
ya katıldı. 1887'de Dimasten Baltacı Bey'
le birlikte "İskender" ve "Ağlayan Kızlar" 
lahitlerinin çıkarıldığı ünlü Sayda kazısını 
başlattı. C. Humann'ın Bergama kazıla
rında ve Nemrud dağında araştırmalarda 
bulundu. Aydın dolaylarında araştırma ya
pıp Milas yakınlarındaki Lagina kazılarını 
yönetti. 1883'te Y. Oskan'la birlikte Le tu
mulus de Nemroud-Dagh, 1889'da Les 
ruines d'Arslan-Tasch ve 1892'de Th. 
Reinach'la birlikte Une necropole raya
le de Sidon isimli kitapları hazırladı. 

Çok yönlü bir kişiliğe sahip olan Osman 
Harndi'nin üzerinde durulması gereken 
yönlerinden biri de ressamlığıdır. Zama
nımızda daha çok ressam Osman Harndi 
olarak tanınır. Özellikle figürlü kompozis
yonlar ve portreler yanında peyzajlar, na
türmortlar, karakalem portre ve desen
ler yaptı Türk resmine figürlü kompozis
yonu getirdi, bu konuda öncü oldu. Aka
demik doğrultuda büyük boy figür ve fi
gürlü kompozisyonlar ortaya koyan Os
man Harndi hacası Gerôme'un etkisinde 
kaldı ve oryantalist tarzda resimler yaptı. 
Tablolarında yakın olduğu şarkiyatçılardan 

farklı olarak Doğu'nun, özellikle Türk sa
natının güzelliklerini yansıttı. Figürleri ken
dine güvenen, dik duran, düşünen biçim
de resmeden ve kompozisyon içinde dik
kati çekecek özellikte bulundukları orta
ma uygun kıyafetlerde ele aldı. Değişik 
giysileri resmedişinde 1873 Viyana Sergi
si'ne gönderilen "elbise-i Osmaniyye"nin 
büyük etkisi oldu. Bazı tablolarında seyir-

Osman Hamdi Bey'in "Türbe" adl ı yağlı boya tablosu (İstan
bul Resim ve Heykel Müzesi) 

cinin dikkatini figürlerin kıyafetine, hare
ketlerine çekmek istediği sezilse de onun 
asıl üzerinde durduğu, mimari elemanlar, 
özellikle de mimariyle ilgili onu tamamla
yacak dekorasyonlar oldu. Tablolarında ba
zan mimariyi fon olarak kullanıp figürü ön 
plana aldı, bazan mimariyi ele alıp figürü 
bunun içine yerleştirdi. Türbe ve cami ka
pıları, bunların üzerindeki yazıtlar, ağaç ve 
taş işlemeleri, duvarlardaki çini süsleme
ler, hatlar, parlak kumaşlar, sedef kak
malı, fildişi ve kemikten yapılmış mobil
yalar. buhurdanlıklar, şamdanlar, yağlık
lar, miğferler. kılıçlar ve silahları büyük bir 
gözlem sonucu doğru bir çizgide ve titiz 
bir teknikte resmetti. Osman Harndi'nin 
birbiriyle ilişkisi olmayan öğeleri bir dü
zenleme içinde bir arada ele aldığı görü
lür. Erkek figürlerinde çeşitli pazlarda ken
di fotoğraflarını da kullandı. Bazan bir tab
loda değişik giysi ve duruşlarda ikili ya da 
üçlü görünümlerde yer aldı. Kadın konu
sunu Türk resminde ilk ele alan kişi oldu 
ve kadını yalnızca portre olarak değil aynı 
zamanda günlük yaşamın içinde erkeğe 
eşit bir konumda resmetti. 

Osman Harndi'nin yaptığı portreler, ko
nulu resimlerinden sayıca daha fazladır. 
Çoğunlukla aile fertlerinin portrelerini ya
parken ilginç bulduğu tipleri de resmetti. 
Dönemin siyasi açıdan önemli kişilerinden 
yalnızca Enver Bey'in portresini yaptığı 
görülür. Bu portrelerin hepsi yağlı boya 
tekniğindedir. gençlik dönemine ait kara
kalem portreleri de vardır. 

