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OSMAN GAZİ VE ORHAN GAZİ'NİN ŞAHSİYETİ
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ÖZET
Devletlerin kuruluşunda ilk dönem devlet adamlarının şahsiyetleri
büyük önem taşır. Çünkü, şahsiyetler bir kimlik olarak gösterdikleri siyasi,
ekonomik, dini, sosyal ve kültürel faaliyetlere yansır. Bu münasebetle,
Osmanlı devletinin kuruluş felsefesini daha iyi kavrayabilmek ve tarihte en
uzun süre varolan devletler arasında yer alışının sebeplerini tahlil
edebilmek için bu araştırmarmzda başta Ertuğrul Gazi olmak üzere, onun
oğlu Osman Gazi ve onun oğlu Orhan Gazi 'nin şahsiyetlerini ilmi usüllerler
ortaya koymaya çalışacağız.
SUMMARY
The PersonaUty of Osman Gazi and Orhan Gazi
In this article, we study the personalizv of Osman Gazi and Orhan
Gazi who founded lhe Sta te of Ottoman.

Bilindiği

gibi Osmanlı devleti dünya üzerinde altı asırdan fazla hüküm
Bunun yaklaşık dört asrında siyasi, iktisadi, idari, askeri, ilmi,
sosyo-kültürel sahalardaki başarısıyla birinci sınıf ülke statüsünü
koruyabilmiştir. Bu durumda her araştırınacının zihnine şu sorular
gclebilmektedir:
sürmüştür.

Osmanlı

ilerleyen

devleti yaklaşık 620 sene ayakta nasıl kalabilmiştir?
devirlerde Budin'den Basra'ya, Cezayir'den Kmm'a ve daha
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hakimiyetleri altındaki çeşitli halk kitlelerini bir arada
tutabilmişlerdir? Onlan ortak hedeflerde nasıl birleştirebilmişlerdir?
ötelere

ulaşan

nasıl

Bu soruların cevaplarını bulabilmek için çok ayrıntılı çalışmalara ve
analizlere ihtiyaç vardır. Ancak, Sayın Halaçoğlu 'nun dediği
"Osmanlı Devleti'nin büyük bir dünya devleti olması, dünya siyasetinin bu
devlet üzerinde şekillenmesinin sebeplerinin değerlendirilmesi muhakkak ki
hepimiz, hele hele Türkiye'nin içinde bulunduğu şu günlerde siyaset ve devlet
adamlarımız tarafından çok iyi tahlil edilmelidir. Bunun için öncelikle devleti
kuran şahsiyetlerin iyi araştırılması ve değerlendirilmesi fevkalade önemlidir.
Zira temelde atılan harem kalitesi, devlet yapısının sağlamlığı
doğru
orantıhdır. Bu bakımdan Osman Gazi'nin ve ondan sonra gelen
hükümdarların şahsiyetinin Osmanlı Devleti 'nin bir cihan devleti haline
gelmesindeki rolünü, etkisini ortaya koymamız açısından büyük önem
taşımaktadır. " 1
çeşitli

Bu sebeple biz bu araştımıamızda Osmanlı devletinin kurucusu olan
Osman Gazi ile Oğlu Orhan Gazi'nin şahsiyetleri üzerinde durmak istiyoruz.
Bunu yaparken onların yetiştiği coğrafi yapı ile sosyo-kültürel ortamı dikkate
alacağız. Bununla beraber bir mukaddime olması bakımından, devlet fıdanının
dikilmesi için toprağa ilk kaznmyı vurarak oğluna iyi bir hedef ve istikamet
gösteren Ertuğrul Gazi hakkında birkaç hususun altını çizmenin yararlı
olacağım düşünüyoruz.

Ncşrl'nin Cihan-Nüma'sında beliıtildiğine göre Ertuğnıl Gazi, "gayet
dindar ve namdar ve şccaatıyla maruf bir kişi idi. Zühd··ü takvada ve salahda
2
o zamanın ileri gelenlerindendi. "

Nişancı Mehmed Paşa Tarih'inde bclirtildiğine göre Ertuğrul
Selçuklu Sultanı'na yurt talebiyle görderdiği elçiyle şöyle bir haber
göndermişti:

"Küfffir-ı ha.ksara gaza niyetine bu diyara geldik." 3

Öyle anlaşılıyor ki, Ertuğn.ıl Gazi cesur bir yiğitti.
ilk fidanlarını "Cihad fi scbllillah- il~iy-ı kcliınetullah" me11cürcsini
vird-i zeban edinerek istikbalde "cihan devleti ve nizam-ı alem" hedefine
2
müncer olacak tarzda dikiyordu. Sahip olduğu 1000 km .'lik bir sahayı 4800
2
km . ye çıkarması bir dinamizmin, olumlu bir hareketliliğin, büyüme ve
gelişmenin işaretiydi ve sozkonusu temel mcfkı1rcnin fizik.l cephesini teşkil
4
ediyordu.
ağacının

YusufHalaçoğlu, "Tarihi Kaynaklara Göre Osman Gazi'nin Şahs(yeli", (Osmanlı İnıpııratorluğu'ımn
Kurucusu Osman Gazi ve Dönemi-Sempozyuın Sonuç Bildirileri), s. 47-48.
Neşri, Cihan-Nüma, (lızx. M. Altay Köymen-F. Reşit Uııat), Ankara 1949, l, 73.
Tarih-i Nişancı Mehnıed Paşa, İstanbull279, s. 103. Söz konusu sultan, llL Alaacidin Keykubad idi.
Hüseyin Algül, Bursa 'da Medflm Osmanlı Sultanları ve Emir Sultan. Marifet Y ayınlan, İstanbul 1982,
s. 24-26.
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iliihiynl F:5

Ertuğrul Gazi serhad muhafızı sıfatıyla Bizans sınınnda sürdürdüğü
mücadelelerden sonra 90 yaşını geçmiş olduğu halde 1281 yılında vefat etti,
Söğüt'te toprağa verildi. Sağlığında Beylik, Kütahya, Bilecik ve Bursa il
sınırlannın birleştiği yerde bulunuyordu. Söğüt, sonradan Bizans'tan
fethedilerek merkez edinilmişti. Karacahisar'la Bilecik arasındaki Söğüt civan
5
kışlak, Domaniç tarafları da yaylak olarak kullanılıyordu.
Ertuğrul Gazi, yaşlılığı ve hastalığı sebebiyle vefatından önceki son
iki yılda aşiretin yönetiminde oğulları arasından Osman Gazi'ye özel görev ve
yetkiler vermişti. Dolayısıyla onu yönetime hazırlamıştı. Bu nedenle Osman
Gazi yaşı küçük olduğu halde babasının ölümünden sonra onun işareti
doğrultusunda diğer kardeşleri Gündüz (Savcı), Sarıyatı (Sarıbatı)'nın ve tüm
ileri gelen aşiret beylerinin desteğiyle yönetime geçti. Amcası Dündar Bey'le
bir sıkıntı yaşandıysa da sonuç değişmedi.

