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SÖĞÜT ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ*

Tayyib Gökbilgin

15 asırlık Türk yurdu Anadolu'nun bü küdsî. köşesine ecdad ha-
tırasını tes'id için gelmiş bulunuyoruz. Burçlarından şanlı tarihine, şe- 
hamet dolu mazisine karşı aşk ve muhabbet kaynayan bu muazzam 
vatandaş kütlesi Ertuğrul Gazi’nin, bu büyük Türk evlâdının Söğüt ova-
sına kurduğu ve mübarek na'şı ile tezyin ettiği muhteşem iaht'ın yeni 
bir yıldönümünü tebcil etmekte, ölüm yıl dönümünü hürmet ve huşu'ile 
anmaktadır. İstanbul Üniversitesi ilim ve Kültür Teşekkülleri de bu ih-
tifale. iştirak etmekle mübahidir ve bundan haz ve gurur duymaktadır/

Bu ezelî gaza ve cihad ülkesine, Anadoluda Türklük ve İslâmlığı 
tesis ve tezyin eden, dünya tarihine yeni istikametler, verip,; mükemmel 
medeniyet eserleri vücuda getiren, beşeriyete büyük insanlık örnekleri 
veren asîl Türk ulusu ve onun muhtelif boy ve oymakları mâverâ-yi şar-
kın nihayetsiz ufuklarından kopup, Altayların, Karakurumların keskin 
yamaçlarından aşarak, taşarak çarpışa çarpışa bu günkü Türk yurdunu 
vücuda getirmiştir. Bu asîl kan uzun asırlar boyunca, harikalar ve mu-
cizeler yaratmış, bütün engellere karşı koymuş, varlığını korumuş, saf-
lığını muhafaza etmiş ve bazen bütün bir husumet dünyası karşısında 
kudretini, şevketini ve dehasını ispat etmiş* dostlarına hürmet ve gü-
ven telkîn etmiş, düşmanlarına da her zaman dehşet saçmıştır, işte Er- 
tuğrıil Gazi, damarlarında böyle kudretli bir kan cevelan edén bir mille-
tin sembolü, bu yurdun ilk fâtihi ve büyük Türk evlâdıdır.

Ertuğrulun adı da hayatı da ölümü de menkabeler ve destanlara 
mevzu olmuş, şahsiyeti efsaneleşmiştir. .

. * Bu yazr Profesör Tayyib Gökbilgin tarafından, Söğüt Ertuğrul Gazi günü için 1956 
yılında mahallinde tertiplenen törende bir konferans olarak okunmuştur. ;
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Muhtelif tarih kitapları, türlü devirlerin tarihçileri Ertuğrul Gazi, 
reisi bulunduğu kabilesi, onların etnik (kavmî) menşe'i, bu bölgeye ge-
lip yerleşmeleri hakkında türlü rivâyetler nakl ederler muasır tarihçiler 
de bu kayıtlara istinaden muhtelif mütalaalarda bulunurlar.

Filhakika, daha yakm zamanlara kadar, OsmanlIların etnik menşe'i 
mevzuu üzerinde en selâhiyetli Türk ve Garb tarihçileri muhtelif noktai 
nazarları müdafaa etmişlerdir ve bu konu bundan sonra da, muhakkak 
ki, yeni vesikaların ışığı altında yeniden incelenecek, bu hususta ya 
teyid edici veya aykırı fikirler ileriye sürülecekdir.

Fakat bu mes'elenin hali ve istikbali ne olursa olsun Ertuğrul Gazi 
şahsiyeti ve tarihî rolü ile daima Anadolu Türklüğü'nün bir sembolü, 
vatan kurucularının başı, büyük bir gazi ve mücahit Türk olarak kala-
cak, her devirde her Türk nesli tarafından ihtiram ve ta'zim hisleri ile 
anılacaktır. Bilhassa aziz merkadini sinesinde taşıyan Söğüt kırk sene 
evvelki Ertuğrul sancağı için, maddî hatıralariyle, manevî ve ruhanî 
mevcudiyeti ile mukaddes bir varlık olarak kalacakdır. Ertuğrul Gazi'- 
nin tarihî şahsiyeti, hayat ve icraatı hakkında şimdiye kadar bilinenleri 
ve söylenenleri hulâsa etmeden önce, ilk def'a açıldığı, Türk ve İslâm 
hüviyet ve karakteri aldığı esnadaki Anadolu'nun ve umumiyetle Yakın 
Şark'ın bu günkü tabirle Orta Doğu'nun etnik, politik ve sosyolojik çeh-
resine bir göz gezdirelim:

Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kuruluşundan evvel Emevî, 
Abbasî ordularında ve bu ordularla birlikte kısmen olduğu gibi, bilhas-
sa. Selçukîler imparatorluğu'nun kuruluşundan sonra Oğuz Türklerinin 
ve bunlara mensub zümrelerin, büyük ve oldukça kuvvetli kitleler ha-
linde, Ön Asya'ya, Suriye'ye ve baştan başa Anadolu'ya, gelmeleri, bu 
kıt'anın türkleşmesi ile alâkalı bir çok askerî ve siyasî hareketlere iş-
tirak etmeleri, küçük parçalar halinde Anadolu'nun muhtelif sahala-
rına yerleştikleri hadisesi kat'î olarak bilinen hadise-i tarihiyedendir.

Osmanlı Devleti’nin ilk etnik nüvesini, çekirdeğini teşkil ettiği he-
men umumiyetle kabul olunan Kayıların, Oğuz boyuna mensub Kayı 
kabilesi, XI. asr-ı milâdîden itiraben Seyhun civarlarından Maverâün- 
nehr'de, Horasan'da İslâm medeniyeti ile çok sıkı temas halinde yaşa-
yan büyük oğuz camiasına mensub olduğu da malumdur.

Seyhun nehri kıyılarında ve Aral gölü şimalindeki bozkırlarda ya-
şayan kudretli Oğuz kabilesinin XI. asırda Meverâünnehr ve Horasan'a
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inerek Saman oğullan ve Karahanlılar ve Gaznelilerle münasebetlerde 
bulunmaları ve nihayet birdenbire Büyük Selçuklu imparatorluğu'nun 
kurulması üzerine bütün yakın şark İslâm dünyasının Türk hegemon-
yası altında geçmesi yalnız siyasî bakımdan değil etnik bakımdan da 
çok büyük ve devamlı neticeler doğurmuştur.

işte, Anadolu'nun türkleşmesinde büyük rolü olan Oğuz şubelerin-
den biri de Ertuğrul'un reisi bulunduğu Kayı kabilesidir. Ve Rum Selçukî 
Devleti'nin inhitat devirlerini yaşadığı ve Yakın Doğu'nun yalnız siyasî 
ve askerî bakımdan değil etnik ve kavmî bakımdan da bir here ü merc 
içinde bulunduğu XIII. milâd asrında bu Türk zümresi Analolu'nun bir 
bölgesinde yeni kudsî bir vazife alıyor, Bizans Devleti'ne karşı buranın 
bir Türk-islâm ülkesi olması misyonunu yükleniyordu.

Osmanlı hânedanının kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğ- 
rul Gazi hakkında, elimizde, sarih ve vazıh malûmat şimdilik kâfi dere-
cede bol değildir. XIV. asra âit vekayinâmelerin bulunmayışı veya ele 
geçmeyişi, XV. asır kronikçilerininde bazen birbirine mütebayin ve zıt 
malûmat vermeleri, Ertuğrul Gazi'nin tarihî şahsiyeti üzerinde olduğu 
kadar Osmanlı Devletinin kuruluş devirleri, etnik vaziyetleri sosyal po-
litik durumları hakkında da uzun münakaşaların doğmasına sebep oldu. 
Muasır Bizans, Arap ve Acem tarihî kaynaklarında Ertuğruldan ya hiç 
veya yalnış malûmat verilmektedir. Yalnız Bursa'ya gelerek Yıldırım 
Bayezid'in gazalarına iştirak eden bir Arap âlimi olan Şemseddin Mu- 
hammed el-Cezerî'nin Ertuğrul Gaziden bahs etmesi ve onun yaşadığı 
devirden, bir asır sonra olmakla beraber ve tamamen tatminkâr bu-
lunamamakla beraber Ertuğrul'un şahsiyeti ve ismi hakkında çok ehem-
miyetli bir membadır. Zaten, diğer bazı Arap, Acem, Bizans ve Gürcü, 
kaynaklarını istisna edersek — ki bunlar hem zaman itibariyle hem de 
coğrafî saha bakımından uzak düşmektedirler— . Türk membaları, ge-
rek Ösmanlıların ecdadını birer birer gösteren klâsik nesep olsun, ge-
rekse Tevkiî Mehmet Paşa, Enverî ve diğer bazı XV. asır vekayiname- 
leri gibi an'anevî rivâyetten gayri şekilde malûmat veren tarihçiler Os-
man Gazi'nin babasının adını Ertuğrul olarak bildirmekde müttefiktir-
ler. Ancak bunlar arasında ihtilâf, Ertuğrul Gazi'nin babası üzerinde 
mevcuttur ki, bunlar klâsik şecerenin kabûl ettiği Süleyman Şah yeri-
ne Gündüz Alp, Hürmüz Ebu Bekir v.s. gibi bazı isimler vermektedirler.

