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OSMANLI DEVLETi'NiN KURULU~U
Dr. Ergin
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1. Anadolu'nun Sosyopolitik Durumu

manhlar, XIII. YilZYlldan XX. YilzyJla kadar devam eden, hudutlarl
sya, Avrupa ve Afrika'da geni~ sahalara yaYllan bUyilk bir
imparatorluk kurdular. Ba~langlfi:ta bir beylik olarak te~ekkiil eden bu devletin
kurulu~u srrasmda Anadolu fi:ok yogun bir siyasl ortam ifi:erisinde bulunmakta ve en
hareketli devirlerinden birini ya~amaktaydJ. Osmanh devletinin te~ekki1lilnil iyi
kavrayabilmek ifi:in bu cografi mekanm sosyal tarihi siirecine de bir gl>z atmakta
fayda vardrr. Yakl~lk ilfi: asrrdan beri yurt edinmek ve yerle~mek ifi:in Anadolu'ya
gelmekte olan Oguz-Ttirkmen boy ve oymaklarl, Selfi:uklularm askeri, siyasl ve
millkl idareleri altmda gl>fi:ebe, yarl gl>fi:ebe ve yerle~ik hayatm gilzel bir l>megini
vermi~ler ve muazzam eserler vilcuda getirmi~lerdir. Bu siirenin sonunda bilyUk bir
klsml Turkle~mi~ bulunan Anadolu, buna ragmen etnik bakImdan degi~ik men~eli
gruplar arasmda cereyan eden klyaslya bir milcadeleye sahne olmaktaydl. Bu
milcadelenin odak noktasmda aS11 unsurlarl Tilrk-Oguz boylarl, Mogollar, Enneniler
ve Rumlar te~kil etmekteydi.
Anadolu'nun fethinin ilzerinden uzun zaman gefi:mesine ragmen Ermeniler,
giirleyde ifi:-tl, Antakya, Klikya ve Mara~ Migesinde Selfi:uklu Devleti'ne vergi
vererek varhklarml silrdiirdiller. Ancak bu sure ifi:inde Ermeniler, Hafi:h seferlerinin
tazyikleri ilzerine zaman siyasl mucadele formuna girmi~lerdir. Hafi:h seferleri bir
fi:ok etnik ziinrreleri askeri yl>nden aktif duruma getirmi~, bu milliyet gruplan bazen
de Bizans'la fi:atl~malara girmi~lerdir. i~te Hafi:h seferleri ve Bizans'm talrrikleri
sonucunda Selfi:uklu Devleti sosyal dilzeni saglamakta gUfi:lllk fi:ekrni~ ve Mogol
istilasl ile ortaya fi:lkan durum beyliklerin zuhurunu kafi:mllmaz kJlml~trr.
XIII. yilzyJlda Mogollarm Anadolu'ya girmeleri mevcut Selfi:uklu askeri,
siyasl ve ekonomik nizammm yok olmasma neden olmu~tur. Selfi:uklu-Tilrk
hakimiyetinin fi:ok belirgin oldugu Anadolu'da, 1243 Kl>sedag 1 sava~lyla siyasal
Hstiirlltik birdenbire Mogollara gefi:te. Ancak, Selfi:uklularm 300 yIlhk bir silrefi:te
• Kocaeli Universitesi Tarih bOliimii ogretim elemam
1
2

