
OSMANiYE 

rin nüfusunun 200.000'e yaklaştığı ( 173.977 

nüfus) görüldü. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çı
kan bir kasaba olarak Osmaniye'de bugü
ne ulaşan tarihi eser azdır. Ali Beyli (Da
ğıstanlı) Camii ( 1885) ve Büyük Cami ( 1902) 

başlıca eserlerdir. Hieropolis-Kastabala 
ören yeri Osmaniye-Kadirli yolunun 1 S. ki
lometresinde bulunan, milattan önce 39 
yılında kurulmuş bir Roma yerleşimidir. 
Toprakkale, Osmaniye'nin 1 O km. batısın
da bir Ortaçağ kalesidir. Çardak Kalesi, Os
maniye'nin 12 km. güneydoğusunda Nur
dağları'nın Osmaniye'ye bakan tepesi üze
rinde Ortaçağ'da inşa edilmiş olup halk 
arasında Gavur Kalesi diye bilinir. 

Osmaniye şehrinin merkez olduğu Os
maniye ili Adana, Kahramanmaraş, Gazi
antep ve Hatay illeriyle kuşatılmıştır. Mer
kez ilçeden başka Bahçe, Düziçi, Hasan
beyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale isimli 
altı ilçesi vardır. 3124 km2 genişliğindeki 

Osmaniye ilinin sınırları içinde 2000 yılı sa
yımının sonuçlarına göre 4S8. 782 kişi ya
şıyor ve km2 başına 147 kişi düşüyordu. 
Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait 200S yılı 
istatistiklerine göre Osmaniye'de il ve ilçe 
merkezlerinde 11 S, kasabalarda yirmi dört, 
köylerde 232 olmak üzere toplam 371 ca
mi bulunmaktadır. İl merkezindeki cami 
sayısı kırk dokuzdur. 
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Iii YILMAZ KURT 

OSMANİYE ÜNiVERSiTESi 

(bk. ei-CAMiATÜ'I-OSMANiYYE). 

ı 

_j 

OSMANİYYE 
( a:;ıı..ı.wı ) 

Başlangıçta Hz. Osman taraftarlarını, 
daha sonra ilk üç halifeyi meşru görüp 

Havaric ile Şia dışında kalan 
müslüman çoğuuluğunu 

L ifade eden terim. _j 

Osmaniyye (OsmaniyyGn) . başlangıçta Hz. 
Osman'ın haksız yere öldürüldüğü kana
atine varıp isyancıların cezalandırılmasını 
isteyen, daha sonra ilk üç halifenin hila
fetini meşru görerek Havaric ve ŞYa'nın 
karşısında yer alan genel müslüman ço
ğunluğunu ifade eder. Kelime ilkin Hz. 
Osman'ın şehid edilmesinin (36/656) ar
dından "şlatü Osman" ile (Osman taraf
tarları) eş anlamlı olarak kullanılmış. bu 
grupta yer alan kimseler "Osman!" diye 
anılmıştır. İslam tarihi kaynaklarında, Hz. 
Osman'ın asiler tarafından muhasara edi
lip öldürülmesinden sonra müslümanla
rın halifenin mazlOm olarak şehid edildi
ğini ifade edip suçluların derhal cezalan
dırılmasını isteyenler, Hz. Ali'nin hilafeti
ni kabul edip onun itidal çağrısına uyan
lar ve her çeşit ihtilafın dışında kalanlar 
olmak üzere üç gruba ayrıldığı belirtil
miş, bunların ilk grubu Osmaniyye diye 
anılmıştır. Kelime bu ilk dönemde kuv
vetli Osman taraftarlığını ifade ettiği gibi 
Hz. Osman'ın da mensup bulunduğu Beni 
Ümeyye ile halifenin ateşli taraftarları ma
nasını da içeriyordu. Nitekim Beni örney
ye'den olan Muaviye b. Ebu Süfyan, hali
fenin katillerine kısas uygulanmadıkça Hz. 
Ali'ye biat etmeyeceğini bildirmiş, vaktiy
le halifenin ateşli taraftarları arasında yer 
alan, mesela, Büsr b. Ebu Ertat kaynak
larda "Osman!" diye anılmıştır (İbn Sa'd, 
VII. 409) . Bu dönemde Osmaniyye Şam'
dan başka Medine, Mekke, Basra, Küfe 
ve Mısır gibi hemen hemen bütün bölge
lerde bulunmuştur. Nitekim Taberi'nin bir 
kaydında Osmanller'in Mısır'da Amr b. 
As'ın etrafında toplanıp ona sahip çıktık
Iarına dikkat çekilmiştir ( Tfirfl), V. ı O ı ) . 
Cemel Vak'ası ve Sıffin Savaşı'nda müslü
manların iki defa iç savaş hali yaşaması 
ve Hz. Ali ile Muaviye arasındaki çekişme
lerin dramatik boyutlara ulaşmasından 
sonra Muaviye'nin yanında yer alanlar Os
man! diye anılmış, ancak bu kullanım "şl
atü Beni ümeyye" ve "ehl-i Şam" gibi ter
kipiere göre fazla yaygınlık kazanmamış
tır. Diğer taraftan Hz. Osman'ın haksız ye
re öldürüldüğünü kabul ederek Osman! 
diye anılanlardan Hz. Ali'nin yanında bu
lananlar yahut bir süre sonra ondan ayrı
lanlar da olmuştur. Nitekim Mes'Odl, Ha-