OSMANGAZi
Osman Gazi muhtemelen 1258'de dünyaya geldi. Babası Ertuğrul
Gazi, annesi Haymeana'dır. 128l'de aşiret reisi olmuşsa da adım alacak olan
devletin başına 1299 yılında geçmiştir. Mal Hatun ve Bala Hatun 'la
cvlenıniştir. Orhan Gazi, Alaaddin Bey, Savcı Bey, Çoban Bey, Melik Bey,
Pazarlı Bey, Hamid Bey erkek çocuklandır. Fatma Hatun ise onun kız
evladıdır. 1324 yılmda vefat etmiş olup, türbesi Bursa'da, sur içinde Tophane
semtindedir.
İlk dönem Osmanlı tarihçileri onun orta boylu, esmer tenli, yuvarlak
çehrcli, kara kaşlı, kara gözlü olduğunu, bu yüzden de kendisine Kara Osman
diye isim takıldığını, iyi ata bindiğini aynı zamanda iyi bir silahşör olduğunu
kaydederler.
Taşköprizade'nin Osmanlı Sultanlannın şemail ve ahiakından
bahseden "Tarih-i Saf-Tuhfetü '1-Ahbab" adlı kitabında belirti!diğine göre
Osman Gazi gayet salih, dindar, cesur ve yiğitti, devlet işlerinde azimli ve
kararlıydı. Şahsi hayatında ise mütevazi ve yumuşak huylu idi. Hile, hud'a
bilmezdi, geçimini kendi koyunlanyla sağlardı. Belirtildiğine göre iaşesi için
beytülmalden (devlet hazinesinden) bir şey almazdı. Edeb ve l1aya sahibi idi.
Kaynağın diliyle müddet-i ömürlerinde haram libas giymeyüp, haram kaptan
yemek yememişi erdi ... 6 Kerem ve ata sahibi idi, fukarayı güldürür, yetimleri
giydirirdi. Cömertliğinden, öldüğünde ne altın, ne gümüş kaldı. Bir iki at,
Neşr!, Cihan-Nüma, I, 65; Hoca Melımed Saadeddin Efendi, Tacü 't-Tevarfh, İstanbul 1279, ı, 15 vd.;
Bursa'lı İsmail Beliğ, Güldeste-i Riyaz-ı İ!fan, Bursa 1287, s. 11-12; Almıed Rasinı, Osmanlı Tarihi,
istanbul 1328-1330, I, 4-5; Yılmaz Öztuııa, Türkiye Tarihi, İstanbul 1977, II, 245; İsmail Hami
Danişmend, Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul 1971, ı, 3 vd.; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı

Tarihi,

Atıkara

1972, I, 105 vd.

Taşköprizilde M. Keıııalüddin, Tarih-i S(J{-Tuhfetü '1-Ahbab, İstanbull287, s. 16-18.
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birkaç kılıç ve zırh kalmıştı. 7 Yönetimi altındakileri adalet ve insana mamur
etti. 8 Doğru adamdı, herkesle doğruluk ederdi, adalete çok önem verirdi.
Nakledildiğine göre Eskişehir Hamam yöresinde pazar kurdurmuştu,
çevredeki gayrimüslimler de alışveriş yapmak üzere gelirlerdi. Bilecik'ten
gelen gayri müslimlerin testilerine el koyan Germiyan'lılar bedelini
ödememi şler, onlar da maruz kaldıkları haksızlığı Osman Gazi 'ye il etmişlerdi.
Osman Gazi derhal harekete geçti, Gemliyan'lıyı yakalatıp huzuruna getirtti,
sorguya çekti, cezalandırdı, gayrimüslim pazarcının hakkını alıverdi. Osman
Gazi pazar esnafı arasında öyle bir nizam yerleştirınişti ki, Aşıkpaşazade'nin
ifadesiyle "Gayet eyu yasak itmiş" idi. Bilecik civarındaki gayrimüslim
kadınları bile güven içinde Eskişehir pazarına gider gelirlerdi. Aşıkpaşazade
Tarihi'nin orijinal metniyle " ... ve Bilecik kafırleri gayet itimat etmişlerdi, bu
Türk bizimle doğruluk ider, derlerdi. "9
Bu örnekte ve diğer tarihi örneklerde görüldüğü gibi Osmanlılar
adaletin yaygınlaştırılmasma çok önem vermişler ve bunu hoşgörü ile
taclandırmışlardır. Böylece bir yandan kendisine barınacak ve yerleşecek yurt
arayan pek çok müslüman Türk Bey'i, etrafıyla (oba halkıyla) birlikte
Osmanlı'nın saflarında yer almıştır. Diğer yandan, gayrimüslim teba
kendilerine sağlanan adalet ve müsamaha atmosferinde rahat ve huzur
bulmuşlar, bu hali, henüz fethedilmemiş beldelerdeki gayrimüslim ahaliye
aktarmışlardır. Bununla ilgili en ilginç örneklerden biri Orhan Gazi
zamanında İznik fethi sırasında yaşanmıştır. Kuşatmanın devam ettiği aylarda
Osmanlı yönetimindeki Bursa ve diğer belde sakinlerinden olup mevcut yaygın
adalet ve müsamahanın sağladığı huzuru, güvenliği teneffiis eden, yaşayan
gayrimüslimler şehre gelerek İznik'teki soydaşlarına diremnenin herhangi bir
yarar sağlamıyacağını, teslim olmaları halinde ise canlarının, mallarının, aile
fertlerinin herhangi bir zarar gönneyeceğini, yaygın bir inanç hürriyetine
kavuşabileceklerini
bunları
önceden yaşamış kişiler olarak teyiden
10
belirtiyorlardı. Böylece Osman Gazi'nin gösterdiği adalet ve höşgörü, oğlu
Orhan Gazi'ye kolaylıklar sağlıyor, yeni fetih hamlelerine destck temin
ediyordu.
Devletin kuruluşu sırasında Anadolu Selçuklu devletiyle irtibatmı
devam ettinniş olması Osman Gazi'nin vefakarlığına örnek olarak gösterilir.
Çünkü vaktiyle onlar kendilerine uçta yer gösterınişler, dirlik vennişlerdi.Bu
irtibatın ilerleyen bir safhasında Selçuklu Sultanı III. Alaaddin' den tabi ve