Bundan başka, Hazret-i Nuh'a kadar uzatılan ensab cetvelinin 
uzunluğu veya kısalığı, Ertuğrul'un dedesi isimlerinin şu veya bu olu-

Tarih Enstitüsü Dergisi - Forma 6



82 TAYYİB GÖKBİLGİN

şunda da muhtelif kayıtlar vardır. Bunlar, Osmanlı Hükümdarlarına 
önem vermek isteyen muahhar tarihçilerin gayret ve temayülleri neti-
cesi olduğu için birer tarihî hakikat olarak mütalaa edilgelen Ertuğrul 
Gazi için bu türlü malûmatın mevcudiyeti tabiî gömekten uzakdırlar. 
Esasen hayatı ve şahsiyeti efsaneleşmiş bir hale gelen Ertuğrul Gazi 
için bu türlü malûmatın mevcudiyeti tabiî görülmek icâb eder.

Ertuğrul Gazi'nin, nereden ne zaman ve ne suretle buraya geldiği 
mes'elesinde de tarihî kaynaklar türlü rivâyetler nakl ederler ve bu ka-
yıtlara dayanan tarihçiler de muhtelif mütalaalar ileri sürerek bu konu-
da münakaşalarda bulunurlar.

Bu hususda, belli başlı iki rivayeti, iki" nazariyeyi zikr edebiliriz: 
Birisi Murad II. devri kaynaklarından birinin müellifi olan Şükrüllah'ın 
verdiği malûmatdır ki, daha sonra bir çok tarihçiler de bunu bir az tadîl 
ederek nakl etmişlerdir. Buna göre, Moğolların hücumuna dayanamıya- 
rak İrandan Anadolu'ya kaçıp bu ülkeye yerleşen Selçukîleri takiben 
gelen Ertuğrul'un kabilesi, evvelâ, Karacadağ'da (Ankara'da) yurt tut-
muş, daha sonra, Konya Sultanı Alaeddin'in maiyetine girerek onunla 
birlikte kâfirler üzerine sefer yapmış ve gösterdiği yararlıklara mükâfa- 
ten Söğüt kendisine ıkta' edilmiştir.

Bu malûmatı daha evvelce daha esaslı olarak, Ahmedî adındaki 
şair Tevarih-i Mülûk-ı Al-i Osman'da yazmıştır. Yazıcı-zâde Ali,. Al-i 
Selçuk tarihinde tekrarlamıştır. Bunlar da, Ertuğrul Bey'i Rum serhad- 
dindeki Selçuklu ümerâsından göstermekte, I. Alaeddin Keykubad’ın 
bu ucu Kayı Boy'unda reis olan Ertuğrul'a verdiğini, Ertuğrul Gazi'nin 
gene kendisi gibi hudud arazisinde olan Gündüz Alp ve Gök Alp ve 
diğer Oğuz beyleriyle bu bölge de bir çok gazâ ve cihadlarda buluna-
rak şöhret kazandığını ve hizmetine mükâfaten Sultan-Öyüğü denilen 
bu bölgeyi Sultan'dan ıkta' olarak aldığını bildirirler. Fatih devri şairle-
rinden olup Sadrazam Mahmud Paşa adına ithaf ettiği Düsturname adlı 
eserinde Enverî, Ertuğrul Bey'in ecdadı hakkında evvelkilere uymayan 
bazı malûmat verir ki, Osmanlı hanedam'nın ana cihetinden Selçuklu 
soyuna mensûb olduğunu bildirirken, bunların Urfa'ya yerleştiklerini, 
Bolkar dağında büyük ve korkunç bir ejderi öldürdükten sonra da Sel-
çuklu Sultanlarının hizmetinde çok mühim yararlıklar gösterdiklerini, 
buna mükâfaten de Sultanın ona Sultan-Öyüğü'nü verdiğini anlatır.