Tablolarında daha çok fotoğraftan ya
rarlanarak montaj usulünde birleştirmeci 
üslupta eserler verdi. Kompozisyonların
da açık ve anlaşılır bir çevre düzeni, optik 
yanılsamaya imkan tanımayan bir netlik, 
yaygın ve saydam bir ışık, titiz ve yüzeye 
bağlı bir boya kullanımı görülür. Formu 
sağlamak için ışık ve gölgeden yararlanır
ken eşyanın kendi rengine bağlı kaldı. Yurt 
içinde ve yurt dışındaki m üzelerde ve çe
şitli koleksiyonlarda eserleri bulunan Os
man Harndi'nin Camiden Çıkış. Balıkçı. 
Yeşilcami'de Kur'an Okuma, Halı Satıcısı, 
Abıhayat Çeşmesi, Hamam, Kaplumbağa 
Terbiyecisi, Türbe Kapısı Önünde Kadın
lar, Eskihisar, Mimozalı Kadın ve Şehzade 
Türbesinde Derviş önemli eserlerinden ba
zılarıdır. 

Ressam, arkeolog, müzeci ve yazar kim
liklerinin yanında bürokrasideki başarısı, 
diplomatlığı, yöneticiliği ve bilim adamlı
ğı ile de dikkati çeken Osman Harndi öm
rünün sonuna kadar bitmek bilmeyen bir 
çabayla çalıştı ve kısa süren bir hastalığın 
ardından 24 Şubat 1910'da Kuruçeşme'
deki yalısında vefat etti. Cenaze namazı 

OSMAN b. HUNEYF 

osman Hamdi Bey'in mezarı 

Ayasofya Camii'nde kılınan Osman Ham
di vasiyeti gereği, hayattayken pek sevdi
ği Eskihisar' da yazlık olarak yaptırdığı çift
lik evinin arkasındaki ağaçlıklı yamaçın üs
tüne gömüldü ve üzerine de Anadolu'dan 
getirilmiş Selçuklu dönemine ait sanduka 
ve şahideler konuldu. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Refik Epikman. Osman Hamdi: 1842-1910, İs
tanbul 1967, s. 1-8; Mustafa Cezar, Sanatta Ba
tıya Açılış ve Osman Hamdi, İstanbul 1971 , s. 
133-477; a.mlf., Müzeci ve Ressam Osman Ham
di Bey, İstanbul 1987, s. 7-29; a.mlf.- Ferit Ed
gü, Osman Hamdi: Bilinmeyen Resimleri, İstan
bul 1986; V. Belgin Demirsar, Osman Harndi Tab
lolannda Gerçekle İlişkiler, Ankara 1989, s. 5-17; 
I. Osman Harndi Bey Kongresi Bildirileri 2-5 
Ekim 1990(haz. Zeynep Rona), İstanbul 1992; Os
man Harndi Bey ve Dönemi, Sempozyum 17-18 
Aralık 1992 (haz. Zeynep Rona}, İstanbul 1993; 
Arif Müfıd Mansel, "Osman Harndi Bey", TTK 
Belleten, XXIV/94 (1960). s. 291-301; Vasıf K. 
Kortun, "Osman Harndi Üzerine Yeni Notlar", TT, 
Vll/41 (1987). s. 281-290; Ahmet Ersoy, "Şarklı 
Kimliğin Peşinde: Osman Harndi Bey ve Osmanlı 
Kültüründe Oryantalizm", Toplumsal Tarih, XIX/ 
119, İstanbul 2003, s. 84-89; "Hamdi Bey, Os
man" , TA, XVIII, 433-435; Zeynep Yasa Yaman, 
"Osman Hamdi", DBİst.A, VI, 161-163; P. and S. 
Soucek. "'Olliman ı:ıamdi" , EJ2 (İng.) , VIII, 183. 

L 

it.~ FiLiz GüNDÜZ 

OSMAN b. HUNEYF 
(~.J!u~l 

Ebu Amr Osman b. Huneyf 
b. Vahib ei-Ensarl 

(ö. 41/661 [?]) 