------------İsınail Beliğ, Giildeste, s. 17.
8
9

10

Aşıkpaşaziide, Tevdrfh-i Al-i Osman, İstanbul 1332, s. 23 vd.
Aşıkpaşaz.'ide, a.g.e., s. 11-15; Ncşri, Cihan-Nümd, ı, 89.
Bk. i. Hami Danişmend, Osmanlı Tarihi Kronolojisi, ı, 18; İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, ı, 119

vd.; Neşri, I,
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vd.

alem (Davul ve Sancak) gönderilip nevbet vurulduğu zaman Osman Gazi
11
bunu ayakta karşılamıştır.
Osman Gazi, çevresindeki Gazi Bey'lerle, Alp'lerle, ahllerle fevkalade
üst düzeyde, çok yararlı beraberliklere imza atmıştır. Akçakoca, Gündüzalp,
Saltukalp, Turgutalp, Aykutalp, Hasanalp, Samsa Çavuş, Abdurrahman
Gazi, Akbaş Mahmud Alp, Kara-Oğlan, Kara Mürsel aynı hedef ve
istikamette birleştiği seçkin zevattan bazılarıdır. İnsanı hisleri yüksek,
heyecanlı ve atak bir halet--i ruhiyeye sahip olan Alp'ler (Gaziler) her zaman
mazlumun, haklının ve doğrunun yanında yer almışlardı. Aynı şekilde derviş
gazi anlayışına sahip ahilerin desteği de Osmanlı siyası mevcudiyetinin
12
kökleşmesinde ve yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır. Hatta bir takım
tasavvuf ve tarikat erbabı da kendini yenileınek ve yerleşmek için müridleriyle
birlikte çıktıkları yolda Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin siyası hedeflerine
destek vererek tekkclerini bu yeni devletin oluşumunda bazen bir asker ocağı
(derviş-gazi), bazen bir karakol (derbendierde emniyet görevi), bazen bir keşif
kolu, ayende ve ravendeye (gelene-gidene) hizmet yeri (han), bazen de ilim ve
zikir yuvası olarak hizmet vennişlerdir. Barkan'ın ifadesiyle "misyoner derviş
grupları" Rum ilinin İslamiaşmasında etkili olmuşlardır. Böylece Osman
Gazi'nin etrafında engelleri aşabilecck bir güç birliği hasıl olmuştur; o, siyası
idari hayattaki planlı, dirayetli, samimi çizgisiyle kendisini çevresindekilere
sevdirebil-mişti.

13

Bu güç birliğine ulemayı da eklemek uygun olur. Nitekim 1299
Osman Gazi adına Karacahisar' da ilk cuma hutbesini, aynı yıl
Eskişehir'de ilk bayram hutbesini okuyan ulemadan Dursun Fakih'tir.
Böylece bu zat Osmanlı tarihine ilk kadı ve hatip olarak geçmiştir. 14
Nişancı Mehmed Paşa "Hutbeyi ehl-i ilimden Dursun Fakih'e
akutturmuş olması, Osmanlı devletinin uzun ömürlü olacağma işarettir"
diyor. ıs

yılında

Bu birlik ve beraberlikten hasıl olan kuvvet dışanya zaferler ve
fütuhat olarak yansınuştır. Aşıkpaşazade tarihinde, elde edilen bir zaferden
sonra ileri gelen gazilerden birinin bir değerlendirme ifadesi olarak nakledilen
cümle fevkalade ilginçtir. "Elhamdülillah Han'ım! Kafir mağluptur ve elıl-i
11

12

13

14

15

Taşköprizilde lv!. Kcmfllücklin, a.g.e., s. 16 vd.; Samilm Ayverdi, Türk Tarihinde Osmanlı Asırları,
İstanbul 1975, I, !09.
Ayrıntılı bilgi için lık. Tarih-i Nişancı Mehmed Paşa, s. 103; M. Fuat Köpıiilü, Osmanlı
lmparatorluiJ;u 'nun Kımıluşu, Ankara 1972, s. 153; İbn Batilla Seyahatnamesinden Seçme/er, (lızr.
İsmet Parıııaksızoğlu), s. 7; Osman Çetin, "Osmanlı Devletinin Kuruluşunda Ahfler", (Osman Gazi ve
Dönemi), s. 105-115; Mustafa Kara, Tekkeler ve Zaviyeler, İstanbul 1977, s. 105-132; İ. Hami
Danişmend, Osman/1 Tarihi Kronolojisi, I, 2 vd.d.; İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, I, ıoı, 19ll.
İsınail Beliğ, Güldeste, s. 16; Aşıkpaşazade, s. 7, 46; Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye,
İstanbul 1971, s. 653. Ömer Lütfi Barkaıı, Kolanizatar Türk Derviş/eri, (Hamle Yayın Dağıtım),
İstanbul ts., s. 12-50.
Aşilcpaşazade, s. 18; Ncşri, a.g.c., I, lll; Oruç Beğ Tarihi, s. 29; Tarih-i Nişancı Mehmed Paşa, s.
ı 04; Tayyarzade Alımed Ata, Tarih-i Ata, I, 13.
Nişaııcı Melımed Paşa, Tarih, s. 104.
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İslam galiptir. Çünkü senin gibi gayretli Han'ımız vardır. Bize şimden sonra
durmak caiz değildir. " 16 Çağdaş bir tarihçimizin ifadesiyle Türk maşerl
dehasının devlet kurma ve teşkilatlandınnadaki emsalsiz kabiliyetini temsil
eden Osman Gazi, etrafındaki bu gücü en uygun hedeflere sevketmiş, Bizans'ı
avlamak, ağla sarmak ve düşürmek için bir satranç tahtası önünde düşünür
gibi en büyük dikkatle taşlarını oynamıştır. 17
Osman Gazi bir yandan Marmara'ya, bir yandan da Karadeniz'e
ulaşmayı planlıyordu; önüne duran Rum tekfurlannı etkisiz hale getirerek
çatırdayan Bizans'ı sıkıştınnak istiyordu. Bu anlamda II. Mehmed'le
noktalanacak İstanbul fethinin henüz Osman Gazi'nin fetih strat~jisi ile
temellendirildiğini söylemek ınübalağa sayılmamalıdır. Bu, uzun vadeli ve
geleceğe dönük stratejinin bir gereği olarak Osman Gazi, Bizans arazisi içinde
ince uzun kamalar yaparak belirli sahalarda temerküz etmiş düşmanın askeri
mühimmat ve güç kaynaklan arasındaki irtibatı kesmeye çalışıyordu. Bu
planın bir uygulanışı olarak Osman Gazi ve Beyleri emrindeki Osmanlı
ordusu bir yandan İzmit-Gemlik istikametinde, öte yandan Bursa-Mudanya ve
İznik yöresinde ilerlemekteydi. Tesadüften uzak, tamamen ince bir planın eseri
olaan bu fetih siyaseti, yaşadığı devirde Osman Gazi 'nin kendisine
güvenenlerin umutlarını boşa çıkannayan bir önder olduğunu ortaya
koyuyordu. 18
1284-13 25 yılları arasında 18 'den fazla kalenin fethedilişi, askeri
açıdan önem taşıyan Bursa'nın ise iki yandan havale hisariarı ile kuşatılmış
olması bu planın başarılı bir biçimde yürütüldüğünü gösteriyor. Nitekim
Osman Gazi, babasından aldığı toprak mirasım dört katma çıkararak ülkenin
yüzölçümünü 16.000 km2. ye ulaştırmıştır.
Osman Gazi 'nin şahsiyet dokusunun Osmanlı devletinin
kuruluşundaki taşıdığı önemi daha iyi anlayabilmek için oğlu Orhan Gazi'ye
yaptığı vasiyet ve nasihatlam da bir göz atmakta yarar vardır. En geniş
şekliyle Tarih-i Ata' da yer alan metin şöyledir:
"Her işten önce din işlerine dikkat et. Zira üırizaya dikkat din ve
devletin güçlenmesine sebeptir. Beytü'l-Mal-i Müslimin'i koru. Devletin
servetini artırmaya çalış. Sadakatla tahsll-i rıza için ömür geçiren erkan-ı
devleti gözct. Vefatlanndan sonra böylelerinin çoluk çocuğuna bak,
ihtiyaçlarına ilgi göster. Tebaandan hiçbir ferdin emvaline taarruz etme. Hak
edenlere yardım ilc iltifat elini uzat, böylelerinin yakınlarını sıkıntıdan kurtar.
Askeri erkanı iyi koru. A.Jimler, :ffizıllar, edipler devlet bedeninin gücüdür.
Bunlara iltifat ve ikramda bulun. Bir kemal sahibini işitince onunla ilişki kur,
dirlikler ver, ihsanda bulun. Hükümetinde ulema, fuzela, erbab-ı maarif
çoğalsın, siyaset ve din işleri nizam bulsun. Benden ibret al ki, bu diyarıara
16
17

