
likte bu kişinin Osman Dede Efendi olma
dığı anlaşılmaktadır. Sadece maddenin gi
rişine konulan resimdeki kişi Osman De
de Efendi'dir (Ham!d Mecld Hedo. 1, 355-
356) 
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OSMANDİKNE 
(ö. 1926) 

Sudan'da 
Mehdi hareketi emirlerinden. 

L _j 

Doğum tarihi ve ailesinin kimliği konu
sunda çeşitli rivayetler vardır. Bazı kaynak
lara göre 1836'da Osmanlı Devleti'nin Ha
beş eyaletinin idari merkezi olan Sevakin'
de doğmuştur. Ayrıca Fransa'nın Rouen 
şehrinde bir Fransız ailenin çocuğu olarak 
dünyaya geldiği, asıl adının Georges Nis
bet olduğu ve müslüman olan üvey baba
sının onu önce Kahire'deki askeri okulda 
okuttuğu, ardından Sevakin adasına yerleş
tiği de belirtilir. Osmanlı arşiv belgelerinde 
ise onun Mağrib asıllı veya Mekkeli bir tüc
car olduğu gibi farklı kayıtlar vardır. Kendi
sinin ise ailesinin aslen Diyarbekirli oldu
ğunu ve Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı f et 
hettiği zaman Sevakin'e gelip yerleştiğini , 

bu bölgedeki Hedendeve kabilesiyle yap
tıkları evlilikler neticesinde onlarla karıştı
ğını söylediği nakledilir. Sudan'da XIX. yüz
yılda önemli görevlerde bulunan Mısırlı 
devlet adamı İbrahim Fevzi Paşa da onu 
Türk asıllı olarak belirtir. Dikne lakabı ise 
bir görüşe göre Diknat kabilesi ile evlilik 
yoluyla akrabalık kurmasına dayanır. 

Doğu Sudan'daki halk arasında yaygın 
olan Şazeliyye tarikatının Meczfıbiyye ko
luna intisap eden Osman Dikne, yaşadığı 

bölgenin dini önderlerinden ve bu kolun 
postnişini Şeyh Tahir ei-Meczfıb'dan fıkıh 

dersleri aldı. Kısa sürede dini kişiliğiyle 
çevresinde saygı duyulan bir kişi haline 
geldi. Sevakin, Tfıker ve Kesela'nın bulun
duğu Etbere ile Kızıldeniz arasındaki böl
geyi çok iyi bildiği ve bölgedeki gelişme

ler i takip ettiği anlaşılan Osman Dikne bir 
dönem Osmanlı Mısır idaresi tarafından 
memur tayin edildi, kendisine "bey" laka
bı dahi verildi. Sevakin'de mülk sahibi ol
du ve Mısır ile ticari ilişkiler kurdu. Seva
kin ile Hicaz ve Mısır arasında başta pa
muk olmak üzere devekuşu tüyü alım sa
tım ı yanında köle ticaretiyle de uğraştı. 
Hatta o dönemde kesin olarak yasaklanan 
bu ticareti devam ettirmesi yüzünden İ n
gilizler'in baskısı sonucu bir müddet Os
manlı Mısır idaresi tarafından tutuklandı. 
Bu sebeple hem Mısır hidivliğine hem de 
onlar üzerinde büyük nüfuz sahibi olan İn
gilizler' e karşı nefret duyguları besleme
ye başladı. 1877'de Darffır'a gitti, orada 
bazı sıkıntılarla karşılaştı ve kaçmak zo
runda kaldı. 1882 yılında Urabl Paşa'nın 
Mısır'da başlattığı isyan hareketine iştirak 
etti. ardından Sevakin'e döndü. Kendisini 
mehdi ilan eden Muhammed Ahmed el
Mehdi ile yakınlık kurdu. Mehdi tarafın
dan Doğu Sudan'da Arap soylulardan tec
rit edilmiş bir konumda yaşayan Bece ka
bilelerine emir tayin edildi. Mehdinin ci
had davetini bölgedeki taraftariarına ile
terek etrafında pek çok adam topladı ve 
İngiliz-Mısır yönetimine karşı mücadele 
edecek şekilde teşkilatlandırdı. 