Sahabi. _] 

Medine'de yaşayan Evs kabilesinin Amr 
b. Avf oğulları boyuna mensuptur. Kendi
sinden önce müslüman olan kardeşi Sehl 
b. Huneyf'İn davetiyle İslam'a girdi. Bedir 
Gazvesi'ne katıldığı konusu ihtilaflı ise de 
ondan sonraki bütün gazvelere iştirak et-
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tiği bilinmektedir. Hz. Ebu Bekir devrinde 
irtidad hareketlerine karşı yapılan savaş
larda üstün başarılar gösterdi. Hz. Ömer 
döneminde de önemli işler yaptı. Irak (Se
vad) bölgesi fethedilince vergi tahsil işine 
Sasanller devrinde olduğu gibi devam edil
mişti. İslami esaslara uymayan bu usulü 
Hz. Ömer 16 (637) yılında değiştirmeye ka
rar verdi. Bu işi gerçekleştirebilecek ehil 
kişi olarak Osman görüldü ve kendisi Irak'
ta uygulanacak yeni vergi sisteminin esas
larını belirlemekle görevlendirilen komis
yonun başına getirildi. Huzeyfe b. Yernan 
da onun yardımcısı oldu. Hz. Ömer'in biz
zat ilgilenmesi ve yönlendirmesiyle aylar 
süren çalışmalar sonunda bölgedeki zira
ata elverişli araziler ölçüldü ve nüfus sa
yımı yapılarak özellikle zirnınllerin sayısı 
tesbit edildi. Böylece adil bir vergi tahsi
line gidildi. Osman b. Huneyf'in başarılı ça
lışmaları sayesinde devlet gelirleri üç kat 
arttı. Ancak yeni vergi sistemiyle insanla
ra haksızlık yapılmış olabileceği endişesi
ne kapılan Hz. Ömer vergi uygulaması hak
kında soruşturma yaptırdı; uygulamadan 
vatandaşların da memnun olduğunu an
layınca Osman b. Huneyf'i KGfe'ye sahi
bü'l-harac tayin etti. Hz. ömer bu uygu
lamayı daha sonra yaygınlaştırdı, Basra 
Valisi Ebu Musa el-Eş'ari ile diğer valiler
den vergi toplama işinde Osman b. Hu
neyf'in geliştirdiği usulü uygulamalarını is
tedi. 

Osman b. Huneyf, Hz. Ömer'in vefatın
dan sonra Medine'ye geldi ve Hz. Osman 
devrinde herhangi bir görev almayarak 
ilimle meşgul oldu. Bu dönemde ortaya 
çıkan fitnelerden ve karışıklıklardan uzak 
durdu. Hz. Ali hilafete gelince onu Bas
ra'ya vali tayin etti. Cemel Vak'ası'nda ta
raflar arasındaki ihtilafları gidermek için 
büyük gayret gösterdi ve şehri Hz. Ali adı
na savundu; fakat sonunda taraftarlarıyla 
birlikte teslim olmak zorunda kaldı. Ce
me! Vak'ası'nın ardından Klıfe ve Basra 
bölgesi yeniden Hz. Ali'nin yönetimine gi
rince KGfe valiliğine getirildi. Ancak baş
şehir Medine'den Küfe'ye nakledilince gö
revi onun de sona ermiş oldu. Osman b. 
Huneyf muhtemelen Muaviye b. Ebu Süf
yan döneminin ilk yıllarında ( 41/661) KG
fe'de vefat etti. Sabırlı, cesur ve adil bir 
kişi olduğu belirtilen Osman b. Huneyf, Re
sQJ-i Ekrem'den bir hadis nakletmiş (Müs
ned, IV, I 38), kendisinden kardeşinin oğlu 
Ebu ümame b. Sehl. Ubeydullah b. Abdul
lah b. Utbe, Umare b. Huzeyme b. Sabit. 
Nevfel b. Müsahık ve Hani' b. Muaviye es
Sadefi rivayette bulunmuştur. 
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Ebü's-Saib Osman b. Maz'fın 
b. Habib el-Cumahi 

(ö. 2/623-24) 

Sahabi. 
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Kureyş kabilesinin Beni Cumah koluna 
mensuptur. Hz. Ebu Bekir vasıtasıyla on 
üçüncü kişi olarak İslamiyet'i kabul etti. 
Yine ilk müslümanlardan olan oğlu Saib 
ve kardeşleri Kudame, Abdullah ve Saib 
ile beraber Birinci Habeşistan Hicreti'ne 
katıldı. Mekkeliler'in İslam'ı kabul ettiği
ni duyunca yakınlarıyla birlikte Mekke'ye 
döndü. Haberin asılsız olduğunun anlaşıl
ması üzerine VeiTd b. Mugire'nin himaye
sine girmek zorunda kaldı. Müşriklerin Hz. 
Peygamber ile ashabına işkence yaptığını 
gören Osman, Velid b. Mugire'nin hima
yesini terkedip Allah'ın himayesine girdi
ğini açıkladı. Daha sonra da kardeşleriyle 
birlikte Medine'ye hicret etti. ResQJ-i Ek
rem onu Hazrec kabilesinden Abbas b. 
Ubade (veya Malik b. Teyyihan) ile kardeş ilan 
etti ve ailesine Medine'de ev yapıp yerleş
meleri için bir arsa tahsis etti. Bedir Gaz
vesi'ne de oğlu ve iki kardeşiyle beraber 
katıldı. Osman b. Maz'Gn bu savaşın ar-

