OSMAN DiKNE
sinde yaşadığı Kızıldeniz sahilindeki memleketine nakledildL
Mehdi hareketinin Sudan'ın bütün düzenini bozduğu ilk yıllarında Osman Dikne hakkında İstanbul'a ulaştırılan bilgiler
son derece olumsuzdur. Bu şahsın hem
Mısır askerlerine karşı hem de yerli halka
aşırı derecede zulmünden bahsedilir. Daha sonra ll. Abdülhamid'in Kızıldeniz bölgesinde artan İtalyan sömürgeciliğine karşı Osman Dikne'ye ulaştırılmak üzere bir
ferman gönderdiği ve Kesela'yı düşman
işgalinden kurtarmasını istediği bilinmektedir. 1894 yılında Hicaz Valisi Hasan Hilmi Paşa, özel adamlarını Osman Dikne'ye
yardım götürmeleri için göndermeye çalışmış ve onunla ilgili bilgileri İstanbul'a
aktarmıştır.
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Annesi Fatıma bint Abdullah'ın Resul-i
Ekrem'in doğumunda bulunduğu kaydedilmektedir (İbn Abdülber, N, 385) 9 (630)
yılında Taif'ten Medine'ye gelen altı kişi
lik bir heyetin en genç üyesiydi. Hz. Peygamber onları mescidde misafir etti. Heyetin ResQI-i Ekrem ile görüşmesi esnasında Osman develeri ve eşyaları bekliyor-
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du. Görüşmeler bittikten sonra Osman
müslüman oldu. Taifliler'in öğle sıcağında
istirahate çekildikleri sırada onun Resuluilah ile görüşüp müslüman olduğu, bazan 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 kendisine dua etmesini istediği, ResQiullah'ın
da, "Hiç kimse senin benden istediğini istemedi" diyerek ona dua ettiği rivayet edilmektedir. Heyet Taif'e dönerken Resul-i
Ekrem zekası ve dine olan ilgisinden dolayı Osman'ı önce imam, ardından vali tayin etti. Cemaate imam olduğunda namazı fazla uzatmamasını söyledi. Taif çevresindeki 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 temayüllerini önledi. Aynı maksatla Ezd kabilesinin Şenue kolu üzerine gönderildi. Hz.
Ömer zamanında iki yıl kadar aynı vazifede kaldı. 1S (636) yılında gaza için izin istediği zaman halife, "Seni valilikten azletmiyorum; kimi istersen onu vekil bırak"
diyerek izin verdi ve onu Bahreyn Uman
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 sonra kendisi deniz yoluyla oraya gitti. Zira
Hz. Ömer İran topraklarında yayılma izni
vermiş, Osman'a bölgenin önemli şehri
İstahr'a gitmesini emretmiş, Basra'da bulunan Ebu Musa el-Eş' ari'yi de ona yardım
cı tayin etmişti. İki ordunun ardarda yaptığı seferlerle Şiraz, Berkavan adası ve Tevvec fethedildi Osman Tewec'de bir mescid yaptırdı, şehri imar ederek İran seferleri için karargah haline getirdi. Yazın oradan sefer yaptı ve kışı orada geçirdi. Hz.
Osman'ın hilafetinin ilk yılında yine onun
ve Ebu Musa ei-Eş'ari'nin gayretleriyle istahr ve Cur (Gôr) yeniden ele geçirildi. Kazerun, Nubendecan, Şiraz, Errecan, Siniz,
Cenna ve Cehremü gibi önemli şehirler
fethedildi; halkları ile cizye karşılığında antlaşmalaryapıldı . 26 (646-47) ve 2Tde (64748) 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'IAs 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 nehir kıyısındaki bir yer
Şattıosmani diye anılır. Osman b. Ebü'IAs'ın tekrarlarıyla beraber elli kadar rivayeti hadis kaynaklarında yer almaktadır.
Kendisinden Yezid b. Hakem, Said b. Müseyyeb, 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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Cize vilayetine bağlı iyat kasabasının
Mezgüne köyünde doğdu. İlk ve orta öğ
renimini Kahire ve Cize'deki değişik okullarda tamamladı. Saidiyye Lisesi'ndeki öğ
renciliği sırasında fotoğrafçılık, müzik, tiyatro gibi alanlarda sürdürdüğü etkinlikleri sayesinde ödüller aldı. Vatan sevgisinin ve bağımsızlık duygusunun gelişme
sinde, fikri ve edebi kişiliğinin oluşmasın
da bu okulun derin etkisi oldu. Daha sonra
Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pel-