life Ali'nin Nehrevan'da Hariciler'le savaş
tığı sırada onunla ilişkisini kesen Osmanı
ler arasında Sa'd b. Ebu Vakkas, Abdul
lah b. ömer, Kudame b. Maz'On, Abdul
lah b. Selam, Muglre b. Şu'be, Ka'b. b. 
Malik, Hassan b. Sabit, Ebu Said el-Hud
rı. Muhammed b. Mesleme gibi çok sayı
da sahfıbeyi zikreder (Mürücü'?·?eheb, II. 
361-362) 

Hakem Vak'ası'ndan sonra meydana ge
len gelişmeler çerçevesinde Hariciler'in 
müstakil bir fırka olarak ortaya çıkması, 
Hz. Ali'nin şehfıdeti ve Hz. Hasan'ın Mua
viye lehine hilafetten çekilmesiyle Emevl 
Devleti'nin kurulmasının ardından Osma
niyye, Harici ve Şii eğilimiere karşı olanları 
temsil eden ve en geniş anlamıyla Emevl 
taraftarlığını ifade eden bir içeriğe sahip 
olmuştur. Özellikle Şla bu dönemde Hz. 
Ali'nin ashabın en faziletiisi niteliğini taşı
dığı, dolayısıyla ResOiullah'tan sonra ilk 
halifenin Ali olması gerektiği, bu konuda 
nas bulunduğu, ilk üç halifenin hilafetinin 
meşru sayılmayacağı gibi iddialar etrafın
da düşünceler üretmiştir. Buna karşılık 
müslüman çoğunluğu söz konusu görüş
lere karşı çıkmış, esasen Hz. Ali'nin dör
düncü sırada hilafet makamına geçtiğini 
ifade etmiştir. Her ne kadar Makdisl, Hz. 
Osman'ı Hz. Ebu Bekir'den daha üstün 
gören Osmanller bulunduğunu ifade et
mişse de (el-Bed' ve't-tarfl), V. ı 23) yaygın 

görüş olarak hilafetteki sıralamanın fazi
letteki sıralama olduğu belirtilmiştir. Bu 
devirde Osmaniyye çok yaygın bir kullanı
lışa sahip olmamakla birlikte müslüman 
çoğunluğu ifade eden bir terim olmuş

tur. Bu kullanılış lll. (IX.) yüzyılın ortaları
na doğru Cahiz tarafından öne çıkarılmış 
ve onun el-'O§maniyye adlı eserinde Hz. 
Ebu Bekir'in Hz. Ali'ye karşı birçok nokta
da daha üstün olduğu belirtilerek Şii dü
şünceler eleştirilmiştir. Cahiz bu eserinde 
Osmaniyye'nin ümmetin en üstünü ola
rak Ebu Bekir'i gördüğünü, bu kanaatte
ki fakih ve muhaddislerin Şla ile kıyaslana

mayacak kadar çok olduğunu, anlayışları
nın dini ve akfı temellere dayandığını söy
leyerek (el-'Oşmaniyye, s. 3 vd., 186 vd .. 
206) bu terimle bir bakıma Ehl-i sün
net'i kastetmiştir. 

Osmaniyye kelimesinin bu kullanımı, Ca
hiz'den hareketle hem ona reddiye yazan 
alimler hem de onu takip eden müellifler 
tarafından bir süre devam ettirilmiştir. Ni
tekim Ebü'l-Hüseyin ei-Hayyat yeterince 
açık olmamakla birlikte Emevlliği ve Os
manlliği birbirine yakın anlamlı kavramlar 
olarak nakletmiştir ( el-İntişar, s. ı 12). İbn 
Kuteybe de Cahiz'i tasvir ederken onun kul-



lanımına dikkat çekerek Osmaniyye'yi Zey
diyye ve Rafizllik'in karşısında ve Ehl-i sün
net'le yakın anlamlı diye anmıştır ( Te'vllü 
mul]telifi'l-f:ıadlş, s. 59) . Fazla kullanılma
dığı ve ayrı bir fırka niteliği taşımadığı için 
makalat türü eseriere de yansımayan te
rim N. (X.) yüzyıldan itibaren terkedilmiştir. 
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ei-OSMANİYYE 
( 4;i~1) 