Kosedag, Zara He Su~ehri arasmda, KlZlhrmak sahilinde bulunmaktadlr.
Bu mada Tiirkiye Seicukiu hiikiimdlin olan izzeddin Keykilvus b. Glyaseddin KeyhUsrev,
Baycu Noyan komutasmdaki Mogol ordusuyla giri~mi~ oldugu saV~J kaybetti. Daha
geni~ bilgi iCin bk. Re~idiiddin Fazlullah, Cdmi 'il 't-teviirfh, ne~r. Muhammed Ru~en
Mustafa Musevi, II, Tahran 1373 h~., s. 933.
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devam eden bir miicadele sonucunda kunnu~ olduklan sosyal ve killtiirel yapmm
yine Mogollar tarafmdan birdenbire ortadan kaldmlmasl beklenemezdi. Ciinkil
Sel\luklu Devleti 'nin tabamm te~kil eden TUrk halkmm birligi ve biitiinltlgii,
kuvvetli dini hislere ve giiciinii Oguzculuk ~uurundan alan milli baglara
dayanmaktaydl. Sel\luklu idaresinde Anadolu'nun sosyal yaplsl gibi, fIkrt yaplsl da
biiyilk bir degi~iklige ugraml~tI. Bilton bu giir,;lil baglara ragmen Selr,;uklulann
siyasal yaplsmdaki boliinme, dint ve fikrl alandaki huzursuzluklarla beslenmi~tir.
Anadolu Tiirklilgu, Ozellikle dint ve kiiltiirel konularda r,;ok hassastI. Nitekim,
Anadolu'da zaman zaman kendini hissettiren, dini fikirler ugrunda r,;lkarllan isyanlar
bu hususu dogmlamaktadlr. Bunlardan biri olan Babailer isyaru (1240i, Mogol
istilasma zemin hazrrlayan etkenlerden biridir.
Her haliikiirda, XIII. Asrm ikinci yansma dogm Selr,;uklu devleti Anadolu'da
sarstlma durumuna girdi. Bu asrm sonunda Anadolu'da MlSlr-Suriye hiikiimdan
Baybars'm da dahil
oldugu bir r,;ok devletin hakimiyeti devresi b~ladI.
Sel\luklularm kar~lsmda Mogollar vardrr ve Ttirkler kar~lsmda gerilemi~ olan Bizans
da Altmordu hanlarmm nilfuzu altma girmi~tir. Anadolu'daki sosyal vaziyet, birkar,;
devletin istila ve tahakki1rnii altmda bozulan ve parr,;alanan feodal bir yaplYI
gBstennektedir. Devamh hale gelmi~ olan istilalar Anadolu beyliklerinin siyast
niifuzunu kuvvetlendirmi~ ve onlarl milstakil sav~lara silriiklemi~tir. Selr,;uklularm
idaresini ele ger,;iren Mogol hakimiyeti, bu Ttirk beyliklerinin zuhurunu destekler
mahiyettedir. Mogol kumandanlarl, usulen ve finen itaat etmi~ bulunan Selr,;uklu
kumandanlanndan daha selahiyetli duruma gelmi~lerdi. Aynca bu Mogol
ordularmm beslenmeleri ve zaruri ihtiyar,;lannm temini, bilytlk bir mali giir,;lilk ve
slkmtI yaratmakta idi. Halk a~m vergiler altmda eziliyordu. Bunun yanl srra Sultan
Baybars'm 1277'de Anadolu'da bir Mogol ordusunu bozguna ugratmasl 4, Mogol
hilkiimdiirl Abaka Han'l klZdrrml~ ve 0, sur,;lu sur,;suz bir r,;ok insam oldiirtmil~til.
Mogol tesiriyle Selr,;uklu Devleti'nin kendisini yonetmede ortaya r,;lkan savunma
sorunlan, ur,; Migelerinde beyliklerin tabii savunma pozisyonuna ger,;meleri ile
giderilmi~tir. Vr,; beylikleri, Mogollardan kar,;an gBr,;erleri biinyesine almak zonmda
kahnca, onlarl barmdrracak yerle~me alanl saglamak iyin Bizans smrrlarma baskmlar
yapmak gerekmi~tir.
i~te bu ur,; beyliklerinden birisi olan Kayl boyunun, Osmanh beyligi olarak
yaptlanmasl, mevcut siyasal ve sosyal geli~melere bagh olarak ilerleme
kaydetmi~tir. Yukarlda izah ettigimiz siyasal geli~melerin yaill srra ntlfus artl~l ve
ekonomik giir,;lillder, Oguz-Tilrkmen boylarmm gor,;lerini batlya dogru
yogunla~tlnnl~, ilerleyen Selr,;uklu r,;o~ii ise bu Tiirk oymaklanna ur,;larda gaza
yapma olanagl venni~tir.

