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ı masını, giyimeve tesetiüre karışılmama
sını, siyasi suçluların serbest bırakllmasını 
ve meşru olmayan vergilerin kaldırılmasını 
istedi. Bu teklifleri kabul eden sultanın 
onu oğlu Yunfa'ya mürebbi tayin ettiği kay
dedilmektedir. Osman b. FCıdi, Gvarza'nın 
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Z9 Safer 1168'de ( 15 Aralık 1754) Hev
sa'nın kuzeyinde yer alan Galmi şehri ya
kınlarındaki Maratta köyünde doğdu. Ba
bası Muhammed'e verilen ve FQiani dilin
de "alim, fakih" manasma gelen "Fudi" un
vanına nisbette Osman b. Fudi (Hevsa di
linde Osman dan Fodio, FGlanller arasın
da Usmanu Bi-FGdiye) şeklinde anılır. Genç 
yaşta babasının liderliğindeki kabilesi FCı
laniler'le birlikte Degal'e taşındı. ilk Kur'an 
derslerini babasından aldı. Daha sonra ço
ğu akrabası olan alimlerden tefsir, hadis, 
fıkıh ve Arap dili okudu. Hocalarının başın
da örnek edindiği amcası Osman Binduri, 
Buhari'nin el-Cami'u'ş-şaJ:ıiJ.ı'ini kendi
sinden okuduğu Muhammed b. Racl ve 
en çok etkisinde kaldığı ıslahatçı alim Aga
desli Cibril b. ömer gelmektedir. Agades'
te Cibril b. Ömer'in yanında bir yıl kalan 
ve onun aracılığıyla tasavvufa intisap eden 
Osman, Gobir'e dönerek dini öğrenimine 
orada devam etti ve bu yıllardan itibaren 
tebliğ faaliyetine girişti. Aynı dönemde De
gal'de ders vermeye başladı. Kısa süre için
de gezgin bir mürşid, güçlü bir müderris 
ve ateşli bir vaiz olarak tanındı. Gobir dı
şındaki şehir devletlerine gidip oralarda 
dersler ve vaazlar veriyordu. Önce Kebbi, 
1780'de Zamfara şehir devletine geçerek 
beş yıl süreyle vaaz ve tebliğlerini devam 
ettirdi. Burada büyük başarı sağladı, "ce
maat" olarak adlandırdığı taraftarlarının 

sayısı arttı. Vaazlarında sünnetin ihya edil
mesi ve bid'atların ortadan kaldırılması 
konusunu ele alıyor, islam'ın ilk dönemin
deki haline dönülmesi gerektiğini söylü
yordu. 

Otuz yaşında Degal'e çekilerek başta 
Gobir olmak üzere Katsina ve Kano emir
liklerinden gelen gençlerin eğitim ve öğ
retimiyle ilgilendi. Derslerinde Kur'an ve 
Sünnet' e uygun islam'ı anlatırken bir yan
dan da öğrencileri için eserler kaleme alı
yordu. idarecilerden uzak durma anlayı
şını benimsemekle birlikte gerçek islam'ı 
sultaniara da anlatmak istedi. Alimiere 
değer veren Gobir Sultanı Bava Can Gvar
za'dan yakın ilgi gördü. 1789 yılı kurban 
bayramında saraya çağırdığı alimiere he
diyeler dağıtan sultandan hediye yerine 
ülke halkına islam'ı aniatmasına izin veril-
mesini, çağrısına uyanlara engel olunma-
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yerine geçen kardeşi Sultan Yakuba ile de 
iyi ilişkiler kurdu. Ancak davetinin gittikçe 
güçlenmesi kralları onun aleyhine döndür
dü. Yakuba'nın halefi Nafata, 1797-1798 
yıllarında Osman b. Fudi'ye karşı sert bir 
tavır takın dı, ona ve cemaatine verilen izin
leri kaldırmaya başladı. 1798'de çıkardığı 
bir fermanla sonradan müslüman olanla
rın eski dinlerine dönmesini emrederek 
müslümanlara tesettürü, sarık ve kaftan 
giymeyi yasakladı. 1803'te hükümdar olan 
Yunfa önce tahta çıkmasına yardımcı olan 
Osman'a ve cemaatine karşı iyi davrandı. 
Fakat kısa bir süre sonra onları rejim açı
sından tehlike görerek politikasını değiş
tirdi ve Osman b. FCıdi'yi öldürmeye teşeb
büs etti. Bu arada bazı cemaat mensupla
rının cezalandırılması yüzünden onlarla as
kerler arasında çatışma çıktı. Bunun üze
rine Yunfa, Osman b. FCıdl'ye Degal'i he
men terketmesini emretti. Osman 1803 
yılında cemaatiyle birlikte Gudu'ya gitti ve 
bütün taraftarlarını oraya çağırdı. Gudu'
dan Kral Yunfa'ya bir elçi gönderdi, on
dan tövbe etmesini ve siyasi suçluları ser
best bırakmasını istedi. Teklifinin redde
dilmesi üzerine yaptığı toplantıda emirü'l
mü'minin ve halife unvanıyla biat alarak 
Yunfa'ya karşı cihad ilan etti. Yunfa'yı des
tekleyen diğer sultaniara da dine aykırı 
davranışlardan kaçınmalarını bildiren mek
tuplar gönderdi. 