Enverî'nin, bir çok noktaları tarihî hakikatlere pek uymayan ve için-
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de efsanevî kahramanlıklara çok yer verilen hikâyesinin enteresan ve 
şayân-ı kayd bir tarafı vardır: 0  da, Ertuğrul Beyin beyliğe geçtiği va-
kit 14 yaşında misli bulunmaz bir yiğit olduğunu, Hızır Aleyhisselâm'ın 
ona kılıç kuşatarak, soyunun bütün Rumeliyi açacağını tebşîr ettiği 
mes'elesidir. istanbulun zapt edilerek Osmanlı Türklerinin bütün Bal-
kanları feth ettiği devirde yazılan bu manzum Tevarih-i Al-i Osman'ın, 
Düsturname'nin, Ertuğrul'un ahfadına bu türlü büyük gazâ ve fütüha- 
tın mukadder ve taraf-ı İlâhiden mev'ud olduğunu bildirmesi bu kayıt-
lardaki epik, ve dâstânî unsurları gösterir.

Bütün bu zikr edilen tarihçilerin, Ertuğrul ve kabilesinin Söğüt- 
Eskişehir-Bilecik bölgesine gelişini XIII. asrın birinci yarısında ve Moğol 
istilâsıyla Horasan'da Mahan şehrinden hicret etmek suretiyle, alâka-
dar olarak kabûl ettikleri anlaşılmaktadır. Buna mukabil ikinci rivayet, 
— ki Vezir-i Azam Karamanı Mehmed Paşa olmak üzere Neşri, ldris-i 
Bitlisi tarafından nakl edilmektedir—  tarihî hakikatlere daha uygun düş-
mekte ve umumiyetle bu günkü tarih telâkkileri bunu kabule temayül 
etmektedirler: buna göre. Oğuzlardan bir kısmı Anadolunun Türkler ta-
rafından fethi sırasında Ahlat civarına yerleşmiştir. Sonra Moğol istilâsı 
zamanında bunlar yurtlarından hicret, ederek evvelâ cenubî sonra Orta 
Anadolu'ya gelmişler, Ankara civarında Karacadağda mesken tutmuş-
lar ve nihayet Rum serhaddinde Söğüt'de Ertuğrul'un reisliğinde yer-
leşmişlerdi. ilk defa Karamanî Mehmed Paşa'nın koyduğu bu tez ve 
rivayet Neşri ve idris-i Bitlisi tarafından daha etraflı ve mufassal bir 
tarzda nakl olunmuşdur.

Bu kabile Kayı kabilesidir. Anadolunun fethi sıralarından başlıya- 
rak XI. asrın ikinci yarısından itibaren, Oğuz boyları ile Ahlat bölgesine 
gelmişler ve burada 170 sene kadar kalarak evvelâ Sukman Kutlu ha-
nedanının daha sonra da Eyyubîlerin idaresinde kalmışlar, bilahare ken-
dileri gibi Oğuzlara mensûb olan Artukoğulları devletinin kuruluşunda 
mühim bir rol oynamışlardır.

Aşık Paşa-zâdenin ve diğer tarihçilerin Ertuğrul'un babası olarak 
kabûl ettiği Süleyman Şah'ın kabilesiyle cenuba doğru giderken Fırat'da 
boğulması ve Câber kalesinde gömülmesi hususunda verdikleri malû-
mat her halde Anadolu Selçuklu Sultanlığının kurucusu Süleyman Şah 
ve Kutulmuş'un oğlu olan ve tıpkı babası gibi asıl adı Süleyman bulu-
nan I. Sultan Kılıç Aslan'ın Hâbûrda boğulması vak'asının Türkmenler 
arasında kalmış bir takatbaran tekrarlanmasından neş'et etmiş olsa ge-
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rektir. Mamafih XIII. asır başlarında, Ahlat bölgesinin istilâsı üzerine 
Ertuğrul Bey'in babası nın ister Süleyman Şah ister Gündüz Alp veya 
başkası olsun maiyetindeki boy ile cenuba indiği ve kendileri gibi Kayı 
soyundan olup Artukoğullarının yâni Mardin hükümdarının maiyetine 
girdiği esnada ve herhangi bir sebeple, belki kışlamak üzere Câber'e 
giderken Fırat'da boğulmuş olması da mümkündür.