18
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Aşıkpaşazade, s. 23-24.
Yılmaz Öztuna, Türkiye Tarihi, Il, 259.
İ. Hami Danişmend, a.g.tı., I, 1-14; Yılmaz Öztuna, Türk()'e Tarihi, II, 255-265.

zayıf

bir bcğ olarak gelip hak etmediğim halde bunca inayet-i celile-i
Rabbaniyc'ye mazhar oldum. Sen de benim yolumdan git ve bu din-i
Muhammediye'yi ve ashabmı ve başka sana tabi olanlan koru. Hakkullah ve
hukuk-ı ıbiidı gözet ve senden sonrakilere de böyle nasihatten geri durma.
Adaletli ve insaflı ol. Zulmü kaldım1aya devam et. Her bir işe teşebbüste
Allah'ın yardımına güven. Tebaanı, düşman istilasından ve zulme
uğratılmaktan koru. Haksız yere hiç bir ferde layık olmayan ınuamelede
bulunma. İnsanlara iltiüıt et. Hakkında um um un kabulünü tahsil et. " 19
Bilindiği gibi Türk-İslanı geleneğinde devlet başkanlannın oğullarına
vasiyet ve nasihatlarmda yer alan unsurlar bize o devirlerdeki yöneticilerin
şahsiyctleriyle, keza o devirlerde yaşayan halkın yöneticilerden beklentileri,
onlarda görmek istedikleri ve başarı için nelere dikkat etmeleri gerekeceği gibi
hususlarda ip uçları verir. Bu nasihat metinlerinin halkın yöneticilerde görmek
istediklerini yansıtan eklentilerle gelişmiş ve zenginlik kazanmış olması sonucu
değiştirmez. Tarih araştırmacılan bunları o devirlerin tarihi, sosyal, siyasi',
kültürel şartlarını dikkate alarak analiz yaparlar. Buna göre bu nasihat ve
vasiyet metninden anlaşıldığma göre Osman Gazi dindar bir insandır, din
işlerine önem verir, Hz. Muhammed (sav)'i sever, onu takip eder, bu
anlamdaki duyarlı müslümanlan himaye ederdi. Devlet hazinesini konırdu,
birikimleri artırmaya çalışırdı. Ömrünü sadakatic devlet hizmetinde
geçirenleri gözetir, veüıtlanndan sonra aile fertlerinden geride kalanlarla
ilgilenirdi.
bir şahsın malına haksız yere el koymaz, hak edenlere iltifat
elini uzatırdı. Her kademedeki askere önem verirdi. Bilgin, yüksek ahlaklı.
üstün şahsiyetli olgun kişilere yakınlık gösterir, ikran1da bulunurdu. Bunun
gibi olgun, erdemli, üstün ahlakıyla örnek olan kişilerle bir şekilde görüşme
yollarını arardı, onlara ihsanda bulunurdu. llükümetindc bilginlcrin, faziletli
kişilerin, maarif erbabının çoğalmasına gayret ederdi, böylelerinin varlığını
ve din işlerinin düzenli gitmesine vesile sayardı. Cenab-·ı Hakk' a karşı
görevlerinde hassas davranır, kul
gözetirdi. Adaletli ve insaflı idi:
zulme, haksızlığa karşıydı. Düşman saldırısına karşı her zaman dikkatli olur;
devletin, milletin, ülkenin hak ve menfaatlerini korumada çok titizlik
göstcrirdL

128 1 yılında Söğüt'te doğdu. 20 Babası Osman Gazi, annesi Mal
Hatun'dur. 1326 yılında tahta
babasının hastalığı sebebiyle
yıl içinde askeri
ve idare ile
evlenmi.ştir. Süleyman Paşa, Murad
ve Kasını
üzere beş oğlu
19
211