3

4

Climi 'u 't-tevlirih. IV, s. 2248; ibn Bibi, el-Eviimiril'l-Aliiiye ji 'l-Umuri 'l-Alliiye
(Selr;uknlime), II, haz. M. Oztiirk, Ankara 1996, s. 49-53.
el-Evlimiru'l-Alliiye, II, s. 186-192; Kar~. O. Turan, Selr;uklular Zamamnda Turkiye,
istanbu11993 (3. Baskl) 545 yd.
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Her ~eyden once uclardaki ntlfusun btlytik bir yogUDlugunu gtlyebe
Tttrkmenler te~kil etmekte idi. Hinterlanddaki Selyuklu kUltiir merkezlerinin ~er' i
hukuka, merkeziyetyi bttrokrasiye, Arap ve Fars edebiyatma dayanan yUksek kiiltUr
~ekilleri kar~lsmda, uylarda halk tarikatleri, tasavvufi bir halk edebiyatl ve tlrfi
hukuka dayanan bir kUltUr; yani kahpla~maml~ bir halk kiiltUrii hakimdi. Bu uc
kiiltiirii an'anesi btitiin Osmanh tarihi boyunca devlet ve kUltiir hayati iizerinde
te~irini sfudtirecek, Osmanh kiiltUrU Tfuk karakteri daha belirgin yeni bir islam
terkibi olarak ortaya yikacaktrr. Osmanhlarm men~ei Uzerinde yah~ma yapan
ar~tlTlcllar, bu Uy kUltiiIiindeki gaza fikrine bilhassa dikkat yekmi~lerdir. Uclardaki
gaza fikrinin, Ttirkmenler arasmdaki her tUrlti sosyal ve kUltfirel hayata damgasml
vurdugu, aynca Osmanh Devleti'nin fiituhatyl karakterini tayin ettigi gorulmektedir.
Yukarlda da bahsettigimiz gibi Osmanh Devletinin kurulu~u olan l299'a
kadar, Selyuklu Devleti'nin durumu Anadolu'daki ntlfuzunun bittigini gosteriyordu.
Bu hakimiyetin sona ermesinden soma Anadolu beyliklerin ytlnetimine geyti.
Anadolu'nun Tfukmen halkl, varliklarml devam ettirme hususunda uyandl ve kendi
~artlarml hazrrladl. Boy beyleri bu devirde halkm sorumlulugUDu askeri, siyasi ve
iktisadi yonden ustlendiler. Beyliklerin belli smrrh bOlgeleri yonetmeleri tarim
olarak hususi bir vazifenin yerine getirilmesini ifade eder. Osmanh Beyligi Tttrkislam ulkUsiinti geryekle~tirmek iyin bulunduklan yorenin ~artlarma muvaflk olarak
batlya Bizans'a y(jnelmi~tir, Allahm din ve admm dttnyaya yayilmasl; yani ild-i
kelimetullah fikri Osmanhlann kurulu~ ve yayilma amacldlr, Bunu ~undan
anhyoruz; her Osmanh Beyi fethettigi yerde bUyUk bir adalet duygusuyla hUkUmet
sUrmU~, sosyal ve ktlltilrel mtlesseseler vUcuda getirmi~tir. Bu islam hukukuyla
bagda~an bir hadisedir.

2. Kayl Boyu ve Ertugrul Gazi

Bugttn iyin kesin olarak bildigimiz husus, Osmanh ailesinin batiya dogru gtly
eden bUyUk Kayl kabilesinden bir cemaata mensup oldugudur. Yapilan ara~trrmalara
gore Kayilar, Oguzlarm 24 kabilesinden biri olup GUn-Han koluna mensupturlar5 ,
Osman Gazi'nin agzmdan ~oyle bir beyit vardlr:
"Osman! Ertugrul'un oglusun

5Mahmiid K~garl (Divan-I Lugati't-Turk, I. Tiirkye tre. B. Atalay, Ankara 1986, s. 55 vdd.)
Oguz boylarml ve damgalanm veTir. Buna gore KaYI boyunun damgasl IYI ~eklindedir;
24 Oguz boyunu sayan kaynaklardan birisi de Ciimi 'u 't-teviirfh (I, s. 42.)'dir. Kayllar
haklanda daha geni~ ar~t1rmalar iyin bk. F. SUmer, Oguz/ar, istanbul 1980 (3. Baskl), s.
216-221; Osmanhlarm Kayllardan olup olmadl~mn munak~asl hakkmda bk. F. KoprUlii,
"Osmanhlann Etnik men~ei Meseleleri", Be//eten, VII, s. 219-313.
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Oguz Kara Han neslisin.,,6
Buna gore Osmanhlar denen padi~ahlar siilalesi, Oguzlarm Boz-Ok7
kIsmmdandlrlar. Zaten islamiyetten sonra Anadolu'ya gelen TUrklerin hemen
umumiyetle Oguz kavminden idiler. Araplar Oguzlara el-Guz, Bizanshlar Uz,
Latinler de UZI demi~lerdir ki. bu isim onlara gore aym zamanda TUrk kelimesini
kar~lhyordu. Oguzlardan olan bu KaYllarm asI1 yurtlarl bir rivayete gore Aral goltl
civarldIr. XII. asrrda Krrglz bozkrrlanm brraklp Merv'e, ardmdan lran'm Mogol
Mkimiyeti altma girmesiyle Mogollarm ontlnden ilerleyerek Anadolu'ya
gelmi~lerdir. Yani KayI1arm Anadolu'ya Mogollardan evvel geldikleri bazl
vukuatlarda adlarmm ge~mesinden ortaya pkmaktadrr. Aslmda Btlytik Sel~uklu
imparatorlugu'na bagh olan Mardin Artuklularl da KayI1ardandl. Bunu sikkeleri
iizerindeki KaYl tamgasmdan anhyorui. Artuklu Devleti'nin kurulu~unda da ilk
askeri gUl;leri KayI1ar te~kil etmekte idi. ErtugIul Gazi'nin babasl Silleyman-Sah'm
da bunlarm hizmetinde bir bey iken Artuk Arslan'm bir ernri uzerine Caber'e indigi
ve FIrat' 1 ge~erken boguldugu rivayet edilmektedir9 . Bu munasebetle Osman
Gazi'nin dedesinin defnedildigine inamlan bu mezar II. Abdillhamid tarafmdan
mukemmel bir surette yeniden yaptlfllml~trr. BUgiln TUrk smrrma 100 km. uzakhkta
bulunan ve Suriye topraklan i~erisinde bulunan bu yerde bir TUrk karakolu
bulunrnaktadrr lO •
HuJasa Suleyman-$ah'm olUmii iizerine kalan dort oglundan ErtugIul Gazi ve
Diindar Bey'in idaresindeki KayI1ar, Erzincan'a dogru geldiler. 1230'da
Yasswimen'de Harezm~ahlara kar~l sava~an Aliladdin Keykfibad'a yardlm ettiler ll .
Alaaddin Keykfibad bu yadImlarma kar~lhk KayI1arm Karacadag yoresine
yerle~melerine izin verdi. Boylece ErtugIul Gazi'nin reisliginde bir U9 beyliginin
nuvesi te~kil edilmi~ oluyordu.