Hülâgû ordularının Mardin havalisini garetleri, şehri muhasaraları 
ve Mayyafarikîn'i tahribleri yüzünden, Diyarbekir ve Urfa bölgelerinde 
pek kesîf bir mikdarda bulunan Türkmenler öteye beriye dağılmışlar-
dır. Malatyanın şarkında Fırat kenarında bulunan Germiyanlılar bu es-
nada Anadolunun garbına hicret ederek, Kütahya bölgesine yerleşip 
burada Bizans hududunu tuttukları gibi, Ertuğrul bey de maiyetindeki 
boy ve oymağı ile Orta Anadolu'ya hicret etmişti.

Ananevi rivâyete göre, Süleyman Şah'ın ölümünden sonra dört 
oğlu (Sungur veyâ Sungur-Tekin, Gün-Doğdu, Ertuğrul, Dündar) kala-
balık olan Kayı kabilesini sevk ve idarede ihtilâfa düştüler ve ayrılmaya 
mecbur oldular. Ertuğrul ile kardeşi Dündar bir müddet Pasin Ovası ve 
Sürmeli-Çukur havalisinde oturdular, sonra Moğol istilâsının yaklaş-
ması üzerine garba doğru geldiler. Kayseri'ye doğru gelmekte iken Er-
tuğrul Bey oğlu (Sarı-Batı veya Sarı-Yatı) yı Sultan Alâeddin'e gön-
dererek, Selçuklu memleketinde aşiretine münâsib bir mahal tayin ve 
tahsis etmesini rica etmiş, ve ricaları kabul edilerek Ankara yakının-
daki Karaca-Dağ kendilerine yaylak ve kışlak olarak tahsis olunmuş-
tur. Ertuğrul Gazi Karaca dağ'a giderken, evvelâ Neşrî'nin zikr ettiği 
meşhur bir hâdise cereyan etmiştir. Neşri bu hikâyeyi Mevlânâ iyas'- 
dan, o da ihtiyarlığında yetiştiği Orhan Gazi'nin rikâbdârından ve o da 
Orhan Gazi'dep rivayet etmiştir. Sonradan idris-i Bitlisi tarafından süs-
lü bir şekilde anlatılan bu rivâyete göre, Ertuğrul kabilesiyle yolda harb 
etmekte olan iki orduya rast gelmiş, maiyeti ile müşavere neticesinde 
galip görünen Moğol tarafına iltihak reyi verilmesine rağmen kendisi 
sâika-i hamiyyet ve merdlik ile mağlup görünen Selçukîler cihetine im- 
dad edip galebeyi o tarafa temin etmiş ve bu hareketi ve ibraz ettiği 
ulüvv-i cenâb ile Selçukî Sultanlığının takdir ve mükâfatına nâil olmuş-
tur. ibn-i Kemal uzun uzadıya bunu nakl eder. Bu meşhur hâdise hak-
kında rivayetler muhteliftir: Bir rivayete göre:
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I —  Sultan Alâeddin Keykubad evvelâ Ertuğrul'a bu hizmetine 
mükâfat olarak Söğüt mevkiini kışlak, Domaniç ve Ermeni dağlarını 
yaylak tahsis etmiştir.

II —  ikinci rivayete göre, bu harbden sonra Ertuğrul ileri giderek 
oğlunu Konya'ya göndermiş (az evvel zikr ettiğimiz gibi) ve bunun 
üzerine Karaca Dağ yaylak ve kışlak verilmiştir.

III —  Üçüncü bir rivâyete göre de Sarı-Batı'nın izâmı üzerine Sel- 
çukî Sultanı, Moğollarla vukubulacak harbde muavenet şartiyle Söğüt 
ve sâireyi Ertuğrul Gazi'ye temlik etmiş ve bu da oraya giderken bu 
harbe iştirak ve muavenet etmiştir. Harb edilen yerin adını yalnız Câm-ı 
Cem Ayin müellifi Haşan bin Mahmud Beyati Hafik kalesi etrafı olarak 
zikr ediyor. Osmanlı hânedam arasında bir anane hâline gelen bu harb 
hikâyesi, daha evvel Bayezid tarafından Timurleng'e yazılan mektub- 
ların birisinde iftihar için zikr edilmiştir (Feridun Bey, I, s. 127).

Tarihlerimizde Ertuğrul'un riyaset ettiği Kayı kabilesinin meşâhir-i 
ricâli olarak Akca-Koca, Konur-Alp, Turgut-Alp, Hasan-Alp, Saltuk-Alp, 
Abdurrahman Gazi, Samsa Çavuş, kardeşi Söylemiş Çavuş Aykut-Alp, 
Akbaş, Mahmud-Âlp, Kara Oğlan, Kara Resul, Bağuşlu Karateke, Şeyh 
Mahmud, Targal, Mihmad, Kara Tekin gibi kimseler zikr olunmaktadır.