Osman b. FCıdi, Z1 Haziran 1804'te Tab
kin Kvatto savaşında kralın birliklerini ağır 
bir yenilgiye uğrattı . Bu zafer Pulani ve 
Hevsalı köylülerin katılımını da beraberin
de getirdi. Zamfara'nın güneybatısındaki 
şehirler de ona katıldı . Aynı yıl içinde Go
bir'in başşehri Alkalawa'ya düzenlenen ilk 
saldırı başarısızlıkla sonuçlandıysa da 1806'
da Zaria ele geçirildi. Saldırıya geçen Go
bir, Kebbi ve Tevarik birlikleri Atvasa'da 
yenilgiye uğratıldı. Kano, Katsina ve Dau
ra emirliklerine gönderilen kuwetler de 
başarılar elde etti. 1806'da Alkalawa'ya 
karşı tekrar başlatılan saldırılar 1808'de 
şehrin alınmasıyla sonuçlandı. Alkalawa'
nın ele geçirilmesi cihad hareketinde bir 
dönüm noktası oldu. Merkezini Sifava'ya 
taşıyan Osman b. FCıdi Katsina, Kebbi, Nu
pe, Zaria ve Liptako'ya gönderdiği ordu
Iarla diğer Hevsa devletlerini ortadan kal
dırdı. Aynı yıl içinde müslüman Bornu'yu 
topraklarına katarak bir yıl sonra ele ge-

çirdiği yerlerle kurduğu devletin sınırlarını 
Atiantik sahillerinden Tinbüktü'ye kadar 
genişletmiş oldu. Ancak 1809'da Bornu, 
Muhammed Emin el-Kanimi tarafından 
geri alındı. 

Bu başarılarının ardından Osman b. Fu
di 1812'de Sakoto halifeliğinin kuruluşu

nu ilan ederek islami bir yönetim kurdu. 
Halifelik unvanını taşımak ve cihad hare
ketini bizzat düzenlemekle birlikte aktif 
siyasetten büyük ölçüde çekildi. iki eyale
te ayırdığı ülkesinin batı eyaletlerinin yö
netimini kardeşi Abdullah'a, yeni fethedi
len doğu eyaletlerinin yönetimini de So
koto'yu başşehir yapan oğlu Muhammed 
Bella'ya bırakıp Sifava'da ikamet etmeye 
başladı. Ömrünün geri kalan yıllarını ilim
le, kurduğu devletin hukuk! ve idari yapı
sını belirleyen eserler yazmakla geçirdi. üç 
yıl sonra oğlunun ısrarı üzerine Sakoto'ya 
geldi. 3 Cemaziyelahir 1Z3Z'de (20 Nisan 
1817) vefat etti. Kabri halen Nğerya, Nğer 
ve Çad müslümanları için önemli bir ziya
retgahtır. On üç evliliğinden toplam otuz 
yedi çocuğu olan Osman b. Fudi'nin yeri
ne geçen oğlu Muhammed Bella da ba
şarılı bir devlet adamı ve çok sayıda kitap 
yazan bir alimdir. Osman b. Fudi, bid'at
ların geniş ölçüde yayıldığı bir toplumda 
başlattığı Kur'an ve Sünnet'e dönüş ha
reketiyle müslümanlara dinlerini doğru bir 
şekilde öğretmenin yanı sıra kırsal kesim
de yaşayan putperest Pulaniler ve Hevsa 
kabileleri arasında islamiyet'in hızla yayıl
masını sağlamış. Batı Afrika tarihinin XIX. 
yüzyılın başında yeniden şekillenmesinde 
büyük etkisi olan ve yaklaşık bir asır böl
genin en güçlü devletlerinden biri olarak 
kalan Sakoto halifeliğini kurmayı başar
mıştır. Islahatçı bir alim, başarılı bir dev
let adamı ve aynı zamanda ünlü bir mu
tasawıf olan Osman b. Fudi hacası Cibril 
b. ömer'den Halvetiyye, Kadiriyye ve Şa
zeliyye tarikatları icazetini almış. bilhassa 
Kadiriliğin bölgede yayılmasında etkili ol
muştur. 

