
özdemiroğlu Osman Paşa'nın ölümünün askerden gizlene
rek cesedinin canlıymış gibi götürülmesini tasvir eden min
yatür (Asafi, Şecaatname, vr. 275b) 

30 Ekim 1585) gecesi vefat etti. İbrahim 
Harimi Çavuş, Osman Paşa'nın seferiyle il
gili yazdığı manzum Gonca-i Bağ-ı Mu
rad adlı eserinde ölüm yerini, "Hastalık 
çekti on üç gün cümle ol kan-ı kerem 1 Acı
su'da eyledi hoş azm-i iklim-i adem" şek

linde belirtmiştir. Bir süre ölümü gizli tutu
lan veziriazam vasiyeti üzerine Diyarbek.ir'e 
defnedildi. Adıyla anılan iki kubbeli tür
besi bugünkü Kurşunlu Cami (Fatih Paşa 
Camii) yakınındadır ve bir kitabesi bulun
maktadır. 

Kaynaklarda güzelliğiyle meşhur olduğu 
belirtilen hanımının Dağıstan hakimi Şern
hal'in yeğeni olduğu, dul kaldıktan sonra 
Bosna Beylerbeyi Hasan Paşa ile nikah
Iandığı belirtilir. Selaniki geride bir kız ço
cuğun un kaldığını yazar. ömrünü cephe
lerde geçiren Osman Paşa'nın Şemahı, Der
bend, Habeşistan, Diyarbekir ve İstanbul'
da bazı hayratının bulunduğu zikredilir. İs
tanbul'da kendi adını taşıyan medresesi 
(997/1 588) ölümünden sonra Veziriazam 
Hadım Mesih Paşa tarafından tamamla
tılmış, ardından bunun yanına bir mescid 
inşa edilmiştir. Şemahı'da cami ve tekke
si, Derbend'de cami, çarşı ve iki ham bu
lunmaktadır. Diyarbekir'de bazı dükkan
Iarı vakfetmiştir. Onun Kafkasya'daki mü
cadelesi ve faaliyetlerini konu alan risa!eler 

de vardır. Bunların içinde Hüseyin b. Meh
med'in Gazavat-ı Özdemiroğlu Osman 
Paşa adlı eseri (İstanbul Belediyesi Ata
türk Kitaplığı, nr. o. ı ı 8/2), Solak Ebube
kir b. Abdullah'ın risalesi (bk. bibL), Diz
puli'nin Şahname-guşay-ı Beram Vezir-i 
Mu'a~~am 'Oşman Paşa bin Özdemir 
başlıklı Farsça kitabı (TTK Ktp., nr. 91), 

Asafi'nin Kırım, Tiflis ve Tebriz seferlerine 
dair minyatürlerle süslü Şecaatname'si 
(TSMK, Revan Köşkü, nr. 1301; İÜ Ktp., 
TY, nr. 604 3) sayılabilir. 
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OSMAN ŞEMS EFENDi 

OSMAN ŞEMS EFENDi 
(1814-1893) 