Ertuğrul'un maiyyetinde Anadolu'nun Türk-Bizans uçlarında yarı 
göçebe bir halde yaşayan küçük kayı oymağı, birkaç sene Karaca Dağ 
mıntıkasında kaldı ve rumlar üzerine akınlar icrâ ederek gazâ ve cihadda 
bulundu.

Bu devirde Karahisar-ı Sâhib ve Kütahya gibi büyük, Karacahisar 
(Eskişehir'in civarında dört saat mesafede harabesi halâ mevcut) ve 
Bilecik gibi küçük müstahkem mevkiler İznik imparatorluğu elinde bu-
lunan şimalden cenuba doğru Selçukîlere karşı müteselsil bir müdafaa 
hattı teşkil ediyordu. Selçuk Devleti'nin garb hududlarında bulunan 
Oğuz aşiretleri hemen daimî bir surette rumlarla mücadelede bulunu-
yor ve adım adım o müstahkem mevkilere doğru sokuluyordu. İstan-
bul'un latinler tarafından zabtı üzerine İznik İmparatorluğunu kurmuş 
olan Laskaris hânedânı Şark imparatorluğunun Anadolu'da yeniden ih-
yasına gayret göstermişti. İşte bu münasebetle İznik ve Selçuk devlet-
lerinin hududlarında başlayan müsademeler ve muhasemat uzun müd-
det devam etti. Hattâ Selçukî Devleti arazisine bile tecavüz edildi. Bu
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tecavüzlerin en mühimi ise Karaca-Hisar tekfuru tarafından icra olun-
makta idi.

I. Sultan Alâeddin Keykubad günden güne ehemmiyetini artırmak
ta olan bu tecavüzlere bir netice vermek üzere ordusunun başında 
(1231) de Konya'dan hareketle Sultan Öyüğü civarına (Eskişehir) gel-
di. Ertuğrul Gazi de sultanın maiyyetine iltihak için oraya gitti ve Kayı 
kabilesinin cengâver yiğitleriyle orduya girdi. Bu münasebetle Sultan 
kendisini huzuruna kabul ile iltifat etti.

Alâeddin Keykubad, Ertuğrul'u akıncı askerinin serdarlığına ve or-
dunun pişdarlığına tayin ve maiyyetine kâfi kuvvet tertib etti. Böylece 
taarruz tertibatı alındıktan sonra ordu İznik İmparatorluğu arazisine 
doğru harekete başladı.

Ertuğrul öncü kuvvetleriyle ilerliyerek düşman arazisine dahil ve 
Ermeni derbendine vâsıl oldu. Düşmana burada tesadüf etti. Sultan 
Alâeddin'in hazırlığını haber alan İznik İmparatoru Rumeli'nde bulunan 
Aktav tatarlarını da ittifaka alarak onları da davet etmiş ve Yenişehir 
ovasında birleşmek istemişti. Heşt Behişt verdiği malûmata göre mu-
harebe Ermeni derbendinde Ertuğrul'un hücuma geçmesi ile başlar ve 
üç gün üç gece devam eder. Bu kanlı savaş Ertuğrul Gazi'nin göster-
diği şecaat sayesinde kazanılmaya yüz tutmuş iken Çanakkale Boğazı'n- 
dan geçerek muharebe sahasına acele gelen Aktav tatarlarının rumlara 
muaveneti ile harb ateşi tekrar alevlenir. Düşman ordusunun kjsm-ı 
azami evvelce münhezimen dağılmış olduğundan ortada imparator ve 
maiyyeti ile yeni gelen Aktav tatarları kalmıştı. Bu suretle tazelenen 
harb bir gün bir gece daha devam ederek yine hasmın mağlubiyeti ile 
neticelendi. İmparator ve tatarlar birbirinden ayrılarak birer tarafa kaç-
tılar. Tatarlar Rumeli'ye geçmek için geldikleri yolu tuttular. Ertuğrul 
bunları İnegöl'e kadar kovaladı. Ertuğrul'un maiyyeti ve sultanın as-
keri gerek bu harbden, gerekse geçtikleri yerden pek çok ganimet ve 
esir aldılar. Galib olarak avdetlerinde Selçukî hükümdarına (Boz Öyük) 
de mülâki olarak ordusuna iltihak eylediler. Sultan Alâeddin bu parlak 
muzafferiyetten fevkalâde mahzuz olmuş ve Ertuğrul Gazi'yi taltif etmiş-
ti. Zafer haberini aldığı mahalli de teyemmünen (Sultan Önü) tesmiye 
eylemişti. (Yine Heşt Behişt'e göre) I. Sultan Alâeddin Keykubad düş-
manı iyice yıpratmak maksadiyle Karaca-Hisar'ı muhasaraya gider. Bu 
sırada Ertuğrül Gazi kaleyi cenub cihetinden tazyika memur edilmiştir. 
Ertuğrul Gazi'nin savletinden zebun kalan Karaca Hisarlılar aman di-
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lemeye mecbur kalırlarsa da. Sultan, kalenin cebren zabtını emrede-
rek arzularını is'af eder.