Eserleri. Osman b. Fudi 1 SO civarında 
kitap ve risale kaleme almış, bunlardan 
11 S tanesi tesbit edilmiştir. Fulfulde di
linde yazdığı, Hevsa diline de çevrilen şi
irleri dışında eserlerinin tamamına yakı
nını Arapça yazmıştır. Yayımlanan eserle
rinden bazıları şunlardır: 1. İJ:ıya'ü's-sün
ne ve i]].madü'l-bida' (Sokoto, ts.). 2. Ki
tfıbü Beyani vücubi'l-hicre 'ale'l-'ibfıd 
ve beyani vücubi naşbi'l-imam ve ~ö.
meti'l-cihad. Fethi Hasan el-Mısri tarafın
dan ingilizce tercümesiyle birlikte yayım
lanmıştır (HartGm 1977). 3. "Le Kitab al
tarq bayna wilayat ahi al-Islam wa-Wi-



Jayat ahi al-Kutr" . M. Hiskett (BSOAS, 
XXIII ı ı 960], s. 558-579) ve Ali Merad (ls
lamochristiana, sy. 6 ı Roma ı 980 J, s. 179-
209) iki ayrı neşrini gerçekleştirmiştir. 4 . 

Nurü'l-elbôb. ismail Harnet tarafından 
Fransızca tercümesiyle birlikte yayımlan

mıştır (RevueAfricaine, XLJ/227 ıı 897J, s. 

297-317; XLll/228ıl898J, s. 58-69) S. Ten
bihü'l-il]van 'ala aJ:ıvali arzi's-Sudan. 
H. Richmond Palmer eseri ingilizce tercü

mesiyle birlikte neşretmiştir ( Joumal of the 
African Society, Xlll ıı9 13- ı 9 ı 4 J, s. 407-

414; XIV ıı91 4-l9l5j, s. 53-59, 185-192) . 
6. "The Wath'iqat ahi al-Sudan". A. D. H. 

Bivar tarafından ingilizce tercümesiyle bir

likle yayımlanmıştır (JA{r.H, 11/ 1-2 [ 1961 ı. 

s. 235-243). 7. Ta'lim al-ikhwan (n şr. B. 

G. Martin, MES, sy. 4 ıı967-1968j, s. 50-
97). 8. "el-Mesa,ilü'l-mühimme elieti yat:ı

tacü ila ma'rifetiha ehlü's-SGdan" (nşr. 

Hasan l sa Abdüzzahir, lfavliyyetü Külliy
yeti'ş-şerl'a ve'd-diraseti'l-İslamiyye, sy. 3 
[19841. s. 171-201 ; eserlerinin listesi için 

bk. Özköse, s. 65-73) 
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Bursa'da 

L 
XIX. yüzyılda yenilenen türbe. 
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Bursa'nın Türkler tarafından fethedil
mesinin çok kolay olmadığı , şehrin dağu

suna ve batısına "havale" denilen birer kü
çük kale inşa edildiği ve bu yapılar vasıta
sıyla şehrin yirmi- yirmi beş yıl kuşatma 
altında tutulduğu bilinmektedir. Bu kuşat
ma devam ederken Osman Gazi'nin za
man zaman şehir surlarının üzerinden Bur
sa 'yı seyretmeye geldiği ve gümüş gibi 
parlayan manastırın şapelini görünce bu 
gümüşlü kubbenin altına gömülmeyi va
siyet ettiği kaydedilmektedir. Orhan Bey 
Bursa'yı fethedince babasının vasiyetini ye
rine getirerek onu Gümüşlü Kümbet de
nilen binanın içine defnetmiştir. Burada 
bulunan manastır kompleksinden bir kıs
mının Orhan Medresesi, bir kısmının fe
tih camisi sıfatıyla Orhan Camii'ne dönüş
türüldüğü (depremde yıkıldıktan sonra ki
tabesi Şehadet Camii'nin doğu duva rına 