Kadiriyye tarikatının 
L Enveriyye kolunun kurucusu, şair. _j 

1 Rebiülahir 1229 (23 Mart 1814) tarihin
de İstanbul Sirkeci'de Hocapaşa mahalle
sinde doğdu. Asıl adı Osman Nureddin'dir. 
Şiirlerinde önce "Nuri", dah<.ı sonra "Şems" 
mahlasını kullanmış ve Osman Şems diye 
tanınmıştır. Maliye Nezareti Esham Kale
mi huleffısından ve Nakşibendiyye tarikatı 
mensuplarından Münzevi Mehmed Emin 
Efendi'nin oğludur. Osman Şems, henüz 
öğrenimini sürdürdüğü genç yaşlarında 
evinin yakınlarında oturan İsmail Efendi 
adlı bir Nakşibendi şeyhine mürid oldu. 
Yirmi beş yaşlarında iken şeyhin vefatı 
üzerine Halveti-Şabani tarikatının Kuşada
viyye kolunun p'iri Kuşadalı İbrahim Efen
di'ye intisap etti. Bu yıllarda Sirkeci'de bir 
tütüncü dükkanı açarak geçimini sağla
maya çalıştı. Ancak dostlarına ve müşte
rilere cömertçe ikramları yüzünden altı ay 
sonra dükkanı kapatmak zorunda kaldı. 
Ardından Esham Kalemi'nde katip olarak 
memuriyete başladı. 1845 yılında bedes
tende mübayaa katipliğine tayin edildi. 
Kuşadalı İbrahim Efendi'nin 1846'da vefa
tından sonra seyrü sülukünü tamamla
mak için kamil bir mürşid arayışına girdi
ği dönemde, kadılık teklifini reddedip Ak
saray Sineklibakkal'dak.i evindeKadi İyaz'ın 
eş-Şiffı' adlı eserini istinsah ederek geçi
mini sağlayan Kadiri şeyhi Abdürrahim Ün
yevi ile tanışıp kendisine intisap etti. Ka
diriyye tarikatının Müştakıyye kolunun pi
ri Şeyh Müştak Efendi'nin pirdaşı ve Ha
cı Hasan Şirvani'nin müridi olan şeyhinin 
yanında seyrü sülukünü tamamlayıp 1849'
da hilafet aldı. "Kadir'i-meslek, üveysi-meş
rep bir gavs" diye tanımladığı mürşidi Ab
dürrahim Ünyevi 1856'da vefat etti. Os
man Şems Efendi'nin, şeyhinin vefatından 
sonra doğrudan Kadiriyye tarikatının piri 
Abdülkadir-i Geylani'nin ruhaniyetinden 
feyiz aldığı, dolayısıyla üveysilik payesine 
ulaştığı kaydedilir. Nitekim bir şiirinde, "Gö
nülde buldum esrar-ı Üveysi 1 üveysiyim 
üveysiyim üveysi" ve "Geçip silk-i Nakşi
bend-i veliden 1 Göründüm Halveti'den Ka
diri' den 1 Üveysiyim Üveysiyim Üveysi" di
yerek (Osman Şems Efendi Dfvanı 'ndan 
Seçmeler, s. 173- I 7 4) bu husus u vurgula
mıştır. 

Fatin Efendi'nin 1269 ( 1853) yılında ta
mamladığı tezkiresinde "Bedesten'de mü
bayaa katibi" olarak tanıtılan Osman Şems 
Efendi, bu tarihten sonra ve muhteme-
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OSMAN ŞEMS EFENDi 

!en şeyhinin vefatının ardından DarpM
ne-i Amire'de arayıcıbaşılık görevine ta
yin edildi. Osman Şems Efendi 1861 yılın
dan itibaren, Hersekli Arif Hikmet Bey'in 
Laleli Çukurçeşme'deki evinde toplanan, 
aralarında Leskofçalı Galib, Koniçeti Kazım 
Paşa, Ziya Bey (Paşa) gibi şair ve aydınlar
la henüz genç yaşlarda olan Namık Ke
mal'in de bulunduğu Encümen-i Şuara 
toplantılarına devam etmeye başladı. Se
kiz ay kadar devam eden bu toplantılar sı
rasında Namık Kemal'in özellikle onun şi

irlerinden etkilendiği kaydedilir. Karacaah
met Mezarlığı'ndaki aile safasında med
fun bulunan iki kızının, metinleri kendisi
ne ait 1276 (1859) ve 1280 (1863) tarihli 
mezar kitabelerinden bu yıllarda DarpM
ne-i Amire'deki görevini sürdürdüğü an
laşılan Osman Şems Efendi 1863'ten son
raki bir tarihte emekliye ayrıldı ve Üskü
dar inadiye semtinde Nalçacı Halil Efendi 
Dergahı civarındaki evinde inzivaya çekil
di. 1882 yılına kadar süren inziva dönemi
nin ardından Hüseyin Vassaf'a göre "ma
nevi bir işaretle" Bursa'ya gitti (Sefine-i 
Evliya, ı , 177). On sekiz gün sonra istan
bul'a dönen, dönüşünde sonraları halife 
tayin edeceği Bedreddin izzl Efendi'nin 
evinde yine on sekiz gün misafir kalan ve 
tekrar Bursa'ya giden Osman Şems Efen
di, Bursa ziyaretlerini çeşitli aralıklarla 1889 
yılının sonlarına kadar sürdürdü. Kendi
siyle tanıştığını söyleyen Ahmed Safi Bey 
onun Bursa'da ikamete memur edildiğini 
yazar ( Se!fnetü 's-Safi, Xl, 13 2 5). Bu sıralarda 
hareketleri devletçe izlenen Ziya Paşa ve 
Namık Kemal ile Encümen-i Şuara döne
mindeki dostlukları düşünülerek bu müm
kün görülebilirse de ziyaretierin sık ve kı
sa dönemli oluşu sürgünlüğün mantığına 
uymadığı gibi yakalandığı göğüs hastalığı 
sebebiyle Bursa'ya gittiğini belirten 1 Zil
hicce 1303 (31 Ağustos 1886) tarihli mek
tubu (İbnülemin , s. 1762) Ahmed Safi 
Bey'in bu ifadesinin gerçeği yansıtmadi