Osman Dikne bu faaliyetleri sırasında 
Tfıker ile Kızıldeniz tepelerinin en önemli 
yerleşim yeri Sinkat'ı ablukaya alarak bu
raya erzak ve mühimmat geçişini engel
ledi ve ardından Sevakin kışla kumanda
nı Mehmed Tevfik Bey'in idaresindeki 1 00 
kadar askere saldırdı. Sudan'ın idari mer
kezi Hartum ile Sevakin arasındaki telgraf 
hattını keserek haberleşmeyi engelledi. 
5 Ağustos 1883'te İngiliz-Mısır ordusuna 
500-600 adamıyla saldırdı. Karşı tarafa 
önemli ölçüde zayiat verdirdi, bu ar ada 
kendisi de ciddi bir şekilde yaralandı. 11 
Eylül'de Kubab'da 500 kişilik Mısır birliği

ne karşı çarpıştı. Girişilen iki saldırıda in
giliz-Mısır ordusundaki askerlerin tama
mı yok edildi. 15 Ekim'de Ebint'te 200 Mı
sır askeri ile içlerinde İngiltere' nin Seva
kin konsolosu Moncrieff'in de bulunduğu 
diğer sivilleri katletti. 5 Kasım 'da Kızılde

niz sahilindeki savaşa 250 adamı katıldı 
ve Doğu Sudan kumandanı Mahmud Pa
şa Tahir komutasındaki 400 Mısır askerini 
tamamen yok etti. Temeynab'da 2 Aralık 
1883'te 1100 kişilik Mısır birliğini de aynı 
akıbete uğrattı. 
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Mehdi'nin Doğu Sudan emlri olarak cep
heden cepheye koştu. Acımasızlığı ve bir
biri ardınca kazandığı başarılarla ün ka
zandı . Mehdi hareketinin önde gelen emi
ri oldu. 4 Şubat 1884'te Kızıldeniz sahili
ne yönelik ikinci saldırısına 3000 adamıyla 
katıldı. Tamamına yakını Mısırlı askerler
den oluşan ve başında Valentine Baker Pa
şa'nın bulunduğu 6000 kişilik İngiliz ordu
suna büyük zayiat verdirdi. 8 Şubat'taki 
Ükak saldırısında yine başarılı oldu. Üç gün 
sonra Doğu Sudan'da önemli bir yerleşim 
yeri olan Kesela üzerine yürüdü ve bura
da 4500 adamından sadece 1 OO'ünü kay
bederken karşı taraftaki 1500 askerden 
11 OO'ünü yok etti. 29 Şubat 1884'te Kızıl 

deniz sahilinde İngiltere'den gönderilen 
General Graham kumandasındaki 24.000 
askerden oluşan büyük bir İ ngiliz birliğine 
önemli ölçüde zayiat verdirdi. Teemmay'
daki son büyük saldırısında da yine Gra
ham kumandasındaki İngiliz birliklerini 
bozdu (12 Mart 1884). 

Mehdi Muhammed Ahmed'in 22 Hazi
ran 1885'te ölümü ve yer ine Abdullah b. 
Muhammed et-Teayişl'nin geçmesinden 
sonra Osman Dikne'nin taraftarları artık 
eskisi gibi mücadeleyi sürdüremediler. 8 
Nisan 1888'de Nil ile Etbere nehrinin bir
leştiği yerde yapılan savaşta İngiliz ku
mandan Herbert Kitchener'in (Lord Kitc
hener) birliklerine karşı savaşan Mahmud 
Ahmed ve Osman Dikne'nin güçleri üs
tünlük sağlayamadı ve bozguna uğradı. 
1888 yılı Aralık ayında General Grinfell'in 
birlikleri karşısında da epeyce güç kaybe
dildL Osman Dikne bu savaşta bir kolunu 
kaybetti. 8 Nisan 1898'deki savaşta Kitc
hener karşısında ağır bir yenilgiye uğradı, 
zorlukla kaçabildL 1899 yılı Kasım ayında 
Kordofan'ın güneyinde yapılan ve Mehdi 
hareketinin önde gelenlerinin tamamının 
öldürüldüğü savaşın ardından 19 Ocak 
1900'de yakalandı. Sudan-Mısır sınırında