6

YazlclOg)u'ndan naklen F. Siimer, Oguzlar, s. 220.
Oguzlarm Giln-Han kolunun Boz-Oklardan oldu~ Mirhond (Ravzatu 's-sala, ne~r. Abbas
Zcryab, IV, Tahran 1358 h~., s. 819)tarafmdan da kaydedilmektedir.

7

8

ismail Galib, MeskuMt-1 Turkmiiniye, istanbul 1311, s. 19; Kar~. F. Koprulii "Artuklular",
iA, s. 617; O. Turan (Dogu Anadolu Turk Devletleri TariM, istanbul, s. 137-139)'a gore
Artuklularm KayJlardan degil, Dogerlerden olmalart daha Kuvvetle muhteme1dir.
Artuklularm, metbfi devletin damgasml kullanmalarl ihtimal dahilinde iken, paralarm
ilzerindeki damgalardan onlarm mensup olduklart boy hakkmda kesin bir hilkme varmak
da zor gOruntiyor.

9

10

11

AtSIZ, A.$lkpa~aoglu TariM, istanbul 1992, s. 13; Mehmed Ne~ri, Kitab-l Cihan-numii, I,
ne~r. F. R. Unat-M. A. Koymen, Ankara 1987, s. 59, 61.
M. Hartmann, "Caber", iA, III, s. 2.
YasSHj:imen Sav~t hakkmda daha geni~ bilgi iyin bk. el-Evamirii'l-Alaiye, I, 395-410;
Ertugrul Gazi 'nin bu sava~a kart~tlgma dair bk. Kitab-l Cihan-numii, I, 61-65.
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Soma Bizans imparatorlugu ile yapilan sava~larda pek btiyiik yararhhgl
ve S6gtlt'ti fethettiginden Sell;:uklular, Ertugrul Gazi'ye S6gilt'ti
l2
kl~lak, Domanie;:'i de yaylak olarak verdiler . Boyleee bir ue beyligi meydana
getiren Ertugrul Gazi ~iretini Sogiit'te iskan etti. ArtIk oralarda Bizans'dan yerler
almaga devam etti. Uludag'm gee;:itlerini koruyan hisarlardan birinin adl
Angelokoma, yani Bileeik idi. Her yI1 Ertugrul 'un sfuiilerinin taze ot bulmak ie;:in
daglara e;:lktlgl ve indigi zamanlarda bu hisann insanlarl e;:obanlara hakaret ediyor ve
koyunlarl dagltlyordu. Ya~lanml~ olan Ertugrul ban~ tarafllSl oldugundan Bileeik
tekfuruna ~ikayette bulundu. Rum beyi Ertugrul Gazi'nin teklifini kabul etti. Buna
gore Tiirkmen kadmlarl her yll kaleye giderek hediyeler sunaeaklardl. Bu durum
yillarea bOyle devam etti. Aneak Tiirkmenlerin bOyle her yil vergi verir gibi
Bizanshlara hediye vermeleri Osman Gazi'nin gileiine gitti. Sava~ arkada~larmdan
bir kae;:ma ie;:ini doktii. Her zaman oldugu gibi Bileeik tekfuruna kadmlarm elinden
ah~I1ml~ hediyeleri gotliren heyet, bu sefer uzun elbiseler giymi~, ba~larmda kadm
ortlileri olan, tepeden trrnaga silahh altml~ sava~e;:ldan ol~uyordu. DI~arlda 100
siivariyle beklemekte olan Osman Gazi ise tekfurun seferden don~iinde yolunu
keseeekti. Olaylar beklenildigi gibi geli~ti. Fakat bu sava~ta Osman Gazi'nin e;:ok
13
sevdigi yegeni Bay Koea ~ehit oldu • Onun hatrrasma dere kenarmda kiie;:iik bir
tiirbe yaptllar.
g6rUldtl~tlnden

