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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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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 



hakkını vermesini tembih etmiştir (Müs

ned, VI, 268; Ebu Davud, "Teı;avvuc", 28) 
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933'te ( 1527) Mısır'da doğdu. Babası 
San'a fatihi ve Habeşistan bey1erbeyi olan 
Özdemir Paşa' dır. Annesinin Abbas! hane
danına mensup olduğu ileri sürülür. Bazı 
Osmanlı kaynaklarında babası Özdemir 
Paşa'nın Dağıstan'dan getirilen bir Mısır 
Çerkezi olduğu belirtilir (Selanik!, ı, 74) . 
Çocukluğu genellikle babasının görev yeri 
olan Mısır'da geçti ve genç yaşlarından iti
baren bazı devlet kademelerinde çalıştı. 
On dört yaşında iken Mısır kullar ağalığına 
tayin edildiği belirtilirse de ruus kayıtların
dan onun babasının görevi dolayısıyla Mı
sır müteferrikası olduğu ve maaşa bağ
landığı anlaşılmaktadır (BA, KK, nr. 209, s. 
144; nr. 210, s. 256). Bilinen ilkönemli göre
vi Mısır'da sancak beyliği ve hac emirliği
dir. Mısır'da bir nevi muhafaza görevi olan 
sancak beyliği sırasında 967'de ( 1560) hac 
emirliğini üsttendi ve üç yıl kadar bu va
zifeyi sürdürdü (Karanfil, s. 5-6). Bu sıra
da kendisine daha önce babasının ilk bey
lerbeyiliğini yaptığı Habeş eyaleti de veril
di. Yedi yıl kadar süren beylerbeyiliği sıra
sında Habeş eyaletinde Osmanlı idaresini 
sağlamlaştıran Osman Paşa 975 Saferinde 
(Ağustos 1567) aziedilince Kahire'ye dön
dü. Dört ay sonra da Yemen eyaleti Ye
men ve San'a diye ikiye ayrılınca San'a bey-

lerbeyi oldu (BA, MD, nr. Vll , s. 197). An
cak Zeydller'in Yemen Beylerbeyi Murad 
Paşa'yı öldürmesi üzerine tekrar iki eyalet 
birleştirildi ve idaresi Osman Paşa'ya ve
rildi (BA, MD, nr. VI!, s. 220). Osman Paşa, 
yanında önemli sayıda bir kuwet olduğu 
halde 976 ( 1568) yılı ortalarında Yemen'e 
gitti. 

Bu son tayinlerde babasının eskiden söz 
konusu bölgelerde idarecilik yapması ve 
bölge hakkında edindiği tecrübeler rol oy
namış olmalıdır. Osman Paşa, beylerbeyi
likleri sırasında bir taraftan Portekizliler'in 
bölgeye sızmasını ve yerleşmesini engelle
meye, diğer taraftan da yerel eşkıya grup
larına karşı mücadele ederek Mısır ile Ha
beşistan arasındaki bağları kuwetlendir
meye çalıştı. Mısır Beylerbeyi Lala Musta
fa Paşa ile Koca Sinan Paşa arasında cere
yan eden sıkı rekabetle Lala Mustafa Pa
şa'nın tarafında yer aldı. Bu seçimi onun 
geleceğine de yön verdi. Söz konusu reka
bet ve serdar tayinleri dolayısıyla Yemen'
de otorite boşluğu doğdu ve mahalli güç
lerin yol açtığı karışıklıklar Osmanlı haki
miyetini zayıflattı. Çünkü yerli unsurların 
ayaklanmasını bastırmak için İstanbul ta
rafından görevlendirilen Osman Paşa ve 
Lala Mustafa Paşa Yemen'e gitmeyi kast! 
olarak geciktirdiler ve Zeydller güçlü bir 
konuma gelip Yemen'e fiilen hakim oldu
lar. Osman Paşa'nın 3-4000 kişilik bir ön
cü kuweti ve on yedi parça donanma ile 
Yemen beylerbeyi olarak Süveyş ve Cidde 
üzerinden San'a'ya hareketi bu olaylara 
rastlar. 

