiş
ti (İA, IX, 429) . Bu sırada fetih orduların
da çoğunluğu, şehitlik veya gazilik yerine 
sadece ganimet için cephelere koşan as
kerler teşkil ediyordu. Bu sıkıntılar karşı

sında onlar önceki ganimetierin nereye 
gittiğini, kendi hakları saydıkları fethedil
miş arazilerin durumunu sorgulamaya baş

ladılar. öte yandan valilerin yanı sıra asha
bın ileri gelenlerinden küçük bir grubun 
büyük servetler edinınesi kıskançlıklara 
yol açtı. Bu gelişmeler Cahiliye dönemi ka
bilecilik anlayışını yeniden ortaya çıkardı . 

İbn Haldun, Bekr, Abdülkays, Rebla, Ezd, 
Kinde, Temlm, Kudaa gibi fetihlerde bü
yük rol oynamış Arap kabilelerinin Cahili
ye damarlarının kabardığını, yönetimi elin
de tutan muhacirler, ensar ve diğer Hicaz 
halkına karşı bir hareket başlattıklarını söy
lemektedir (el-'İber, II/2, s. I38). İsyanın Hz. 
Osman 'ın devralıp değiştiremediği geliş

melerin bir sonucu olduğunu belirten Dürl 
de isyanın birinci derecede kabHelerin Ku
reyş'e isyanını sembolize ettiği görüşün
dedir (İlk Dönemİslam Tarihi, s. I04) . Ku
reyş'i hilafeti tekeline almakla suçlayan ka
bile reisleri, vergi gelirinin büyük kısmının 
hala Medine'ye gönderilmesine karşı çı
karak müslümanların malı saydıkları fey 
gelirlerinin eyaJetlerde dağıtılınasını isti
yordu. Bu olumsuzluklar Hz. Ali 'nin Re
sul-i Ekrem'in vasisi olduğu, onun hakkını 
gasbeden Hz. Osman'ın halifelikten uzak
laştırılıp hakkın sahibine verilmesi iddia
sını kalkan edinen Abdullah b. Sebe ve 
Kureyş yönetiminden kurtulmak isteyen 

Hz. Osman'ın Cennetü'l·baki'deki kabri 
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bazı kabile reisierinin fitne ateşini tutuş
turmasıyla bir isyana dönüştü . Bazı ta
rihçiler, Abdullah b. Sebe gibi müslüman
ları birbirine düşürmek isteyen art niyetli 
şahıslar olmadan böyle bir hareketin ger
çekleşebileceğinin pek mümkün olmadığı 

sonucuna varmıştır (Yusuf el-Iş, s. 64). 

Hz. Osman, ümmü KülsO.m'ün 9 (630) 
yılında vefatından sonraki yıllarda altı ev
lilik daha yaptı. Hanımlarından üçü (Naile 
bint Ferafisa, Remle bint Şeybe, ümmü'l-Benln 
bint Uyeyne) şehid edildiği sırada hayatta 
bulunuyordu. Bu evliliklerinden dokuz oğ
lu, altı veya yedi kızı oldu. Hz. Osman'ın en 
meşhur vasfı engin bir haya duygusuna 
sahip olmasıydı. Resü.l-i Ekrem onun hak
kında, "Kendisinden meleklerin haya etti
ği bir kimseden ben haya etmeyeyim mi?" 
(Müslim, "Feza'ilü'ş-şaJ::ıabe", 26); "Her pey
gamberin cennette bir refıki vardır. Benim 
cennetteki refikim de Osman'dır" (Tirmi
zl, "Menal9b", I 9; İbn Mace, "Mu~ddime", 
ı I) demiştir. Cennetle müjdelerren on sa
hablden biri olan Hz. Osman, Tebük or
dusunu donatmadaki öncülüğü ve Rüme 
Kuyusu dolayısıyla ayrıca cenneti hak et
miştir (BuhM, "Feza'ilü aşJ::ı_abi'n-nebi", 7). 
Süyütl onun fazileti hakkındaki kırk hadi
si TuJ::ıietü'l- ' aclan ii teza'ili 'Oşman 
adlı eserinde toplamıştır. İbn Hablb es
Süleml Menalpbü 'Oşman b. 'Aftan, Ab
dullah b. Ahmed b. Hanbel Feza'ilü 'Oş
man b. 'Aftan, Radıyyüddin Ahmed b. 
İsmail et-Taiekanl K.urbetü'd-dareyn ii 
mena~ıbi ZinnCireyn adıyla birer eser 
yazmışlardır. Ayrıca Ma~telü 'Oşman is
miyle çeşitli eserler kaleme alınmıştır (ba
zıları için bk. DİA, XXVII, 455) . EbO. Bekir 
Ahmed b. Ali el-Merveii'nin Müsnedü 
'Oşman b. 'Aftan adlı bir eserinden bah
sedilmektedir (Süyutl, Tenvlrü'l-f:ıavalik, 