Bu zafer Osman Gazi'ye daha fazla toprak kazanma hrrsml verdi. Bu
amae;:la Karahisar'a bir sefer diizenledi. Sav~1 kazamnea merkezini Karahisar'a
nakletti. Zafer bu defa en kOe;:Uk karde~i Sari Yatu'nun ba~ml yedi. San Yatu ~ehit
l4
dO~tiigtl e;:am agaemm altmda topra~a verildi . Gene;: kahramanm bilyiikleri ve
arkad~larl hatrrasml ya~atmak ie;:in ydlarea a~aem dallarma kandil astllar. Geeeleri
uzaktan bakanlar e;:am a~aeml tamamen I~Ikh olarak gorUyoriardl. Aym yil a~iret bir
ba~ka olUm haberiyle daha sarsildl. Ertugrul Gazi 1281 veya 1288'de 90 y~mda
iken oldii l5 •
3. Osman Gazi

Ertugrul Gazi 'nin oltlmUyle birlikte yerine bir bey tayin etmek meselesi
ortaya e;:oonea, Kayl a~ireti kuvvet, kudret ve kabiliyeti eihetinden Osman Gazi'yi
tereih etti. Osman Bey'in ameasl Diindar Bey daha teerUbeli oldugundan dolayl bazl
12
13

Kitdb-l Cihan-numd, I, s. 65.
A§lkpa§aoglu Tarihi (s. 15)'nde Bay Koca'nm, Osman Gazi'nin karde~i San Yatu'nun oglu
olup, Ermeni Beli'nin tiikendigi yerde Harnzabey koyiintin civannda gomlliU oldugunu
yazmaktadlr; Kar~. Kitdb-l Cihan-numd, I, s. 81; Kar~. A. De Lamartine, A§iretten
Devlete (I'iirkiye tarihi), I, Terciiman 1001 Temel Eser, Tarihsiz, s. 60.

14

Kitdb-l Cihan-niimd, I, s. 85;A§lkpa§aoglu Tarihi, s. 17.

15

Kitdb-l Cihan-niimd, I, s. 79, Ertugrul Gazi'nin 93 y~mda vefat ettigi rivayet edilmektedir.
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y~hlar tarafmdan beylige namzet gOsterilmi~ti. Fakat Dundar Bey, Osman Gazi'nin
reisligi iyin temaytllUD fazla oldugunu gOrilnce itaat etti ise de, daha soma yegeni
aleyhine faaliyeti duyuldugundan katledildi (I 298Y6. Ancak Osman Gazi'nin
beyligine karar verilmi~ oldugundan, ananeye gore gaza akmlan b~ladl. Osman
Gazi Osmanh Devleti'nin milessisi ve ilk padi~ahldrr. Selyuklu hilkilmdiln II.
Glyaseddin Mes'tld, 1284'de Osman Bey'e SOgut'ti temlik ettigine dair bir ferman
gOnderdi. Karaman'da ona Nasrriiddin Ebil'nnasr Osman ~ah denmekte idi. Aym
Selyuklu hUkilinctarl 1289'da Osman Bey'e tug, sancak, davul, altm kthy, gumii~
taktrnh bir at, sHah ve para He birlikte ferman gonderdi. Fermanda Osman ~ah'a
Eski~ehir'in verildigi, kendisi Bey tayin edildigi ve vergiden muaf oldugu
belirtiliyordu. Bu duruma g5re Osman Gazi, yan miistakil olmakla beraber ismen
Selyuklulara tabi idi.