dından vefat etti ve Medine'de ilk vefat 
eden muhacir oldu. Hz. Peygamber onun 
ölümüne üzülüp ağladı ve naaşını öptü 
(EbQ DavQd, "Cena'iz", 35, 36; Tirmizi, "Ce
na'iz", 14), "Bu bizim ahirete ilk gideni
mizdir" diyerek onu Baki' mevkiine def
netti, daha sonra burası kabristan haline 
getirildi. Osman'ın defninden sonra Re
sul-i Ekrem'in bir sahabiden büyükçe bir 
taş getirmesini istediği, sahabi taşı kaldı
ramayınca ResQJullah'ın onu alıp kabrin 
başucuna koyduğu ve, "Böylece kardeşi
min kabrini bulur, tanır ve ailemden ölen
leri de artık buraya gömerim" dediği belir
tilmektedir (İbn Mace, "Cena'iz", 42; Ebu 
DavQd, "Cena'iz", 57, 59). Nitekim Os
man'ın ardından ResQJ-i Ekrem'in oğlu İb
rahim de aynı yere defnedildi. Osman b. 
Maz'Gn'u hicretten sonra evlerinde misa
fir eden ümmü'l-Ala bint Haris el-Ensa
riyye, onun cenazesinin yanında Allah'ın 
Osman'a ikramda bulunduğundan şüp
hesi olmadığını söyleyince ResQJ-i Ekrem 
bunu nereden bildiğini sormuş, "Cenab-ı 

Hak ona ikram etmezse kime eder ki?" 
şeklindeki cevabı üzerine Allah'ın elçisi iken 
kendisine bile ne yapılacağını bilemediği
ni belirterek bu tür sözlerin uygun olma
dığını ifade etmiştir (Buhar!, "Cena'iz", 3; 
"ŞulJ::ı", 30). Kızkardeşi Zeyneb, Hz. Ömer 
ile evli olduğundan Abdullah b. ömer ile 
Hz. Hafsa'nın dayısı olan Osman b. Maz
'Gn'un vefatından sonra geride bir kızı ile 
oğulları Abdurrahman ve Saib kalmıştır. 
Hz. Peygamber'in, Buvat Gazvesi'ne gi
derken Medine'de yerine vekil bıraktığı 
Saib Yername'de şehid düştü . 

İbadete düşkün olan Osman b. Maz'Gn 
günah işlernekten son derece sakınırdı. 

Cahiliye döneminde de içki içilmesine kar
şı çıktığı, "Aklımı başımdan alan, benim 
seviyemde olmayanları halime güldüren ve 
kızımı istemediğim kimseyle evlendirme
me sebep olan bir şeyi kesinlikle içmem" 
dediği belirtilmiştir. Savaşlarda bekarlığın 

sıkıntı verdiği, bu yüzden günaha girmek
ten korktuğu gerekçesiyle kendisini hadım 
ettirmeyi düşünmüş, fakat ResGl-i Ekrem 
ona izin vermemiş ve oruç tutmasını tav
siye etmiştir (Buhil.rl, "Nikil.J::ı", 8; Müslim, 
"Nikil.J::ı", 6-8; Heyseml, IV, 253). Osman b. 
Maz'Gn'un eşi Havle bint Hakim kocasının 
ibadete düşkünlüğü sebebiyle kendisiyle 
ilgilenmemesi üzerine giyimini ihmal edin
ce Hz. Aişe durumu ResGl-i Ekrem'e haber 
vermiş, ResGl-i Ekrem de Osman'ı çağıra
rak her hususta ölçülü olmasını, bunun için 
kendisini örnek almasını söylemiş, eşinin , 

misafirinin ve nefsinin de kendi üzerinde 
hakkı bulunduğunu hatırlatarak herkese 