ki Vadlhalfa'da çok sıkı göz hapsinde tu
t uldu. 1926 yılında burada öldü. Kabri da
ha sonra bu bölgede kurulan Nasır Barajı 

sebebiyle kaldırılıp Mehdi hareketi önce-

osman Dikne 

463 



OSMAN DiKNE 

sinde yaşadığı Kızıldeniz sahilindeki mem
leketine nakledildL 

Mehdi hareketinin Sudan'ın bütün dü
zenini bozduğu ilk yıllarında Osman Dik
ne hakkında İstanbul'a ulaştırılan bilgiler 
son derece olumsuzdur. Bu şahsın hem 
Mısır askerlerine karşı hem de yerli halka 
aşırı derecede zulmünden bahsedilir. Da
ha sonra ll. Abdülhamid'in Kızıldeniz böl
gesinde artan İtalyan sömürgeciliğine kar
şı Osman Dikne'ye ulaştırılmak üzere bir 
ferman gönderdiği ve Kesela'yı düşman 
işgalinden kurtarmasını istediği bilinmek
tedir. 1894 yılında Hicaz Valisi Hasan Hil
mi Paşa, özel adamlarını Osman Dikne'ye 
yardım götürmeleri için göndermeye ça
lışmış ve onunla ilgili bilgileri İstanbul'a 
aktarmıştır. 
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OSMAN b. EBÜ ŞEYBE 
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OSMAN b. EBÜ'I-AS 

( '--""w' ._s. i w-ı w~ ) 
Ebu Abdiilah Osman b. Ebi'I-As 

b. Bişr es-Sekafl 
(ö. 51/671) 

L 
Sahabi. 
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Annesi Fatıma bint Abdullah'ın Resul-i 
Ekrem'in doğumunda bulunduğu kayde
dilmektedir (İbn Abdülber, N, 385) 9 (630) 
yılında Taif'ten Medine'ye gelen altı kişi
lik bir heyetin en genç üyesiydi. Hz. Pey
gamber onları mescidde misafir etti. He
yetin ResQI-i Ekrem ile görüşmesi esna
sında Osman develeri ve eşyaları bekliyor-
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du. Görüşmeler bittikten sonra Osman 
müslüman oldu. Taifliler'in öğle sıcağında 
istirahate çekildikleri sırada onun Resu
luilah ile görüşüp müslüman olduğu, ba
zan Resulullah'a, bazan sahabilere sorular 
sorarak müslümanlığı ve Kur'an'ı öğren
meye çalıştığı, bu halinin ResQI-i Ekrem'in 
hoşuna gittiği, dini bilgileri ve Kur'an'ı öğ
renebilmesi için Hz. Peygamber'den ken
disine dua etmesini istediği, ResQiullah'ın 
da, "Hiç kimse senin benden istediğini is
temedi" diyerek ona dua ettiği rivayet edil
mektedir. Heyet Taif'e dönerken Resul-i 
Ekrem zekası ve dine olan ilgisinden do
layı Osman'ı önce imam, ardından vali ta
yin etti. Cemaate imam olduğunda nama
zı fazla uzatmamasını söyledi. Taif çevre
sindeki badiyelerin yönetiminde Malik b. 
Avf en-Nasrl ona yardımcı oldu. Osman, 
Hz. Peygamber'in vefatına kadar bu görevi 
yürüttü. Hz. Ebu Bekir'in hilafetinde Taif 
valiliğinde kaldı ve özellikle kendi kabilesi 
Sakifte baş gösteren dinden dönme te
mayüllerini önledi. Aynı maksatla Ezd ka
bilesinin Şenue kolu üzerine gönderildi. Hz. 
Ömer zamanında iki yıl kadar aynı vazife
de kaldı. 1 S (636) yılında gaza için izin is
tediği zaman halife, "Seni valilikten azlet
miyorum; kimi istersen onu vekil bırak" 
diyerek izin verdi ve onu Bahreyn U man 
valiliğine tayin etti. Osman, Taif'te Ya'la b. 
Abdullah'ı vekil bırakarak Bahreyn'e gitti 
ve kısa zamanda orayı yeniden İslam'a 
bağladı. 19 (640) yılında kardeşi Hakem'i 
Irak sınırındaki Fars'a gönderdi. Daha son
ra kendisi deniz yoluyla oraya gitti. Zira 
Hz. Ömer İran topraklarında yayılma izni 
vermiş, Osman'a bölgenin önemli şehri 
İstahr'a gitmesini emretmiş, Basra'da bu
lunan Ebu Musa el-Eş' ari'yi de ona yardım
cı tayin etmişti. İki ordunun ardarda yap
tığı seferlerle Şiraz, Berkavan adası ve Tev
vec fethedildi Osman Tewec'de bir mes
cid yaptırdı, şehri imar ederek İran sefer
leri için karargah haline getirdi. Yazın ora
dan sefer yaptı ve kışı orada geçirdi. Hz. 
Osman'ın hilafetinin ilk yılında yine onun 
ve Ebu Musa ei-Eş'ari'nin gayretleriyle is
tahr ve Cur (Gôr) yeniden ele geçirildi. Ka
zerun, Nubendecan, Şiraz, Errecan, Siniz, 
Cenna ve Cehremü gibi önemli şehirler 
fethedildi; halkları ile cizye karşılığında ant
laşmalaryapıldı . 26 (646-47) ve 2Tde (647-
48) Rey, Erdeşir, Sabur gibi şehirler ele 
geçirildi ve Osman bu bölgenin valiliğine 
tayin edildi, 29 (650) yılında görevinden 
uzaklaştırıldı. 