ğını ortaya koymaktadır. 1890 yılından son
ra istanbul'dan ayrılınayıp Üsküdar Seli
miye'deki evinde müridierini irşadla meş
gul olan Osman Şems Efendi 18 Cemazi
yelahir 1311 (27 Ara l ık 1893) tarihinde ve
fat etti ve Karacaahmet Türbesi civarında
ki aile safasma defnedildi. Vefatma Üskü
darlı Mevlevl Talat Bey, "Eyledi Osman Efen
di azm-i dergah-ı beka" mısraını tarih dü
şürmüştür. 

Kadiriyye tarikatının Enveriyye kolunun 
plri kabul edilen Osman Şems Efendi'nin 
tarikat silsilesi Abdürrahim Ünyevl, Hacı 
Hasan Şirvani, Abdülcelll-i Bitlis1 vasıta

sıyla yirmi üçüncü halkada Abdülkadir-i 
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Geylani'ye ulaşır. Abdülkadir-i Geylani'nin 
"bazü'l-eşheb" (alaca şahin) diye anılmasına 
karşılık Osman Şems mürşidini bir bey
tinde ("Zerre-i naç1zi iksir-i nazarla Şems 
eder 1 Bazü'l-ebyaz hazret-i Abdürrahlı:n-i 
Kadir1") "bazü'l-ebyaz" (ak şahin) diye an
mış, kendisi de mensuplarınca "bazü'l-en
ver (en nurlu şahin) diye anılmış, bu sebeple 
plri olduğu Kadir1-Üveysl koluna da Enve
riyye adı verilmiştir. 

XIX. yüzyılın "kamil, arif. Ehl-i beyt mu
hibbi, tevella-teberra sahibi, zühdden ge
lip aşkı rehber edinmiş, muhakkik" sCıfıle
rinden olan Osman Şems Efendi, Kuşa
dalı İbrahim Efendi'den gelen melamet 
neşvesiyle üveysilik meşrebini birleştirmiş, 
bu sebeple tekke şeyhliğine iltifat etme
yip mensuplarını evinde irşad etmeyi da
ha uygun bulmuştur. Osman Şems Efendi 
Şükrü Şehabeddin, Bedreddin İzzl ve Nec
meddin Bekir Sıddık Efendi adlı üç halife 
yetiştirmiştir. Bunlardan Canbazlar kethO
dası Şükrü Şehabeddin Efendi (ö. 1908) 

manevi kızı Sadberk Hanım'ın eşidir. Bed
reddin izzi Sirkeci'deki Aydınoğlu Tekke
si'nde şeyhlik yapmış, vefatında ( 1919) Aziz 
Mahmud Hüdayl haziresine defnedilmiş
tir. Son halifesi lspartalı Saatçı Bekir Efen
di'dir (ö. 1949). Klasik Türk mOsikisinin 
önemli icracılarından Bekir Sıtkı Sezgin'in 
tarikat silsilesi babası vasıtasıyla Bekir 
Efendi'ye ulaşır. Ayrıca Bursa'da Gazzl Der
gahı şeyhi Ali Sırrı Efendi de Osman Şems 
Efendi'den hilafet almış, onun vefatı üze
rine Bedreddin izzl Efendi'ye intisap et
miştir. 

Osman Şems Efendi'nin sCıfiliği yanın
da önemli bir yönü de şairliğidir. Kuşada
lı İbrahim Efendi'ye intisap ettikten son
ra Nuri mahlasını Şems olarak değiştiren 
Osman Şems Efendi'nin şiire çok genç 
yaşlarda başladığı anlaşılmaktadır. O, şiiri 
tasavvufi fikir ve kavramların anlatım ara
cı olarak gören mutasawıf-şair değil ve
zin, dil, üsiGp ve yeni mazmunlar kullan
ma açısından en az tasawuf alanındaki ye
ri kadar değerli ve önemli bir şair-sCıfidir. 

Bu bağlamda Osman Şems Efendi'nin Şeyh 
Galib'e yakın bir şair olduğu söylenebilir. Hz. 
Peygamber hakkındaki, "Tiğ-i şer'inden hi
rasan olmasam ger der idim 1 Lafzatullah 
ism-i pakinden bir ismin mazharı" beytiy
le, Kerbela mersiyeleri onun şiirinin dik
kat çekici örneklerindendir. 