G ihiz'in 
(ö. 255/869) 

Hz. Ebfı Bekir'in Hz. Ali'den 
üstün olduğuna ve Şia'nın 

imarnet konusundaki görüşlerinin 
eleştirisine dair ese ri. _j 

Başında yer alan "Osmanller'in görüşü 
ve tutumu", sonunda da "Osmanller'in ce
vapları" ve "Osmanller'in beyanları " anla
mındaki ifadeler dolayısıyla eser kaynaklar
da Kitabü'l-'Oşmfıniyye, er-Risfıletü'l

'Oşmaniyye yahut kısaca el-'Oşmaniy

ye ismiyle anılmıştır (İbnü ' n-Nedim, s. 210). 

Dönemin büyük ilim ve kültür adamı Ca
hiz'in kelam ve edebiyat konuları yanında 
siyasi meselelere de yakınlık duyduğu ve 
iyi ilişkiler içinde bulunduğu Abbasi yöne
t imini muhaliflerine karşı savunan eserler 
kaleme aldığ ı bilinmekt edir. Bunlardan 
biri olan el-'Oşmfıniyye'de telif tarihiyle 
ilgili herhangi bir kayda rastlanmamakla 
birlikte hayatının sonuna doğru Şiiler' e kar
şı olumlu bir tutum sergileyen, hatta seki
zinci imam Ali er-Rıza'yı kendisine veliaht 
tayin eden Me'mun'un ölümünden (218/ 

833) sonra ve Cahiz'e bu konuda reddiye 
yazan EbQ Ca'fer el-İskafi' nin vefatından 
(240/854) önce yazılmış olmalıdır. 

el-'Oşmfıniyye'de belli bir konu tasni
fine yer verilmemiştir. İlk kısımlarda ara 
başlık niteliğinde birkaç "fasıl" yer almış, 

daha sonra konular genellikle Osmanli er'
le Şiiler'in karşılıklı görüşleri şeklinde vaze-

dilmiştir. Kitabın muhtevası Hz. EbQ Be
kir'in üstünlüğünü ortaya koyan faziletle
r i, Şia'nın bu faziletiere yönelik itirazları, 
bu itirazlara verilen cevaplar, ayrıca Şia'
nın Hz. Ali'nin üstünlüğü için gösterdiği 
deliller ve bunlar hakkında Osmanller'in 
değerlendirmeleri biçiminde düzenlenmiş
tir. Eserin başında, müslümanların çoğun
luğunu teşkil eden Osmanller'in Hz. Ebu 
Bekir'i İslam toplumunun en üstün sima
sı olarak gördüğü, bundan dolayı Resülul
lah'tan sonra ona biat edildiği, onun fazi
letlerinden birinin Müslümanlığı ilk kabul 
eden kişi olmasından kaynaklandığı belir
tilir. Ardından Şia'nın Hz. Ali'nin çocukyaş

ta müslüman olduğu , dolayısıyla onun da
ha faziletli sayılması gerektiği yolundaki 
görüşleri aktarılır ve yetişkinlik çağında İs
lamiyet'i benimsemenin çocukluk döne
minde benimsemekten daha önemli ka
bul edilmesi gerektiği vurgulanır. Daha son
ra Hz. EbQ Bekir'in Resül-i Ekrem'le bir
likte katıldığı savaşlardaki tavrı ve bazı ki
şilerin onun aracılığıyla müslüman oluşu 
gibi hususlara değinilir. Şia'nın, Hz. Ali '
nin üstünlüğünü temellendirmek için Re
sülullah 'ın hicret esnasında evinden ayrıl

dığında onu yatağında yatırmasını delil 
olarak öne sürdüğü aktarılır ; buna karşı

lık Osmanller'in Hz. Ebu Bekir'in hicrette 
bizzat Resül-i Ekrem'le birlikte olduğu, 
bunun daha büyük bir fazilet sayıldığı be
lirtilir. Ayrıca Bedir ve Uhud gibi savaşlar

da Hz. Ali'nin büyük yararlılıklar gösterdiği 
vurgulanırken EbQ Bekir'in dirayetli, tem
kinli duruşu övülür. ilim açısından Hz. Ali'
nin daha üstün olduğu şeklindeki Şii iddi
asına yer verilen eserde Hz. Ebu Bekir'in 
gerek Peygamber'in ölümünün ardından 
gerekse başta irtidad hareketleri olmak 
üzere sonraki olaylarda sergilediği tavır 
bakımından ilmen de Hz. Ali 'den üstün 
sayılması gerektiği zikredilir. Şia'nın zühd 
bakımından Hz. Ali'nin üstünlüğü görü
şüne karşılık Hz. Ebu Bekir'in kamu yara
rına daha çok harcam alarda bulunduğu, 