Başlangıçta Zebld'de kuşatma altında 
kalan Osmanlı garnizonunu kurtarıp Taiz 
Kalesi'ni alarak başarılı olan Osman Paşa 
daha sonra Zeydller tarafından muhasara 
edildi ve kendisini bu zor durumdan yeri
ne serdar tayin edilen ve bir anlamda ra
kibi olan Koca Sinan Paşa kurtardı. Bunun
la birlikte Osman Paşa kurtarıcısının kib
rinden dolayı ona itaat etmedi. davet edil
mesine rağmen Sinan Paşa'nın huzuruna 
çıkmadı. Böylece paşalar arasındaki reka
bette Osman Paşa'nın açıkça Lala Mustafa 
Paşa tarafında yer aldığı ortaya çıkmış ol
du. Sinan Paşa, bu itaatsizliği ve Lala Mus
tafa Paşa ile birlikte kendisine cephe al
ması yüzünden onu Yemen'den uzaklaş
tırdı. Osman Paşa, bir süre annesinin Ku
reyş soyundan olması sebebiyle güçlü şah
si dostluklar kurduğu Hicaz emirleri ve şe
rifleriyle vakit geçirdikten sonra Kahire'ye 
döndü. Reblülewel 978'de (Ağustos 1570) 
aldığı emirle mazuliyetini geçirmek için İs
tanbul'a çağrıldı. İstanbul'a geldiğinde Ve
zlriazam Sokullu Mehmed Paşa, Koca Si-
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nan Paşa'nın raporları doğrultusunda ona 
soğuk davrandı. hatta bir' süre şehre gir
mesine izin vermedi. Bazı tarihçiler bunu 
İstanbul'daki veba salgınına bağlar ve bu 
yüzden onun bir süre Topkapı civarında 
sur dışında çadırda oturduğunu belirtir. 
Lala Mustafa Paşa'nın araya girmesiyle Lah
sa beylerbeyiliğine gönderilen Osman Paşa 
(9781!571) bu görevde bir yıl kadar kaldık
tan sonra Basra'ya nakledildi (ı o Reblüla
hir 981 1 9 Ağustos 1573). Bu görevi sıra
sında Portekizliler'in bölgede yerleşmesi
ni önlemek için mücadele etti, hatta bu 
amaçla Hürmüz'e birkaç akında bulundu. 
Ancak kısa süren görevi sırasında Porte
kizliler'in bölgede ticarete başlamasına ve 
yerli Arap kabileleriyle iş birliği yapmasına 
engel olamadı. Onları tamamen körfez dı
şına atmak amacıyla yaptığı büyük hazır
lıkları tamamlayamadan Diyarbekir beyler
beyliğine tayin edildi ( 5 Reblülewel 984 1 2 
Haziran 1576) Buradaki beylerbeyiliği bir 
buçuk yıl kadar sürdü (Karanfil, s. 10). 

Osmanlı-Safevi savaşının 986'da (1578) 
başlaması sırasında serdar tayin edilen La
la Mustafa Paşa, Şirvan ve Dağıstan bey
lerbeyiliğini teklif ettiği Osman Paşa'yı se
fere çağırdı (25 Muharrem 986 1 3 Nisan 
1578). Osman Paşa bu teklifi kabul etti ve 
henüz herhangi bir resmi unvanı olmaksı
zın 1 000 kişilik maiyetiyle Erzurum civa
rında orduya katıldı. 986 (1578) yazında 
ordunun esas unsurlarıyla birlikte Erzu
rum'dan doğuya doğru ileri harekata gi
rişti. Safevller'e karşı önce Çıldır'da (5 Ce
maziyelahir 98619 Ağustos 1578), ardın
dan Alazan nehri yakınlarında Koyun geçi
di'nde (Receb 986 1 Eylül 1578) Osmanlı 
kuwetlerinin üstün gelmesinde önemli rol 
oynadı. Birincisi özellikle Gürcistan ve Da
ğıstan, ikincisi Şirvan yolunu Osmanlılar'a 
açan zaferler olması bakımından kariyeri 
için de bir dönüm noktası oldu (Kütükoğ
lu. s. 52-53) Nitekim Lala Mustafa Paşa 
zaferierin ardından orduyu kışlamak üze
re Erzurum'a çektiğinde Osman Paşa'yı 

vezir rütbesine yükseltti ve onu küçük bir 
ordu ile Şirvan ve Dağıstan beylerbeyi ola
rak cepheyi korumakla görevlendirdi (Ta

rih-i Osman Paşa, vr. 13a-b ). Ancak Safe
vller, Osmanlı ordusunun Erzurum'a çekil
mesini fırsat bilerek karşı harekata geç
tiler. Şemahı'ya kapanan Osman Paşa bu
rada Safevi kuwetlerinin başındaki Aras 
Han karşısında zor durumda kaldı. Bir sü
re sonra Kırım hanının kardeşi Adil Giray 
Han kuwetleriyle Osman Paşa'ya katıldıy
sa da kendi başına hareket etmesi bir oto
rite krizinin ortaya çıkmasına yol açtı. Os
man Paşa, bu disiplinsizlikler karşısında az 
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