Tilrkmenlerde beylerin ikindiden soma yemek pkararak maiyetlerine
yedirmesi adetti. Ferman bOyle bir yemek srrasmda gelmi~ti. Osman Bay tazimen
ayaga kalktp ellerini gogsil ilzerine koydu ve davul yaldtrdl. i~te bu suretle her gun 0
vakitlerde tabl yalmmasl ve padi~ahlann bunu ayakta dinlemesi adet olmu~tur. Dzun
slire devam eden bu usul Fatih Sultan Mehmed zamamnda kaldIT11mt~ttr17.
Etrafmm Tiirk beylikleri tarafmdan yevrilmi~ olmasl dolaylslyla geni~leme
siyaseti apsmdan Osman Bey Bizans hudutlarma dogru harekete geyti.
Bizanshlardan Karacahisar'l zaptetti ve kalenin kilisesi carnie talIvil edilip ilk
ulemadan olan Dursun Fakih tarafindan Selyuk sultanlarmm da adt zikredilmek
suretiyle Osman Gazi adma hutbe okundu 18. Bu Osmanh beyliginin istiklalinin iJam
anlamma gelmekteydi.
Tam bu srralarda Selyuklu hlikumdan Mogollar tarafmdan tutuklantp iran'a
gotiiriildii l9 . Rivayete gore, Kayl boyunda ise ~oyle bir anane vardl. Buna gOre
16

Diindar Bey, Osman Gazi'nin reisligini bir tilrlii hazmedemeyip, milsait bir flrsat
kolluyordu. Hatta rivayete g5re Yarhisar ve Bilecik Rum beylerinin Osman Gazi'yi
oldiirmek it;in tertib ettikleri tuzaktan Dilndar Bey'in de haberi varml~. Osman Bey bu
hadiseyi bastlrdlktan soma arncasl Diindar bey'i 1)ldtlrmil~. Bk. i. H. Uzun~aryill,
Osmanil Tarihi, I, Ankara 1988, s. 104, n. 2; Kitab-l Cihan-niimii, I, s. 95'de Osman
Bey'in Diindar'l okla vurup Oldiirdtl/1;il zikredilmcktedir; Kar~. Hayrullah Efendi, Osmanlz
Tarihi, II, istanbul 1292, s. 46.

17 A~lkpa~aoglu
18
19

Tarihi, s. 19; Kitdb-l Cihan-niima, I, s. 108 yd.

A~lkpa~aoglu Tarihi, s. 25; Kitiib-l Cihan-niima, I, s. 111.