OSMAN FAZLI ATPAZARi
sefe Bölümü'ne girdi.

Eğitimi

konusunda

babasıyla arasındaki anlaşmazlık yüzünden

önemli maddi sıkıntılar çeken Osman Emin
fakültenin Belçika asıllı dekanının sağla
dığı destekle öğrenimini sürdürdü. Bu sı
rada Fransızca'ya duyduğu ilginin yanında
üniversitenin öğretim elemanlarıyla münasebetlerini geliştirerek onların birikiminden yararlanmaya çalıştı. Rene Descartes,
Benedict Spinoza, lmmanuel Kant, Auguste Comte, Henry Bergson gibi filozofların
kitaplarını okudu; hacası Ahmed Lutfl esSeyyid'in teşvikiyle J. J. Rousseau, Voltaire, Diderot ve d'Aiembert'in, ayrıca düşün
ce hayatının şekillenmesinde etkili olan
hacası Mustafa Abdü rrazık'ın yönlendirmesiyle Farabl, İbn Sina. Gazzarı. İbn Rüşd
ve Fahreddin er-Razl'nin eserlerini inceledi. Böylece Batı ve İslam düşüncelerini kaynağından tanıma imkanı buldu. 1930 yılın
da mezun olduktan sonra Fransa'ya giderek Sorbonne Üniversitesi'nde lisans üstü
çalışmasına başlayan Osman Emin, Muhammad Abduh: Essai sur ses idees
philosophiques et religieuses başlıkl ı
doktora çalışmasını 1936'da tamamlayıp
ülkesine döndü ve öğretim elemanı olarak Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne intisap etti; Ezher, İskenderiye ve Aynişems üniversit elerinde de hocalık yaptı.
Libya, Sudan, Pakistan gibi İslam ülkelerinde sözleşmeli veya misafir öğretim üyesi sıfatıyla bulundu. 1974'te Kahire Mecmau'l-lugati'l-Arabiyye üyeliğine seçildi ve
bu görevini Mayıs 1978 tarihinde ölümüne kadar sürdürdü.
Osman Emin'in felsefesi bir tür spiritüalizm olarak değerlendirilmektedir. Düşüncesi "varlığın maddi ve cismanl boyutunun gerisindeki ruhi ve manevi boyutuna yönelme" şeklinde özetlenebilir. Bu
görüşleri ni büyük ölçüde kendisinin "cüvaniyye" adını verdiği , " inancının esası ve
devrim felsefesi" diye açıkladığı teorisinde
sistem l eşti rmeye çalışmıştır. Zeki Neclb
Mahmüd'a göre cüvaniyye ismi, varlığın
araz olan dış yüzü ile cevher olan iç yüzü
arasındaki farklılığa yahut nicelikle nitelik, sınırlı zamanla ebedllik, maddi olanla
ruhi olan arasındaki ayınma işaret eder.
Başka bir ifadeyle cüvaniyye, bir insanın
beden gözüyle görülüp dışarıdan müşahe
de edilmesi durumunda gören-görünen
ikiliği ve başkalığı ile aynı insanın ruh gözü ile görülüp içeriden tanınması durumunda gören-görünen bütünlüğü arasın
daki farkı gösteren bir düşünce tarzıdır
(Min Zaviyetin fe/sefiyye, s. 32). Kişilerin