İşte bu sırada moğolların Selçuk memleketlerine girdikleri haberi 
ordugâha dahil olmuştur ve ona karşı gitmek lâzımdır. Sultan Alâeddin 
bu durum karşısında Ertuğrul Gazi'yi huzuruna celb ile kendisine hilat 
giydirmiş ve muhasaranın devamını ona havele ederek şark diyarına 
doğru yola çıkmıştır.

Ertuğrul Gazi, uzun müddet bu kaleyi muhasara ederek nihayet 
zabtına muvaffak olur, kale etrafındaki rumlara âit yerleri de yağma ve 
garet ettirdiği gibi Söğüt üzerine yürür ve burayı da rumlardan alarak 
muvaffakiyetini itmam eder. Bu hâdisenin diğer bir varyantını, diğer 
bir rivayet şeklini, manzum Hacı Bektaş-ı Veli Velâyetnâme'sinde gö-
rüyoruz. II. Bayezid saltanatının ilk zamanlarında yazılan bu hikâye 
şöyledir: Selçuk sultanı rumlara karşı gazâ etmek için. Sultan Önü'ne 
gelmiş fakat tatarların ahidlerini bozmaları üzerine geri dönmeğe mec-
bur olmuştur. Bu sırada Rum hududunu tutmak üzere, vezirlerinin tav-
siyesi ile Aydoğmuş Alp, Ertuğrul Alp (Ertuğrul Gazi) ve Gündüz Alp 
adlı üç kardeşi vezifelendirmiştir. Aydoğmuş'un ölümünden sonra, kar-
deşi Ertuğrul sancak beyliğine talib olarak Konya'ya gitmiş, fakat yol-
da Karayük'de bulunan Hacı Bektaş-ı Veli'yi ziyaret ederek ondan him- 
mek istemiştir. Hacı Bektaş kendisine, Al-i Selçuktan saltanat nez' edil-
miştir. «Ben saltanatı senin evlâdına verdim, şimdi sultanının yanına 
git, kardeşin vazifesini sana verecektir» dedikten sonra beline kılıç ku-
şatıp dua etmiştir. Bunun üzerine Ertuğrul Konya'ya varıp padişah ile 
görüşmüş ve sancak beyliğine tayin edilerek Sultan Önü'ne gelip ga-
zaya devam eylemiştir.

Görülüyor ki, Velâyetnâme nâzımı bu Osmanlı hükümdarının ho-
şuna gitmek için bu hâdiseyi bir takım menkabevî motiflerle süslemek 
istemiştir. Fakat daha ciddî ve güvenilir menbaların bildirdiğine göre, 
Ertuğrul, ganimet mallarının humsunu ve esir ettiği Karaca Hisar tekfuru 
ile diğer tutsakları kardeşi Dündar Bey'e terfikan sultanın nezdine, 
Konya'ya göndermiştir.

Bu zaferler Selçuk Devleti'nin hududunu Bilecik'e kadar genişlet-
miş ve Bilecik tekfuru da Selçuk sultanının haracgüzarlığını kabule mec-
bur olmuştu. Bu hizmetlerine mükâfat olarak Sultan Alâeddin Keykubad, 
Ertuğrul Gazi'yi bendegânının mümtaz şahsiyetleri arasına almış, feth
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edilen bu yerlerden Söğüd'ü kışlak, Domaniç ve Ermeni dağlarını yay-
lak olarak işte bu sırada vermiştir. Oğullarına da oralarda ayrıca yay-
lak ve kışlaklar verilmiştir.