Bu Sel~uklu hiikiimdfu'l III. Glydseddin Keyhiisrev olup, Mo/1;ol htikiimdarl tarafmdan idam
ettirilmi~ir. Bk. B. Spiller, jran Mogollan, ~ev. C. Koprtilli, Ankara 1987, s. 95; Mirhond
(Ravzatu's-safa, IV, s. 702),bu hiiktimdarm h. 682 (ro. 1283-1284)'de Mogol hiikiimdan
Ahmed Han tarafmdan Erzincan'da katlcdildigini, Argun Han tahta gCl(ince de onun
yerine Selt;uklu hiikilmdarh/1;ma Glydseddin Mes'Cid'un tayin edildi/1;ini belirtmektedir.
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hanhk Once KaYllarda iken Selc;uklular bunu zorla ele gec;irmi~Ierdi. Bir gUn nasll
olsa Kayllann eline gec;ecekti. Bu haber gelince, 0 gUniin geldigine hiikmettiler.
Oguz beyleri toplamp, "Selc;uklular yiklldl, Mogol istilasma kar~1 memleketi
miidafaa etmek iC;in muktedir bir hiikiimdar lazlmdlr. Osman Gazi hem buna
muktedir, hem de KaYl neslindendir" dediler. Yani devleti kurtarmak ic;in Osman
Gazi'yi Selc;uklu tahtma oturtmak amacmdaydiiar. Osman Bey bu teklifi kabul etti.
20
Oguz Wresi mucibince biat merasimi yapI1d1 • i~te bu istiklaI 1299 tarihindedir. i~te
bOylece Selc;ukIular hanedanl yerine Osmanhlar hanedam gec;mi~tir.
Zaten son Selc;ukIu hUkiimd§n Ill. Alfulddin Keykt1bab da vefatmdan evvel
devletin c;Okecegini dU~UnmU~ ve uc beylerinden Osman Bey'in dirayetli ve faziletli
bir zat olup, devleti kurtarabilecegine kanaat getirmi~tir. i~te bu dii~iince ile Olmeden
evvel saltanat1lll Osman Gazi'ye terk eylemi~tir ki bu vasiyetin ~ahitlerinden biri de
Mevlana CeUileddm-i Rumi idi. Selc;uklu Sultanmm vefatlyla birlikte beyler toplanlp
Konya'da Selc;uklu tahtma C;lkardiiar. Osman Bey'e Mevlana eliyle klhC; ku~atlldl.
Son zamanlara kadar Osmanh padi~ahlarmm tahta c;1ktIklarl vakit muhte~em bir
alayla istanbul'da Eyiip Sultan Tiirbesi'nde Mevlana siliaiesinden olan zamanm
Konya <;:elebisi eliyle kI1W ku~atI1makta idi ki, bu adet 0 vakitten kalml~tIr. Bu
vakalarm rivayeti esnasmda Haci Bekm~-l Veli, Seyh Edebah gibi alimlerin de
adlan gec;mektedir ki, bu da son Selc;uklu hiikiimdarmm saltanatI Osman Gazi'ye
21
verdigi rivayetini kuvvetlendirmektedir . Her halde tarihimizin c;ok 5nemii olan bu
noktasl iyi ve saglam bir ara~tmnaya muhtac;trr. Verilen malumatlarm hangisi dogru
hangisi yanh~ olursa olsun bir gerc;ek vardrr ki, Selc;uklu saltanatl son bulmu~,
Anadolu cografyasmda Osmanh hanedanl tahta oturup, milli birligi temin ic;in
c;ah~ml~ ve bunu ba~arml~trr. Aslmda Osmanh devletinin kurulu~ sUreci de bu uzun
donemi ic;ine almaktadrr.
Ba~langwta Osman Gazi'nin KaYI boyu ic;erisindeki otoritesi ~iiphesiz a~iret
reisligi slfatmdan ileri geliyordu.. A~iret ic;indeki sava~C;l gurup, dl~andan gelen
alpler ve gazilerle Osman Gazi etrafmda biiylidli. Osman Gazi Seyh Edebah ile
yakmhgl sayesinde gazi liderligini Uc cemiyetinin diger sistemi i9inde kIsa siirede
me~rula~tlrdl. Diger taraftan Osmanh tarih9 iI erinin bazllarmm iddia ettikleri gibi
Selc;uklu suitaniarl tarafmdan beylik alametleri gelmi~ olsun veya olmasm, bu iddia
saltanat-hilafet
c;ergevesinde
Osmanh hanedanmm
hakimiyet haklanm
me~ru1a~tmna gayretini gosterir.

Bu a~amada asii mesele aym dava i9in ugra~ veren kom~u Tlirkmen Uc
beyliklerinin iizerinde hakimiyetin me~rula~tITIlmaSl idi. B~ka bir deyi~Je, bu
a~amada Osmanhhk kavraml, Osman Gazi'ye bagh gaziJer-alpler ve bunlara bagh
guruplan igerisine ahyor, aynca Bizans smrrJarmda flltuhata katIlan akmcllan,

20

Rlza Nur, Turk Tarihi, III, istanbul 1973, s. 156; Kar~. Yazlclzooe Sel9ukname'sinden
naklen Uzunr;;ar~lh, Osmanlt Tarihi, I, s. 104, n. 3.