daha çok köle azat ettiği, hakkında daha 
çok ayet indiği, dolayısıyla onun bu alan
da da Hz. Ali'den üstün olduğu belirtilir. 
Ayrıca Şia'nın Hz. Ali hakkında nazil oldu
ğunu ileri sürdüğü ayetterin başka nüzQl 
sebeplerinin bulunduğuna dair bilgiler ak
tarılır. Hz. EbQ Bekir'in "Sıddik" lakabıyla 
anılması, hac emiri olarak görevlendirilme
si, Resülullah'ın ölüm hastalığı sırasında 
namaz kıldırmak üzere onu görevlendir
mesi gibi hususlar, ardından Şia'nın başta 

Gadir-i Hum olmak üzere Peygamber'in 
kendisi hakkında söylediği iddia edilen ri
vayetler, ayrıca onların Hz. Ebu Bekir'in hi
lafetine ilişkin değerlendirmeleri ele alınır. 

el-OSMANiYYE 

Eser Hz. Ömer ve Hz. Osman'ın bazı ta
sarrufları, gerçekleştirdikleri fetihler, Hz. 
Ali'nin ilk üç halifeyle ilişkisi ve çocukları
na onların isimlerini vermesi gibi husus
larta sona erer. 

Müslüman çoğunluğunun Resül-i Ek
rem'in vefatından sonra ortaya koyduğu 
siyasi tavrı temellendiren, daha sonra Şii
ler tarafından ileri sürülen iddiaları eleş

tiren el- 'Oşmfıniyye gerek ortaya koydu
ğu malzeme gerekse derin tahlil ve istid
lalleriyle önem arzeder. Bu yönüyle eser, 
sadece imarnet konusunu tartışan bir ça
lışma olmayıp rivayetlerin sağlıklı biçimde 
yorumlandığı , tarihi olayların sosyokültü
rel faktörlerle değerlendirildiğ i bir sosyal 
tarih niteliği taşır. Müellif her ne kadar 
imarnet için "en üstün olma" şartında Şi
ller'le aynı prensipte birleşmişse de ima
metin nasla belirlenmediğini ve imarnın 
masum olması diye bir şartın bulunma
dığını kanıtlamıştır. Eser, Köprülü Kütüp
hanesi'ndeki tam nüsha ile (nr. 815) Bri
tish Museum'da seçmeterin bulunduğu 
nüsha (nr ı ı 29) karşılaştırılarak Abdüs
selam Muhammed HarCın tarafından neş
redilmiştir (Kahire 137411955) . Charles Pel
tat, Cahiz'in çalışmalarını ele aldığı kitabın
da eserin Fransızca bir özetini yayımlamış
tır (İngilizce'si için bk. Pellat, s. 72-82). 

el-'Oşmfıniyye'ye bazı reddiyeler ya
zılmıştır. Bunların ilki, müellif henüz ha
yatta iken Ebu Ca'fer el- İskafi tarafından 
kaleme alınan ve Nalrzü'l-'Oşmfıniyye, 
er-Red 'ale 'l-'Oşmaniyye ve Münd~a
zdtü '1-'Oşmfıniyye gibi adlarla anılan eser 
olup tamamı günümüze kadar gelmemiş

tir. Eserin İbn Ebü'l-Hadid tarafından ak
tarılan bazı bölümlerini (Şerf:ıu l'fehci 'l-be
laga, xııı. 2 ı 5-295) Abdüsselam Muham
med HarCın el-'Oşmfıniyye neşrinin so
nuna almıştır (s. 28ı-343). Diğer bir red
diye Ebü'I-Fezail Ahmed b. Musa b. Ta
vüs'un Binfı'ü 'l-ma~iileti'l-Ffıtımiyye ii 
na~zi 'r-Risale ti '1 -'Oşmfıniyye 'sid i r 

(n ş r. Ali Adnan! el-Gureyfl, Beyrut ı4ı 1/ 
ı 99 ı ) . Zamanımıza ulaşmayan diğer bazı 
reddiyeler de şunlardır: EbQ Muhammed 
Sebit b. Muhammed el-Askeri, Na~zü'l

'Oşmfıniyye; Muzaffer b. Muhammed b. 
Ahmed ei-Belhi Na~zü'l-'Oşmaniyye; 

Ebü'l-Ahvas ei-Mısri, er-Red ' ale'l-'Oş

mfıniyye; Hasan b. Musa en-Nehai Na~
zü'l-'Oşmfıniyye ( reddiyeler hakkında b k. 
Ebü'l-Fezail Ahmed b. Musa b. Tavus. neş
redenin girişi , s. 43-46). 
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