Osman Şems Efendi'nin sağlığında el
den ele dolaşıp ezberlenen, ancak çok azı 
yayımlanan şiirleri, vefatının ardından ha
lifesi Bedreddin İzzl Efendi tarafından der
lenerek Bursa Gazzl Dergahı şeyhi Ali Sır-

rı Efendi hattıyla hacimli ve mürettep bir 
divan oluşturulmuştur. Hüseyin Vassaf'ın 
izzi Efendi'nin halifesi S§.deddin Efendi'
nin elinde bulunduğunu söylediği bu nüs
hanın daha sonra kime intikal ettiği bilin
memektedir. Şairin müridierinden baytar 
miralayı İbrahim Bey'e ait, gayri müret
tep şiirleriyle diğer eserlerini içerdiği söy
lenen, istinsahı 18 Haziran 1929'da ta
mamlanmış Külliyyfıt'ın Yeraltı Camii ima
mıHafızAli Üsküdarlı ve Fuat Şemsi inan'
da bir filminin bulunduğu, bir filminin de 
Süleymaniye Kütüphanesi'ne verildiği kay
dedilmektedir (Osman Şems Efendi Olua
nı'ndan Seçme/er, hazırlayanın önsözü, s. 
43) . Ancak bugün adı geçen kütüphanede 
böyle bir filme rastlanmamıştır. Bir foto
kopisini elde eden Kemal Edip Kürkçüoğ

lu'nun verdiği bilgiye göre Külliyyfıt di
vanın yanı sıra Osman Şems Efendi'nin 
Şem-i Şebistfın, Kenzü'l-mefıni, Ada
bü'l-mürid ii sohbeti'l-murad adlı eser
leri ve bir mektubuyla Abdürrahim Ünyevl 
ve izzl Efendi'nin biyografilerinden oluş
makta, divanda yirmi yedi kaside, 574 ga
zel, üç müstezad gazel, on iki murabba, 
dört muhammes, altı müsebba', iki tah
mis, iki taşt1r-tahm1s, dört tesdis. üç mes
nevi, otuz iki kıta, iki tarih, bir manzum 
tercüme ve hece vezniyle iki ilahi yer al
maktadır. 

Divanın Yapı ve Kredi Bankası Serınet 
Çifter Araştırma Kütüphanesi (nr. 435, 514/ 

ı), istanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı 
(Osman Ergin, nr. 1810) ve Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde (Aslan Kaynardağ, nr. 
198) dört eksik nüshası bulunmaktadır. 
Yukarıda adı geçen eserlerden Adfıbü'l
mürid ii sohbeti'l-murdd'ın kütüphane
lerde nüshalarına rastlanmaktadır (Yapı 
ve Kredi Bankası Serınet Çifter Araştırma 
Ktp., nr. 434; istanbul Belediyesi Atatürk 
Kitaplığı, Osman Ergin, nr. 931, 1441; Sü
leymaniye Ktp., Yazma Bağışl ar, nr. 4031 ). 

Kemal Edip Kürkçüoğlu, Osman Şems 
Efendi'nin 167 şiirini nesre çevirip açıkla
malarıyla birlikte Osman Şems Efendi 
Divanı'ndan Seçmeler adıyla yayımla
mıştır (İstanbul 1966). Şairin hayatı ve şah

siyeti hakkında bir incelerneyi de içeren bu 
yayında bazı şiirlerin kısaltılarak verildiği 

görülmektedir (mesela bk. 102 ve 119. şi

irler). 

Onun üzerinde Kerbela mersiyesi (mu
harremiyye) yazan Osman Şems Efendi'nin, 
"Bugün mah-ı muharrem vakt-i matem
dir safa olmaz" mısraıyla başlayan ve elli 
bendden oluşan muhammes mersiyesi 
Rifili şeyhi Hayrullah Taceddin Efendi (Ya
lım) tarafından Mersiye-i Cenab-ı Sey-