ı. 85). Hadis kaynaklarında Osman'ın bü
yük bir musibetle karşılaştıktan sonra şe
hid edileceğine ve bunu kendisinin de bil
diğine dair rivayetler aktanımıştır (Buha
r!, "Feza'ilü aşJ::ıabi'n-nebi" , 5-7, "Edeb", 
I I 9; İbn Ma ce, "Mul5addime", I I; Tirmizi, 
"Menal9b", 19) . 

Geceleri ibadetle, gündüzleri oruçla ge
çiren Hz. Osman nazik ve mahcup bir ta
biata sahip olmanın yanı sıra son derece 
cömertti. Medine'ye hicretten sonra içme 
suyu sıkıntısı yaşandığı bir sırada 35.000 
dirheme satın aldığı RO.me Kuyusu'nu vak
fetmesi, Tebük Seferi hazırlıklarında en 
büyük yardımı yapması, Hz. E bO. Bekir za
manındaki bir kıtlık sırasında 1 000 deve 
yükü buğday, kuru üzüm ve zeytinyağı ile 
dönen kervan malının tamamını muhtaç 
durumdaki müslümanlara dağıtması, Ta!-

Hz. osman'a nisbet edilen mushaftan bir sayfa (TSMK, Hır· 
ka·i Saadet, nr. 1 94) 

ha b. Ubeydullah'ta olan SO.OOO dirhem 
alacağını bağışlaması onun cömertlik ve 
hayır duygusunu açıkça göstermektedir. 
Civardaki yerleri satın alıp Mescid-i Haram'ı 
genişleten ve Harem'in sınır taşlarını yeni
leten Hz. Osman, Mescid-i Nebev'i'yi yeni
den inşa ettirirken kendi malından 10.000 
dirhem harcamıştı. Akrabalarına da ken
di malından büyük miktarlarda yardım 
yaptığı bilinmektedir. 

Hz. Osman ilmi bakımdan da temayüz 
etmişti, hatta hac menasiki konusunda 
en bilgili sahabi olduğu söylenmiştir (Sü
yutl, Tarli:Ju'l-I:Julefa', s. I49). Kur'an'ı ez
berleyen ve Hz. Peygamber'in sağlığında 
fetva veren birkaç sahabi arasında yer alır 
(M. Abdülhay el-Kettanl. I, I84- I85 , I 96). 
Kıraat farklarının sebep olduğu tartışma
ları önlemek için Hz. Ebu Bekir zamanın
da mushaf halinde toplanan Kur'an-ı Ke
rlm'i beş veya yedi nüsha olarak çoğaltıp 
Mekke, Basra, Küfe, Şam, Yemen ve Bah
reyn'e birer nüsha gönderdi, "imam mus
haf' denilen nüshayı da Medine'de bıraktı. 
Hadisleri tam olarak rivayet eder, bu hu
susta çok titiz davranırdı. Onun hakkında 
bir kişi, "Ashap arasında hadisleri Hz. Os
man' dan daha tam ve güzel şekilde riva
yet eden birini görmedim, ancak o hadis 
rivayetinden çekinen bir zattı" demiştir 
(İbn Sa'd, III, 57) Resü.l-i Ekrem'den 146 
hadis rivayet etmiştir (Süylitl, Ttirli:Ju 'l-I:Ju· 
/efa', s. I49). Hz. Osman, Resülullah'ın iki 
kızıyla evlenmiş olduğu için "zü'n-nO.reyn" 
(iki nur sahibi) lakabıyla meşhur olmuştur. 

Ayrıca "esnaf-ı mühr-künan"ın plri sayı!-



maktadır. Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki kı
lıçlardan beşi ona nisbet edilir. 
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OSMAN I 
( .:,ı~ ) 

(ö. 724/1324) 

Osmanlı Devleti'nin 
ve hanedanlığının kurucusu 

(1302-1324). 