konulmuştur). yuvarlak planlı şapelin içi
ne de Osman Bey'in defnedildiği bilinmek
tedir. Selçuklu Sultanı Alaeddin'in Osman 
Bey' e bağımsızlık alameti olarak gönderdi
ği davul, tesbih, tuğ ve sancak da bu tür
bede muhafaza edildiğinden halk arasın
da kullanılan Davullu Manastır ismi, bilhas
sa yabancı yazarlar tarafından yanlış anla
şılarak Davud Manastırı şeklinde ifade edil
miştir. Bir diğer yanlış da yuvarlak planlı 
bütün yapıların Aziz ilyas'a ithaf edilmesi 
buranın da Aya Eliya Manastırı (Kilisesi) di
ye adlandırılmasına sebep olmuştur. An
cak son zamanlarda yapılan araştırmalar
da Aziz iıyas'tan başkalarına ithaf edilen 
yuvarlak planlı yapılara da rastlanmıştır. 

Osman Gazi'nin gömülü olduğu yuvar
lak bina 1801 'de yanmış ve ardından ta-
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mir edilmiştir. 1855 depreminde tamamen 
yıkılmamışsa da çok büyük hasar görmüş
tür. Sultan Abdülaziz tarafından 1863 yılın
da yaptırılan bugünkü türbenin biraz daha 
geniş ölçülerde inşa edildiği anlaşılmakta
dır. Yapının Osman Nevres'in söylediği ve 
M evievi Zeki Dede'nin ta'lik yazıyla yazdı
ğı on satırlık kitabesinin son mısraından 

yapım tarihi olarak 1280 ( 1863) çıkmakta

dır. Bugünkü bina iki adet çok ince ve uzun 
sütunçeli, üzerinde Abdülaziz'in tuğrası 
bulunan bir sundurma, ahşap kemerli dik
dörtgen bir giriş holü, holün batısında tür
bedar odası ve türbe olmak üzere dört bö
lümden oluşur. Birkaç basamakla inilen 
türbe giriş tarafı hariç diğer cephelerde 
yer alan kilit taşı volütlü yuvarlak kemer
li, mermer söveli, dökme demir şebekeli 
pencerelerle aydınlanmaktadır. Türbenin 
hem gövdesi hem kasnağı hem de kub
besi sekizgendir. Kubbenin her dilimi iki 
adet girlant ile süslüdür. içerideki kalem 
işleri basittir ve onarımlarda yenilenmiş

tir. Köşe pilastırları yeşil mermer görünü
mündedir. Sandukanın barok bitkisel süs
lemeli kadife örtüsü ve sedef kakma şe
bekesi birer sanat eseri olup en son 2004 
yılında Sedefkar Zafer Karazeybek tarafın
dan tamir edilmiştir. PGş'idenin baş ucun
da sülüs hatla Abdülfettah Efendi'nin gü
müş simle işlenmiş yazısı vardır. PGş'ide
nin kuzey sırtında ve güney sırtında dört 
kartuş halinde iki Arapça ibare yer almak
tadır. Sandukanın üzerinde beyaz kandilli 
kristal bir avize asılıdır. Türbede on yedi 
sanduka bulunmaktadır, Osman Gazi, oğ
lu Alaeddin Bey, Orhan Bey'in eşi Asporça 
Hatun, Orhan Gazi'nin Asporça'dan dağ
ma oğlu ibrahim ve ı. Murad'ın oğlu Sav
cı Bey olarak beşinin aidiyeti bilinmekte 
olup diğerleri hakkında bilgi yoktur. 

Çeşitli dönemlerde Osmanlı Devleti'nin 
ve diğer İslam ülkelerinin ileri gelenleri ta
rafından bu türbeye hediyelerin verildiği 
bilinmektedir, günümüzde bunlardan sa
dece ikisi mevcuttur. Bunlardan biri Hat
tat Hakkı'nın sülüs yazıyla siyah zemin 
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