yidü'ş-şüheda adıyla yayımlanmıştır (İs

tanbul 1327); mersiyenin Selami Şimşek 
ve Şevkiye Kazan tarafından yapılan Latin 
harfli iki neşri de bulunmaktadır. İsmail 
Hakkı Bursevl'nin Risale-i Hüseyniyye'
sinin (baskı yeri ve tarihi yok) sonunda (s 
34-39), "Ey nfır-i çeşm-i Ahmed-i muhtar 
ya Hüseyn" mısraıyla başlayan kırk beş be
yitlik bir diğer mersiyesiyle, "Dlde-i fahr-i 
cihan oldu Hüseyn ile Hasan" ve "Nev-ni
hal-i Murtaza'sın ya Hüseyn-i mücteba" 
mısralarıyla başlayan methiye-mersiye tar
zı iki manzumesi yer almaktadır. Osman 
Şems Efendi'nin bazı şiirleri ilahi olarak 
bestelenip tekkelerde okunmuştur. Bun
lardan bir kısmının notaları Ali Rıza Şen

gel'in Türk Musikisi Klasikleri-İlahiler 
koleksiyonu içinde yayımlanmıştır (I-VII, 
istanbul 1979, nr. 55, 527, 835, 879) 
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OSMAN b. TALHA 
( ~0-/w~ l 

Osman b. Talha b. Ebi Talha 
el-Kureşi el-Abderi 

(ö. 42/662 [?]) 

Sahabi. 
_j 

Mekke'de doğdu. Kureyş'in Abdüddaro
ğulları boyuna mensuptur. Abdüddaroğul
ları, Kureyş'in atası Kusay'dan beri Kabe'
nin bakımı, kapısı ve anahtarlarının mu
hafazası ile ziyarete açılması gibi önemli 
bir görev (hicabe) ifa etti. Bu görev ba
badan oğula geçerek Osman b. Talha'ya 
kadar geldiği, ayrıca savaşlarda Kureyş'in 

sancağını taşıma görevini üstlendiği için 
Osman'ın ailesi büyük bir itibara sahipti. 
İslam'a davetin ilk yıllarında Hz. Peygam
ber'e ve diğer müslümanlara şiddetle mu
halefet eden Osman b. Talha, kendi boyun
dan olan genç Mus'ab b. Umeyr'in müslü
man olup gizlice namaz kıldığını görünce 
onu ailesine şikayet etti ve Resuluilah ile 
görüşmemesi için evde bir müddet göz 
hapsinde tutulmasına sebep oldu. ResQI-i 
Ekrem bir gün Mekke'de Osman'la karşı
laşınca İslam'a girmesini teklif etti. Ancak 
o bu teklifi reddettiği gibi atalarının dinin
den ayrılmaması yolunda Resfılullah'a na
sihatte bulunmaya kalkıştı. ResQI-i Ekrem 
ona ileride Kabe anahtariarına kendisinin 
sahip olacağını ve onları istediği kimseye 
vereceğini söyledi. Osman'ın böyle bir du
rumun Kureyş'i zillete düşüreceğini ileri 
sürmesi üzerine Hz. Peygamber o gün Ku
reyş'in şerefinin yükseleceğini belirtti (Va
kı d!, rı, 837-838). Osman b. Talha'nın isla
miyet'e düşmanlığı hicretten sonra da de
vam etti. Uhud Gazvesi'ne bütün yakınla
rıyla birlikte katıldı. Babası ile dört kardeşi 
ve amcası Osman b. Ebfı Talha bu savaşta 
müşriklerin sancağını sırayla taşırken peş

peşe öldürüldü. Kendisi canını zor kurta
rarak Mekke'ye kaçtı. Hendek Gazvesi'nde 
kabilesi adına müşriklerin sancağını yine 
Osman taşıd ı . Başarısızlıkla sonuçlanan bu 
savaşın ardından Mekke'ye döndü. Hudey
biye Antiaşması ve Umretü'l-kaza esnasın
da görüp yaşadıkları İslamiyet' e olan düş
manlığını hafifletti. ResQI-i Ekrem, Umre
tü'l-kaza için Mekke'ye geldiğinde başta 
Halid b. Velid olmak üzere Mekke'nin ka
biliyetli gençlerine haber bırakarak Medi
ne'ye gelmelerini istedi. Halid b. Velid bu 
teklifi yakın arkadaşı olan Osman b. Talha 
ile görüşünce birlikte müslüman olmaya 
karar verdiler. Daha sonra Amr b. As'ın 
da kendilerine katılmasıyla 1 Safer 8 (31 
Mayıs 629) tarihinde Medine'de Hz. Pey
gamber'in huzurunda islamiyet'i kabul et
tiler. ResQiullah onların geldiğini görünce 
yanındaki sahabilere, "Mekke ciğerpare
lerini size gönderdi" diyerek onların geli
şinden duyduğu memnuniyeti dile getir
di (İbn Abdülber, III, 1034). 