Tayyarzade Ahmed Atıl, Tarfh-i Atô, .istanbul 1293, s. 1-5.
Doğum tarihi hakkında 1274,1279,1287,1288 gibi rivayetler de vardır.
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bunlardan Süleyman Paşa ve Kasım Bey, babalannın
vefat etmiştir. Ayrıca Orhan Gazi'nin Fatma Hatun adlı bir kızının
21
olduğu da bilinmektedir.
Orhan Gazi uzun boylu, çatık kaşlı, koç burunlu, kısa siyah sakallı,
geniş omuzlu, yakışıklı, babayiğit bir adamdı, gözlerinin rengi cla idi. Başına
Bursa tülbendinden beyaz bir kavuk sarardı; heybetli, vakur bir görünüşü
vardı, bu nedenle divan erkanı ve sohbet yaranı başlangıçta ona ihtiyatla
yaklaşırlar, söz söylerken çok dikkatli davranırlardı. Halbuki o, halim-selim
bir tabiata sahipti, kimseyi incitmezdi, kimsenin hatırını kırmazdı, güler yüzlü,
22
tatlı sözlü idi. Dostluk, arkadaşlık ve vefa duygusu kuvvetliydi.
dünyaya

gelmiş,

sağlığında

Orhan Gazi, dine, devlete, millete hizmet edenleri unutmaz, her zaman
gönüllerini alır ve çeşitli şekillerde ödüllendirirdi. Cömertti; yoksulu, yetimi
gözetir, zaman zaman yemeğini halk ile yerdi. Bu nedenle halkla
bütünleşmişti; millet, Orhan'ın, içlerinden biri olduğunun farkındaydı. Bu
yüzden o, en zor işlerde fedakarlık duygusu kuvvetli yüzlerce insanı çevresinde
hemen bulabiliyordu. Bu durum, engellerin aşılmasını kolaylaştırdığı gibi,
hizmet akışını da hızlandırıyordu.
Bu hizmetin temelinde feragat şahsiyeti yatıyordu. Nasıl ki Ertuğrul
Gazi'den sonra tüm kardeşler ve Bey'ler Osman Gazi etrafında bütünleşmişsc
şimdi de Orhan Gazi etrafında aynı durum tekrarlamyordu. Her yönüyle
samimiyet ve sadeliğin hakim olduğu kuruluş döneminde yaşanan bu feragat
ve dayanışma, devletin temelini sağlamlaştıran ana unsurlardan biri idi.
Osmanlı devleti'nin kuruluşunda mevcut olan feragat, !sar ve ihsan ahlakını
daha iyi anlayabilmek için Osman Gazi'nin vefatından sonra Orhan Gazi ile
ağabeyi Alaaddin Gazi arasmda geçen konuşmayı nakletmek uygun olacaktır.
Babalan ölünce Orhan Gazi kendisinden yaşça büyük olan ağabeyi
Alaaddin Gazi ile bir araya geldi. Yanlarında Ahi Hasan gibi bazı ileri gelen
simalar da vardı. Osman Gazi'den geriye nakit-para değil, bir koyun sürüsü,
at, çizme, eğer takımı, kılıç v.b. şeyler kalmıştı. Alaadin Gazi, "Kardeşim
Orhan! Bizim, bölüşecek bir mirasımız yoktur, başa geçip halkı yönetmek
senin hakkındır. Başa geçen kişinin de bir takım şeylere ihtiyacı vardır, bu
nedenle ne kalmışsa onların sana intikalinde yarar vardır" dedi. Orhan Gazi
buna karşı, "Hayır! Bana kalırsa yönetimi senin devralman daha uygun olur"
dediyse de Alaaddin Gazi, "Atamızın dua ve himmcti seninledir.
kendi
sağlığında düzenlediği birtakım askeri seferlere komutan yaparak seni
yönetime hazırlamıştır. Dolayısıyla yetene,ğin ve tecrüben itibariyle sen devlet
başkanı olmalısın! Zira bunda devletin ve milletin mcnfcati sö?Jwnusudur"
diyerek cevaplandırdı. Böylece yönetim kendisine teveccüh ettiği halde feragat
21

22
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Ayrıca Şelızi\dc Hatıııı ve Hatice Hattın adlı iki kızıııın olduğu da söylenir. Orhan Gazi'nin e~i Nilükr
Hatun, inegöl tekti.ınııuın kızı idi.
Taşköprizfide, M. Keıııi\lüddin, Tarih-i Sal1iıh(etü '1- Ahbôb, s.l9-20; İsmail Beliğ, Oiildeste. s.l7.

göstererek Orhan Gazi lehinde bundan vazgeçti, kendisi de bizzat ona
20
yardımcı olmayı kabul etti.
Orhan Gazi hayrata düşkündü, ilim adamlarına ve mutasavvıt1ara
saygılıydı. İznik'te medrese ve imaret yaptırdı. Medreseye, uleınadan Davud-i
Kaysen (ö.l350)'yi getirmiştir. Bu zat Ekberiye tarikatının temsilcilerinden
olup ilk Osmanlı-İznik medresesine müdcrris-dckan tayin edilmesinden
devletin kuruluşunda maarif müesseselerine kafa ve kalp sentezi misyonunun
verdifilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. 24 İznik'te yaptığı imarettc pişirilen ilk
yemeği kendi eliyle şehrin Cukarasına dağıtan Orhan Gazi, Bursa'da da cami
ve imaret yaptı. Nitekim Neşrl'de belirtildiğine göre "Sultan Orhan ıssız
yerleri şenlcndirir, mamur ederdi. O günkü şartlarda Bursa 'da yaptırdığı
imaret öyle ıssız bir yerde idi ki, insanlar ikindiden sonra oraya gitmekten
çekinirlerdi. "25 Bu metinde işaret edilen Orhan Camii ve civarındaki
yapılaşmanın yeri daha önce onnanlık-fundalık bir saha olup, vahşi
hayvaniara da tesadüf edildiğinden insanlar akşam kararırken oralardan
geçmekten korkarlardı.
Taşköprizade M. Kcmalüddin onun hayrata düşkünlüğü ilc ilgili şöyle
bir menkıbe naklcder:
Orhan Gazi, gazadan bol mal ilc devlet merkezi olan Bursa'ya
dönünce devletin ileri gelenlerini, alim ve fazılları toplar ve onlara, "Hclal
yoldan kazanılmış malım vardır, şayet şehrimizin şu an için cami, imaret ve
benzeri tesisiere ihtiyacı varsa ve sevaba erişecekscm bina edeyim" diye
danıştı. Devlet erkanı ve alimler bu kabil tesisiere ihtiyaç olduğunu ve
yapıiırsa sevaba vesiie oiacağını söylediler. Onların bu değcrlcndimıelerini
sevaba erişmek hususunda ımınevi bir şahitlik sayıp cami ve imaret yaptırdı.
Ulemanın bu şehadctini ve teşvikini sürekli hatırlayıp, "Allahım! Bu zatların
şehadetlcrine itibar ederek sevap niyetiyle yaptırdığım bu hayratın yüce
katında kabulünü ve mecur olacağımı umarım" derdi. Cami ve imaret
tamamlanınca mumlarım kendi eliyle yaktı, kendi eliyle fukaraya çorba ikram