Hz. Osman, daha sonra onun Mescid-i 
Nebevi'ye ilave edilen evini alarak kendisi-

ne Basra'da bir arsa verdi. Osman b. Ebü'I
As 29 (650) yılında burada bir ev yaptırdı 
ve hayatının geri kalan kısmını ilimle meş
gul olarak burada geçirdi. lll. (IX.) yüzyı
lın ortalarına kadar bilinen nesli Basra'da 
yaşamıştır. Şehirde n ehir kıyısındaki bir yer 
Şattıosmani diye anılır. Osman b. Ebü'I
As'ın tekrarlarıyla beraber elli kadar riva
yeti hadis kaynaklarında yer almaktadır. 

Kendisinden Yezid b. Hakem, Said b. Mü
seyyeb, Musa b. Talha, Nafi' b. Cübeyr b. 
Mut'im, Ebü'I-Aia b. Abdullah, Hasan-ı 
Basri, Mutarrif b. Abdullah b. Şıhhir gibi 
tabiiler hadis rivayet etmiştir. 
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~ AsRi ÇUBUKCU 

OSMAN b. EBÜ's-SALT 
( ~~._s. i 0-! w~ ) 
Harici fırkalarından 

Acaride'nin tali bir grubu olan 
Saltiyye'nin kurucusu 

(bk. ACARİDE). 

OSMANEMIN 
(..:y.,oiw~) 

(1908-1978) 

Mısırlı fikir adamı. 
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Cize vilayetine bağlı iyat kasabasının 
Mezgüne köyünde doğdu. İlk ve orta öğ
renimini Kahire ve Cize'deki değişik okul
larda tamamladı. Saidiyye Lisesi'ndeki öğ
renciliği sırasında fotoğrafçılık, müzik, ti
yatro gibi alanlarda sürdürdüğü etkinlik
leri sayesinde ödüller aldı. Vatan sevgisi
nin ve bağımsızlık duygusunun gelişme
sinde, fikri ve edebi kişiliğinin oluşmasın
da bu okulun derin etkisi oldu. Daha sonra 
Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pel-