21

Rlza NUT, Turk Tarihi, m, s. 156.
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ahileri ve hatta Anadolu baeIlarml da i~erisine alaeak ~ekilde geni~liyordu. Osmanh
hanedanmm diger TUrk beylikleri Uzerindeki hakimiyet mt1eadelesi XV. Asra kadar
onemli bir siyasi mevzu olarak varh~lnJ sllrdUrmu~tllr. Osmanh tarih~ileri bu
maksatla Osmanh hanedanl i~in seeereler tertib etmi~lerdir.
Osmanh Devleti'nin kurulu~undan onee ve kurulu~u srrasmda gerek Orta
Anadolu'nun be gerekse Bah Anadolu'nun sosyal vaziyetini ve buralarda mevcut
olan maddi ve manevi kuvvetleri ve siyasal faaliyet tarzlanm genel hatlarlyla
gosterdi~imizi Omit ediyoruz. 150 seneden beri btiytik bir ilerleme kaydeden Slav ve
Bizans tarihi ar~tmnalan XIII. Ve XIV. YiizyIllarda Bizans'm ve Balkanlar'm
sosyal ve siyasal hayatlm olduk~a a~lk bir ~ekilde meydana ~lkardl~l i~in burada
Osmanh Devleti'nin kurulu~unu kolayla~trran harici tesirleri aynca ele almayaeaglz.
Binaanaleyh, gerek genellikle malum olan bu dl~ ~artlan, gerek bu bOyUk tarihi
hadisenin sosyal unsurlarml goz ontinde tutarak Osmanh Devleti'nin kurulu~unu
dilirnizin diindUgti kadarlyla ve ~ematik hatlanyla izaha ~ah~tIk.
Bununla birlikte Osman Gazi'nin ~ahsiyetinden hakkmdaki bir-iki rivayetten
bahsetmeden ge~emeyeee~im. Osman Gazi tarihi kaynaga glke gayet salih,
miislllman ve dindar bir ki~iydi. O~ gtinde bir yemek pi~irtip fukarayl ve salihleri
toplaylp yedirmek, aynea giydirip ku~atmak adetiydi ve dul kadmlara daima sadaka
verirdi.
Rivayete giire, bir geee bir koyde imamm evinde mOsafrr oldugunda yatttgl
odada bir musaf bulunmaktaydl. Hane sahipleri uykuya dalmea Osman Bey musafa
dogru gidip ellerini kavu~turup sabaha dek durdu. Ev sahibinin uyanma vakti
gelinee, beni bu halde gormesinler diyerek uyur gibi yaptl. Bir arahk goz1l daldl.
ROyada gordti ki, Allah tarafmdan ~oyle deniliyor "Ey Osman sen ki benim
kelamlma hiirmet ve Saygl gosterdin, ben de seni, senin evladml ve sayunu alemde
ebedi muazzez, miikerrem ve muhterem kddlm.".
Diger bir rivayet de ~oyledir. Osman Gazi'nin halkl arasmda bir aziz ~eyh
vardl. Edebah admdaki bu ~eyh, kemal sahibi olup, kerametleriyle biitlln diyarlarda
me~hur olmu~tu. Rtiya ilmini ~ok iyi bilirdi. Bir zaviye yaptInp, gelene ge~ene
hizmet ederdi. Zaman zaman osman Gazi de onun zaviyesine misafrr olurdu. Bir
gece Osman Gazi riiyasmda goriir ki, bu ~eyhin koynundan bir ay ~1klP geldi ve
kendi koynuna girdi. Hemen gobeginde bir aga~ bitip, dtinyayl tuttu ve onun
golgesinde daglar var. 0 daglarm dibinden pmarlar l;lklP aktp giderler. Kimi baglar
sular kimi l;e~meler akttrr. Ertesi gilil osman Gazi bu du~1lnu gelip bu azize nakl etti.
Seyh ~ayle soyledi: "fa Osman! Mujdeler alsun. Sana ve senin evladma Hak teala
saltanat verdi ve buti1n diinya evltidmm himiiyesine girecektir. Ayrrca klZlm Mal
Hatun da sana hela/ a/du.". Seyh bu tabir tizere klZml Osman Gazi ile evlendirdi.
Seyh'in Turgud adh bir dervi~i vardl. Orada bulundugu il;in Osman Gazi'ye ~unlarl
soyledi: "Sana padi~ah!lk verildi. Bize ~iikrane olarak ne verirsin". Osman Gazi de
ona bir kay bagl~ladl. Ancak okuma yazmasl olmadlgl il;in bunu kaglda
gel;iremeyip, ni~an olmak UZere bir m~rapa He bir kIheI dervi~e tapu olarak verdi.
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Rivayete gore Seyh Edebah 120 ya~mda OlmU~, ondan bir ay soma kIZl Mal
Hatun vefat etmi~, Osman Bey onlan kendi eliyle Bilecik'de defu ettikten soma
kendisi de u~ ay soma SOgut'de fani dUnyadan ahirete intikal etti. Rivayete gore
Osman Gazi oglu Orhan Bey'e Bursa'mn fethi mUyesser olursa GilinU~lti kubbenin
altma gomulmesini vasiyet etmi~ti. Osman Gazi'nin vasiyeti arasmda ogluna hitaben
~u me~hur sozleri de vardrr. "Ve dahi nasihatlm budur ki, bir kimse sana Hak
teald'mn buyurmadlgl s6zleri teklif etse, sen kabul etmeyesin. Tanrz buyrugundan
gayri i$ i$lemeyesin. Bilmedigini din alimlerinden sorup anlayasm. Tahkik
bilmeyince bir i$e giri$meyesin. Ve dahi sana itaat edenleri hO$ tutasm ve askerine
ihsam eksik etmeyesin ki, e/-insdn labida '/-ihsdn 'dlr. "n.

n A~lkp~aoglu Tarihi, s. 16 vd.; Kitab-l Cihan-numii, I, s. 73, 81-85.