Osman b. Talha müslüman olduktan kı
sa bir süre sonra Mekke'nin fethine katıl
dı. Medine'ye hicret etmeden önce elinde 
bulundurduğu Kabe anahtarlarını annesi
ne bırakmıştı. Mekke fethedilince Hz. Pey
gamber, Kabe'yi tavaf edip Osman'a Ka
be kapısını açtırdı. içerideki resim ve hey
kelleri temizleyip namaz kıldı. Dışarı çıkın
ca Abbas ve Hz. Ali'nin Kabe anahtarları
nın kendilerine verilmesini istemeleri üze-
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rine ResQI-i Ekrem, Osman b. Talha'ya dö
nerek bir zamanlar Kabe anahtarları ko
nusundaki konuşmalarını hatırlattı. Ardın
dan da Kabe anahtarlarını ona ve amcası
nın oğlu Şeybe b. Osman'a verip bu anah
tarların kıyamete kadar kendilerinde ka
lacağını söyledi (İbn Sa'd, Il, ı 36- ı 37; Ez
ra ki, I, 266-267) Huneyn seferi veTaif fet
hinin ardından Medine'ye dönen Osman 
b. Talha, Resfılullah'ın vefatma kadar bu
rada kaldı. Daha sonra Mekke'ye giderek 
Kabe'deki hicabe görevini sürdürdü. Dört 
halife devrinde idari işlerde ve savaşlarda 
ismine rastlanmaması onun Mekke'den 
pek ayrılmadığını göstermektedir. Osman 
b. Talha 41 (661) veya 42 (662) yılında Mek
ke'de vefat etti. Ecnadeyn Savaşı'nda şe
hid düştüğüne ve Medine'de öldüğüne da
ir rivayetler kabul görmemiştir. Osman b. 
Talha'dan hadis kaynaklarına beş rivayet 
intikal etmiş olup başlıca ravileri Şeybe b. 
Osman, Abdullah b. Ömer ve Urve b. Zü
beyr' dir. Hz. Peygamber'in Kabe'nin için
de kıldığı namaz ve bu namazın yeri ko
nusunda naklettiği bilgi onun en meşhur 
rivayetidir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Müsned, lll, 410; IV, 68; Müslim, "I:Iac", 394; 
Vakıdi. el-Megazl, ll, 744-745, 748-749, 833-834, 
837-838; İbn Sa'd, eı-Tabakat, ll, 66, 136-137; 
lll, 116; V, 448; Mus"ab b. Abdullah ez-Zübeyri. 
Nesebü jfureyş (nşr. E. Levi-Provençal), Kahire 
1982, s. 251-252; Ezraki, A/:ıbaru Mekke (Mel
has), ı, 265-267; Hakim, el-Müstedrek (Ata), lll, 
485-486; İbn Abdülber, el-İstfab (Bicavi) , lll, 1034; 
İbn Hazm, Cemhere, s. 127 -128; Muvaffakuddin 
İbn Kudame. et-Tebyln fi ensabi'l-lfureşiyyln (nşr. 
M. Nilyil ed-Düleyml), Beyrut 1408/1988, s. 249-
251; İbnü'I-Esir. Üsdü'l-gabe, [baskı yeri ve tarihi 
yok! (Darü'l-fikr), lll, 474-475; Zehebi. A'lamü'n
nübela', lll, 10-12; İbn Hacer. el-İşabe (Bicavl), IV, 
450-451; a.mlf, Teh?fbü't-Teh?fb, Beyrut 1404/ 
1984, VII, 114-115; İbrahim Sarıçam, "Hicabe", 
DİA, XVII, 432. r:;t;1 

IJlllli!J MEHMET EFENDİOÖLU 

L 

OSMANCIK 

Çorum iline bağlı ilçe merkezi, 
tarihi bir kasaba. 

_j 

Karadeniz bölgesinin iç kesiminde, Kı

zılırmak nehrinin Tosya-Merzifon yoluyla 
kesiştiği önemli bir geçiş noktasında de
nizden 41 O m. yükseklikte kurulmuştur. 
Buradaki iskan, avaya hakim konumdaki 
kayalığın üzerinde yer alan ve tarihi antik 
döneme inen kalenin civarında teşekkül 
etmiştir. XVII. yüzyıl coğrafyacısı Fransız 
d'Anville, Eskiçağ'da adı geçen Pimolisa'
nın Osmancık'ın yerinde olduğunu ileri sü
rer. Pontus Kralı Mithridates zamanında 
(m.ö. ı. yüzyı l ) tahrip edilen bu şehrin bir-
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