etti. 26
Onun hayrata düşkünlüğü ile alakah
Güldcste' sinde şöyle bir değerlendirme yapar:
23

olarak

İsmail

Bcliğ,

J.\şıkpaşazfido, a.g.e.,s. 37, Neşrl, ı, 149; İ. Hakkı Uzıınçarşılı, Osmanlı Tarihi, 1, 115: i. Hami
Kronolojisi, I, 19; Osman Turan, Tiirk Cihan Hakimiyeti Me.fkılresi
Tarihi. II, 331.
Kaynaklara göre Alaadin Bey, Bursa 'da Kite ovasında Futra çiilliği geliriyle geçinirdi, ziihidane bir
hayat yaşantı. Bursa 'da vakıflar kurdu, Küküıtlü 'de lckke, Kaplı ca semtinde ıncscit bina etti. Bununla
berabt-~· kanieşi Orhan her ne zaman çağınrsa derhal yanına koşar. ona yardımcı olur, destok verirdi.
Orhan Gazi zamanında vefat etti ve Osman Gazi türbesine defiıoluııdu.
lv!. Kamalüddin, Tuh(etii '1-Ahbdb. s.2ı; M. Ali Ayni, Hacı Bayram Veli, İstanbul 1343. s.52; Mustafa
Kara, Din Hayat Sanat Açısmdan Tekkc/er ve Zaviyeler, İstanbul 1977, s.ll4. Bu zatın, lvlulıyiddin-i
AralıJ'niıı Fusfısu'l-Hikenı'ine yazdığı şerh Hindistan'da basılnııştır.
Neşri, I, 186.
Taşköprizılde, M. Kcınftlüddiıı, a.g.e., s.22.
Danişmend, Osman/ı T!ırihi
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- ''Ceru1cte aşık olan hayrata koşsun" mealini düşünüp Bursa'da cami,
halisaten livechillah imaret ve tabhane-i misafıran yaptırdı 27 Bundan başka
Bolayır'da oğlu Süleyman Paşa'nın medılın bulunduğu yerde cami, imaret
Baba Sultan köyünde tekke, cami, türbe yaptırdı. Keza Bilecik'lc,
Adapazan'nda, Ereğli'de Gcbze'de, İzmit'te hayratı vardır. Böylece Orhan
Gazi hızlı fütfihatla genişleyen beyliğin cami, medrese, imaret, han, hamam,
çeşme, türbe gibi tesislerlc müesseseleşmesini, bu eserler çevresinde halkın
irfana dayalı kültürel derinliği kazanmasını sağlamaya çalışıyor ve gelişme
dönemi için sıçramayı sağlıyacak insan unsurunu hazırlıyordu.
Dindardı,

ibadete düşkündü. Taşköprizadc M. Kemalüddin'in
tespitine göre "gayet namaz kılmağa mail ve nevafıl namazı kesret üzere
2
kılarlardı. Pençşembe ve duşembe günü saim olurlardı." ~ Yani beş vaktini
kıldıktan sonra fırsat buldukça nallle de kılardı, pazartesi ve perşembe günleri
oruçlu olurdu.
Babası gibi, haram yemekten, haram giymeiden ve her çeşit
haramdan sakınırdı. Keza, beytülmalden kendisine bir tahsisat bağlamış
değildi, adaletli bir insandı. Naklcdildiğine göre vatandaşa ulufe dağıtırken
birkaç delikli fılori ve akça görünce bunları soruşturmuş, defterdar, "aşar ve
cizye mallan arasında çıktı" deyince reaya'dan gayrimüslim çocuklarına ipek
iple bağlanan altınlar olabilir diye tahmin yürütmüş, araştırılınca böyle
29
olduğu anlaşılmış ve defterdarlan bundan menetmiştir.

Aşıkpaşazacte'dc onun ve oğullarının yaygın adalctinin, fü1Uhatın
müessir olduğu belirtilir. Bu konudaki tespit şöyledir;

sür'atında

- Vilayctlerin cemisi Orhan Gazi'nin adlin işitirlerdi. Ve hem her
vilayet kim almışlardı, ona adl-ü dad etmişlerdi ve alınmayan vilayetler dahi
onların neylediğini bilmişlerdi. Süleyman Paşa Taraklı Yenice'sine geldi, ahdü emanla hisarı verdiler ve Göynüğü dahi. Süleyman Paşa ol kadar adi etti
kim ol vilayetin halkı eydürlerdi kim, "nolaydı, bunlar bize kadim zamandan
bey olaydı ve çok köyler bu müslümanlan gördüler, müslüman oldular. " 30
Yani, bütün yerleşim alanlannda yaşayanlar Orhan Gazi'nin adaletini
çünkü o hangi şehri aldıysa adaletli davrammştı, diğer
vilayetlerdeki ahali de Osmanlı yönetiminin gayrimüslimlere ne yapmak
istediğini anlamışlardı. Süleyman Paşa Taraklı Yenice'sine vannca oranın
sakinleri güvenlik dilcyip anlaşma ile şehri teslim ettiler. Peşinden Göynük de
aynı şartlarta teslim oldu. Süleyman Paşa, ahaliye o kadar adaletli davrandı
ki, yerli halk, "Keşke bunlar çok daha önceleri bizim başımıza bey olsalardı!"
diyorlardı. İlaveten bu adalete tanık olan birtakım insanlar İsltlm 'a
girmiş! erdi.
duymuşlardı,

17

28
29

ıu
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İsmail Beliğ, Güldeste. s. 17.
Taşköprizadc, M. Kcıııfılüddiıı, a.g.e., s. 20.
·~·aşköprizade M. Kenıillüqdin, a.g.e., s. 23.
Aşıkpaşazildc, Tevari'h-i il /-i Osman, s. 43.