ve nesnelerin dış görünüşlerinin , geçici ve
değişken niteliklerinin ötesine geçerek onları hakiki metafizik boyutlarıyla tanıma
mız, yani ilkeleriyle, iç yapılarıyla derinden kavramamız halinde kazanacağımız
sezgi gücü sayesinde bir bakıma varlıkla
bütünleşmemiz ve varlığın mahiyetinin bize aydınlanıp kendini göstermesi mümkün olacaktır. Şu halde bu sezi mistik değil rasyonalisttir.
Bu felsefe bir tek düşünce tarzına saplanmaktan kurtulmayı, sözün ve görünüşün ötesindeki anlam ve amaca yönelmeyi, ezberlemenin ve tekrar etmenin yerine
kavramayı ve ilgilenilen konuyu sempatiyle içselleştirmeyi gerekli görür; şuurlu
bir düşünme üzerine dayalı tutarlı bir sistem için çalışmayı hedefler. İnsanı dış görünüşü ve arızl özellikleriyle değil özü ve
ruhuyla kavramaya, onun derunl hayatını ,
düşüncelerini. dürtülerini, rüyalarını. vehimlerini, doğru ve batı ! inançlarını . hükümlerini, istidlallerini, hayallerini, doğru
larını ve yanlışlarını anlamaya yönelir.
Osman Emin'in felsefesi aynı zamanda
ideolojik bir karakter taşır. Zira bu felsefe. Arap milletinin tarihi gelişimine süreklilik kazandırabiirnek için kendi düşünce
köklerine dönmesini. geçmişine yönelerek
buradan aldığı ilhamla kendi geleceğini
hazırlamasını sağlamayı amaçlar. Bu aynı
zamanda bir devrim felsefesidir; çünkü
bu felsefe kendisi için nihai bir hedef belirleyerek ona doğru ilerlemeye teşvik eder;
tarihi diri tutan şeyin ilkelerin gücü, eşya
yı değiştirme ve ona yeniden şekil verme
iradesi olduğuna inanır. Osman Emin'in
düşüncesi genel olarak dinin ve ahiakın ruhunu kavramaya, özel olarak da Kur ' an ' ı
ve Hz. Peygamber'in hadislerini doğru anlamaya dayanır. Amacı ise insan zihnini
geliştirmek, hürriyet bilincini güçlendirmek ve insanın anlamları ve değerleri kavrama yeteneğini zenginleştirmektir. Ona
göre felsefe sadece t eorik düşüncelerden
ibaret değildir; filozof toplumların yaşa
dıklarından. sosyal problemlerden ve genel siyasetten uzakta durmamalıdır. Felsefe çağın ihtiyaçlarına, toplumun taleplerine cevaplar üretmeli, bizimle bizim dı
şımızdakiler arasında bir diyalog dili olmalıdır. Allah ' ın bir ülkeye vereceği en güzel
nimetlerden biri o ülkeye gerçek filozoflar
lutfetmesidir.

dırmaktır.

Bencillikten sıyrılma , başkası
na değer verme ve herkesin iyiliği için çalışma gibi erdemlerle donanma insanlığa
saygı bilincinin vazgeçilmez şartlarından
dır. İnsanlık idealine dayanmayan bütün
mill'i idealler sönüp gitmeye mahkümdur.
Yüce amaçlar. manevi değerler ve güzel
düşünceler ancak derin bir insanlık şuuru
sayesinde ruhlara siner.
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stoicisme et la pensee islamique (Paris 1959), Ruvvadü'I-va'yi'I-insani ti'ş
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Değerler

felsefesine de büyük önem veren Osman Emln'e göre bir insanın içinde kendi milletine yararlı olacak bir anlayış ve iş yapma arzusu geliştirmeni n yolu
onda insanlığa ilgi ve saygı bilincini uyan-
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