İlk Osmanlı kaynaklarına göre Anado
lu'ya gelen bir Türkmen boyuna mensup 
olup Söğüt uç (uc) bölgesine yerleşen Er
tuğrul Gazi'nin oğludur. İbn BattGta adını 

OSMAN 1 

Osmancuk şeklinde de verir. Ailenin men
şei ve şeceresi kaynaklarda farklı şekiller
de kayıtlıdır. Osman'ın babası Ertuğrul'a 
bağlı aşiretin Sultanöyüğü (Sultanönü) -Es
kişehir bölgesinde sınır (uç) hattının en ile
ri kesiminde Söğüt'e nasıl ve ne zaman 
geldiği hakkındaki rivayet belirsizdir ve 
yanlış hatıralar içerir. XV. yüzyıl Osmanlı 
kaynaklarından Neşrl'deki bir kayıtta Er
tuğrul'un, aşiretiyle Sürmeli Çukur'a (Aras 
vadisi) kadar Anadolu ve Azerbaycan'da 
dolaştıktan sonra gelip Engüri'ye (Anka
ra) yakın Karacadağ'a indiği anlatılır (bu
gün Ankara'nın güneyindeki Karacadağ 
eteğinde tipik bir Türkmen köyü olan Ya
raşlı vardır; buranın eski adı Gülşehri'dir; 
bu dağ üzerinde Karacadağ yaylasında An
tikçağ'a ait önemli şehir arkeolajik araş
tırmalara konu olmuştur) . Ertuğrul'un (o 
zaman "henüz nev-civan", doksan üç ya
şında öldü: Neşrl, I, 64, 78) Selçuklu Sul
tanı Alaeddin'e bir savaşında yardımcı ol
duğu rivayeti (Aşıkpaşazade, s. 92-93; N eş
ri. I, 62) aslında tarihi bir gerçeğin belirsiz 
bir hatırasını yansıtır. Nitekim İznik Las
karis hükümdarlarından lll. Ioannes Va
tatzes döneminde (1222-1254) uç Türk
ler'iyle bilhassa 1 ZZS-1 231 yılları arasında 

savaş alevlenmiş, ı. Alaeddin Keykubad 
Bitinya (Bithynia) uç bölgesine gelerek mü
cadeleye katılmıştır. Bizans kaynakları ve 
Suriyeli İbn Nazif kroniği Alaeddin'in se
ferleri hakkında kesin deliller sağlamak
tadır. İbn Nazif, Sultan Alaeddin'in Vatat
zes'e karşı savaşta bazı kaleleri fethetti
ğini zikreder. Osmanlı rivayetinde (Neşrl, 
I, 64) Sultan Alaeddin'in Karacahisar'ı fet
hi hakkındaki bilgi bu çerçevede tarihi bir 
gerçeklik kazanır. İbn Nazif' e göre Bizans
Selçuklu mücadelesi Alaeddin'in "büyük 
kaleleri" fethi üzerine 1 227'de başlamış, 
fakat Vatatzes Selçuk ordusunu bozmuş, 
savaş kesin bir sonuca ulaşmadan 1229'da 
devam etmiş, Celaleddin Harizmşah'ın Sel
çuklu doğu topraklarını tehdit etmesi (Yas
sıçimen savaşı, I 230) ve ertesi yıl bir Mo
ğol ordusunun Sivas'a kadar gelmesi üze
rine Alaeddin Keykubad barış yapmıştır 
( 1231) Alaeddin'in 622'ye (ı 225) doğru 
Ankara uç bölgesine geldiği hakkında ka
nıtlar mevcuttur. Ona ait Akköprü kita
besi 619 (1222) tarihini taşır ve Ankara 
Kalesi'nde Alaeddin'e nisbet edilen bir ca
mi vardır. Alaeddin ayrıca Konya'dan An
kara'ya gelişinde Şereflikoçhisar'da ve Bey
pazarı'nda camiler yaptırmıştır ( 622/1225) . 
Ertuğrul'un Sultan Alaeddin ile bu bölge
ye geldiği rivayeti Yazıcızade'nin eserinde 
yer alır. 

Ertuğrul'un Alaeddin Keykubad'a bir sa
vaşta yardımcı olduğu, sultan tarafından 
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