Prof Dr. Şehabettin Tekindağ da "İlk Osmanlı Sultanlarının adaleti
neticesinde ihtidalann çoğaldığından" bahsediyor, Köse
31
Mihal ve Mihaloğullan'nı buna örnek gösteriyor.
Orhan Gazi 'nin gayrimüslimlcre uyguladığı adalet ve gösterdiği
şcfht o kadar ilgi uyandırdı ki, o, İznik'i kuşattığı zaman müslümanların
idaresi altmda bulunan gayrimüslimlcr grup grup gelerek, "Ey miskinleri
Gelin, Türk'e itaat edin ve böylece açlıktan kurtulun, güvenlik içinde olun!"
12
derlerdi.
Orhan Gazi ve oğlu Gazi Süleyman Paşa l355'lerde Osmanltiara esir
düşmüş olan Selanik Başpiskopos'u Gregory Palamas'a bir esir gibi değil, bir
din adamı gibi davranmışlardır. Orhan Gazi bu zatın Osmanlı alimleriyle
serbestçe tartışma yapabilme imkanlarını hazırlamıştır. Adı geçen
Başpiskopos, mektubunda Türk yönetimi altındaki hıristiyanlan tam bir
3
scrbesti içinde gördüğünü ifade ediyordu. '
ı..
İsmail Beliğ'in belirttiği vechile Orhan Gazi "bütün ömrünü cihad ve
gaza yolunda ve Hald('ın rızasına erişmek uğrunda geçirdi. "34 Babasından
aldığı gaza ve cihad ruhunu eviatiarına bütün boyutlarıyla aktardı, aynı
heyecan platfonnunda gazi beylerle buluştu.

yaygınlaştırması

Babasının gaza ve fetih siyasetini devam ettirdi. Türkmen Beyleri,
Balkan devletleri ve Bizans'la ilişkilerde yeni stratejiler geliştirdi. 1326 'da
Bursa'yı fethe1ti ve ileri hedeflere yöneldi. Bunun üzerine bölgedeki Türk
fıituhatını durdurmak isteyen Bizans imparatoru ın. Andronikos Paleologos\ı
Gebze Daneası civarında (Palekanon mevkiinde) yenilgiye uğrattı.
Avrupa'nın protokol bakımından birinci hükümdan
sayılan
Bizans
imparatorunu meydan muharebesinde 1329'larda mağlubctmesi Orhan
Gazi'nin ününü her tarafa yaydı. Peşinden İznik de Osmanlı ordusu taraCından
Jethedildi.

1345 'lerde

Balıkesir-Çanakkale

çevresinde hüküm süren Karasi
oğullan Osmanlı'ya katıldı. Veliabd oğlu Gazi Süleyman PaŞa 1354 'lerde
Gelibolu Yanmadası'na, Rumeli'ne, Balkaniara ve Avrupa'ya ayak bastı.
Gelecekteki daha büyük fetihlerin müjdecisi evsaüna haiz yararlı fetihlerde
bulundu. "Rumeli Fatihi" ünvanını aldı. Attan düşüp ölen bu Türk büyüğünün
yerine kardeşi Gazi Murad Bey geçti. Gazi Murad Bey, İstanbul surları
çevresine akınlar yaptı, 1359'larda Meriç'i geçerek bir dizi fütfıhatta bulundu.
Oğullarıyla devlet ve millete hizmet yolunda her yönüyle bütünleşen Orhan
Gazi, oğlu Gazi Murad Bey' e (I.Murad) 95.000 km2. 'lik bir milll toprak
miras bıraktı. Bu durumda atasından devraldığı 16.000 km2. 'lik yüzölçümc
3

'

32
33

34

Şahalıettin Tekindağ, "Osmanlı Devleti 'nin Kıırulu~u ",(8 Ekim 1980 - III. Milli Türkoloji Kongresi ·ne
sunulan tebliğ)
Neşri, I, 157 vd.
i. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 1, 182.
İsınail Beliğ, Gü/des/e, s. 17.
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sahip olan ülke arazisini bu miktara çıkarınakla hemen hemen toprak
miktarını 6 misli üızlalaştırmış oluyordu. Bunun içine Çanakkale, Eskişehir,
Bursa, İznik, Ankara, Manisa, Kütahya, Edirne, Tekirdağ ve daha bazı önemli
yerleşim merkezlerinin ya tamamı veya önemli kısımları girmekteydi. O devir
şartlan açısından, sözkonusu bu yerleşim yerlerinin jeopolitik önemi çok
büyüktü 35
İlim adamlarını, kemal sahibi kimseleri her zaman takdir ederdi,
hafızlara hususi bir sevgisi vardı. Devrindeki ünlü müderris, kadı ve müftüler
arasında Dursun Fak1h, Davud-i Kayserı, Molla Tac~1ddin, Çandarlı Kara
Halil, Fenari'nin hocası Kara Ali, Molla Muhsin cl-Kays~ri gibi zatlar vardı.
Bunlar, Orhan Gazi'nin idaresinin kökleşmesi için bir takım kurumlarda
layık-ı vechile çalışıyorlar, müesseselcşmeyc destek veriyorlardı. Ehl-i aşktan
Abdal Murad, Müsa Baba, Geyikli Baba, Ah! Şemseddin gibilerinin himmeti
de onunla birlikte idi. 36
Babası,

nasihatlannda ona alimlerin, fazılların, kemal sahibi kişilerin
devlet bedeninin canı mesabesinde olduğunu, onların manevi gücünü devletin
gelişmesi için seferber etmesinin yararlı olacağını, bunun için de böyle zevatla
iyi ilişkiler kurmaya özen göstermesini belirtmişti. Araştırmamızın bu
kısmında söz konusu nasihatlar paralelinde cereyan eden bir olaya yer vermek
istiyoruz:
Bursa fethinden sonra Orhan Gazi, Keşiş dağı (Uludağ) etelderinde
bugün İnegöl'e doğru uzanan bölgede bir takım şeyh ve dervişlerin yerleşmiş
olduğunu biliyordu. Ama bunlar kimdi? Nice insanlardı? Ne yaparlardı?
Aralarında ülke için, din ve deviet için zarariı düşüncelere sahip olanlar da var
mıydı? İşte bunları anlamak ve bölgeyi teftiş etmek için Turgut Alp
başkanhğmda bir heyeti görevlendirdi. Görev tamamlandıktan sonra sunulan
raporda Geyikli Baba adlı biri dikkatini çekti, bu kişiyle ilgili olarak Turgut
Alp 'ten iHl.ve bilgi aldı. Neticede Orhan Gazi o zatla tanışmak ve onun
sohbetini dinlemek istedi ve "Ya gelsin, ya geleyim!" diye haber yolladı.
Geyikli Baba ise "Ne gelsin, ne geleyim! Dervişler göz chlidirler, gözetirler,
zamanı gelince gelirler" diye cevap gönderdi. Bir süre sonra elinde bir çınar
fidanı ile Bursa'ya geldi, Beysarayı girişinde uygun bir yere besmele ile dikti
ve kurulmakta olan devletin çınar gibi güçlü-kuvvetli olması için dua edip
döndi.i. Ancak Orhan Gazi bununla yetimnedi, iade-i ziyarette bulundu, Baba
Sultan'ın bulunduğu yer bugünkü Bursa-inegöl yolu üzerindeki Baba Sulian
35

36
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Aşıkpaşazt\de,a.g.c., s.41-50; Ncşrl, !,157; Gü/des/e, s.18, Miineccinıbaşı Tarihi. İstanbul 1285, III,
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Danişmend, a.g.c., L 14-32; İ. Hakkı Uzuııçarşılı, a.g.e., I, 135-177, Yılmaz Öztuııa, Türkiye Tarihi, II,
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Tiiık Cihan Hakimzveti Me.fkuresi Tarihi, istanbul 1978, I, .132 vd.; i. Hami Danişmeıı.d, Osmanlı
Tarihi Kronolojisi, 1, 20; i. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı '/'ari hi, I, 522 vd.

Köyü civanydı. Orhan Gazi ziyaretini yaptı, sohbetinden ınüstefit oldu. Geri
dönerken o bölgede bir kısım yerleri ona mülk olarak vermek istedi, ama
derviş mülk derdinde değildi; Orhan Gazi 'ye bu mülk le Allah 'ın kullarına
yararlı hizmetler yapmasının daha hayırlı olacağını hatırlattı. Fakat Orhan
Gazi minnet ve teşekkür ifadesi olarak dervişe birşey vermekte ısrarlıydı.
Bunun üzerine Geyikli Baba, ''Sultanım, hatırın kalmasın, şu karşıki
tepecikten beri yerceğiz dervişterin avlusu olsun!" diyerek Orhan'ın gönlünü
aldı. Orhan Gazi daha sonra oraya tekke ve cami yaptı, o zatm veüı.tmdan
sonra da tü rbe inşa etti. 37
Orhan Gazi'nin şahsiyetinin devletin kuruluşunda oynadığı önemli
rolü daha iyi anlamak ıçın araştırmamızln bu kısmında. birkaç
değerlendirmeye yer vermek yararlı olabilir:
Birincisi, Bizans tarihçisi Halkoııidis'e ait bir değerlendirme. Mezkur
tarihçi Orhan Gazi hakkında şöyle diyor:
- Son derece nazikti; mücahitlere, sanatkarlara, fakiriere karşı çok
cömertti. O derece ki, kimseden iyiliğini esirgemezdi. Dindardı, hakseverdi,
yiğit askerlerine hürınetle davranırdı. Alimlerle sohbeti severdi, hıristiyanlam
iyi davranırdı. 38
İkincisi, Tanpınar'a ait bir tesbit: Bu zat "Beş Şehir"de şöyle diyor:
- Yaptırdığı camiierin kandillerini kendi elleriyle yakan, imaretlerinde pişirttiği ilk yemeği kendi eliyle fakiriere ve gariplere dağıtan Orhan
Gazi'nin yarı evliya çehresi bu destanın asıl merkezidir... Orhan, hakikatte
Horasan erlerinin silah ve kcramet arkadaşıdır. 39 Tanpmar, ila.vctcn, Orhan
modelinin Osmanlı'nın ilk 150 yılına damgasını vurduğunu da ifade cdiyor 40
Üstün şahsiyetlcrin uygun bir mulıittc yetiştiği bilinir. Buna göre
Orhan Gazi öyle bir içtimal tezgahta dokunmqş, öyle bir kültürel ortamda
yetişmiştir ki bu tczgahta Şeyh Edebali ve Geyikli Baba, Davud-i Kayseri
gibileri var, babası var, ağabeyi Alaaddin Gazi ~var. Çevresindeki beyler var.
Böylece o bu tezgahta kiminden derviş sadeliğini, kiminden ilay-ı kelimetullah
uğrunda gaza ruhunu, kiminden azim, karfl.rlılık, gayret ve himmet
üstünlüğünü, kiminden sohbet zevkini ve gönül inediğini almıştır. Bu
ilmekler, bu bağlantılar ortaya Orhan Gazi tarımı çıkarmıştır.
Vefatından önce oğlu Murad Bey'e (l. Mqrad) ''din'f hizmetleri ihmal
etmemesini, yönetimi altındaki bütün fertlerin haklarını gözetmesini hiçbir
zaman ve hiçbir yerde doğruluktan aynlmamasını, kimseyi üzmemesinL
incitmemesini, dünyada böylelikle iyi bir hııtıra bırakabile-ceğini ilay-ı
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kclimctullah

uğrunda

cihat yapmaktan geri durmamasını, zafer ve fetihlerle
dünyaya mağrur ve mağlup olmamasını" hatırlatıyor ve
"Sen iyi olursan beni de hayır dua ile andırırsın" diye

gurur!anmamasını,
nasihatlarını,

sonuçlandırıyordu.

41

SONlJÇ

Bu makalede Ertuğrul Gazi ile oğlu Osman Gazi ve torunu Orhan
Gazi'nin şahsiyetlerinin "Allah'ın adını yüceitme gayreti (ilay-ı kelimetullah),
Kur'an-ı Kerim'e saygı, Hz. Muhammed (sav.)'e bağlılık, sade dindarlık,
adaletin yaygmlaştınlması, zulmün yokedilmesi, insan haklarına saygı,
haksızlıkların önüne geçilmesi, şefkat, merhamet, din ve vicdan özgürlüğü
sağlanması, önemli işlerde bilenlerle yetişkinlerle İstişare, emeğe saygı,
yetenekierin gelişmesine fırsat verilmesi, yardımlaşma (vakıf tesisi),
dayanışma,
başarılarla
gururlanmama, nefsinin tutsağı olmaktan
kurtulabilme, din, devlet ve toplum yaranna feragat gösterebilıne, her işi
planlı, proğramh en iyi biçimde yapma çabası ve bunun gibi temel
dinamikler" de örtüştüğü ortaya çıkmaktadır. Herbiri diğerine bıraktığı yerden
tutup geliştirebil eceği hedefleri belirlemiş, asırlardan beri Müslüman Türk 'ün
yayıldığı coğrafyada ve bilhassa Anadolu' da mayalanan derin bir sosyokültürel çevre birikimini miras bırakmıştır. Herbiri diğerine göre fütuhatla
coğrafi çevreyi, cami, mescid, medrese, han, hamam, çeşme ve bunları ayakta
tutacak vakıf tesisleriyle de sosyo-kültürel çevreyi katiayarak geliştirmiş,
zenginleştirmiştir. Böylece Osmanlı devletini bir ulu çınara benzetecek olursak
gerçekten de bu zatların şahsiyetlcriyle, temel, gayet verinıli bir alanda yeşerip
canlanmaya elverişli bir şekilde atılmıştır.
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