Bazı tarihî kaynaklar, Ertuğrul Bey'e ve aşiretine Söğüt mıntıkası 
verilince'ye kadar, bir müddet Sivri-Hisar ve Eskişehir taraflarındaki 
Emir Caca-oğlu'nun maiyyetinde bulunduğunu kayd ederler.

Söğüt ve havalisi, İznik İmparatorluğu'nun elinde bulunan Kütah-
ya bölgesinin cüzî bir kısmı olup asıl mühim kısımların feth ve istilâsı 
vazifesi kısmen Ertuğrul Gazi ve oğullarına verilmiş ve burada bir uç 
ihdas edilmiştir. Kütahya havalisine karşı teşkil edilen uç da diğer ta- 
rafdan Germiyanlılar bulunuyordu ki, Ertuğrul Gazi'nin aşireti ile Ger- 
miyanlı aşireti arasında bu sıralarda mevcud münaferet, belki de Rum 
şehir ve kasabalarına karşı akınlarda ve gazâlarda bulunmak mes'ele- 
sinden ileri geliyordu.

Selçuknâme bu zamana kadar, müstakil bir vali ile idare edilen 
Sivri-Hisar'dan ötesini uç olarak tavsif etmekte iken bu harbden sonra 
Sultan-Önü, İnönü de Selçukî memâliki meyanına ithal edilmiş ve uç 
daha ilerilere gitmişti. Ertuğrul Gazi Uç beyi olduktan sonra gerek ken-
disi gerek oğulları etraf ve civarda bulunan Rum köy ve kasabalarına 
devamlı akınlarda bulundular, esir ve ganimet aldılar. Bu hâl Alâeddin 
Keykubad'ın vefatına kadar (1236) devam etmiştir. Şan ve şeref elde 
etmek isteyen bir çok yiğitler her taraftan gelerek Ertuğrul Gazi'nin 
başbuğluğu altında toplandıklarından günden güne maiyyeti artmakta, 
kuvvet ve kudreti çoğalmakta idi. Sultan Alâeddin Keykubad'a halef 
olan II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Selçuk Devleti'nde inhitat 
eserleri görünmeğe başladı. Bunu önceden his etmiş olacak ki, Ertuğrul 
Gazi, bu devirde işe karışmayıp ihtiyatkârlık gösterdi. Zaten II. Gıya- 
seddin Keyhüsrev'den sonra Selçuk Devleti fiilen ve sonra hukuken 
moğolların eline geçmiş ve ortada selçukîlerin kuru bir adı kalmıştı. 
Moğollar yani İlhanlılar Devleti, bidayette otorite ve nüfuzlarını garb- 
daki uç memleketlerine kadar götüremediklerinden Oğuz beyleri olan 
uç beyleri kendi başlarına serbest kalmışlardı. Bunların bir kısmı hem- 
hudûd bulundukları rumları dâima huzursuz bırakdıkları halde bir kısmı 
ile de iyi komşuluk münâsebetinde bulunuyorlardı. Neşrî'ye göre, Er-
tuğrul bu ikinci siyâseti kabul edenlerden idi. Böyle bir zamanda kom-
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şulariyle iyi geçinen müsiüman ve hristiyan ahâli nezdinde muhterem 
ve muazzez bir mevki sahibi olmuştu.

Bizans İmparatoru ile akdettiği bir muahede mucibince uç beyleri-
nin tecavüzlerini men' etmek maksadiyle garb hudûdlarını teftişe çıkan 
Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev-i sâlis Sultanönü ve Söğüt civarına gel-
diği vakit (1277), Ertuğrul Gazi onu karşılamış, hediyeler ile beraber 
oğullarından birisini de sultanın hizmetine takdim etmişti. Yazıcı-zâde 
bir nevi rehine mahiyetinde verilen bu kimsenin, Osman Bey'in bir oğ-
lu, yani Ertuğrul Gazi'nin torunu olduğunu söylese de târihlerde Osman 
Bey'in bir oğlu olamayacağı aşikardır.

Bu mes'eleden bahseden Ruhî ise Ertuğrul'un oğlu olduğunu tas-
rih etmiş, Yazıcı-zâde'nin Kahta civarında Pağnik Eli denilen nahiye-
nin ıkta' edildiğini bildirmesini teyid ile, bu zatın neslinden Bayat, Halil, 
Ahmed beylerin bilâhire Yıldırım Bayezid zamanında Malatya'da Der- 
gâh-ı Hümâyûn'a geldiklerini ilâve eylemiştir. İşte, Selçukî sultanlarına 
karşı olduğu gibi, komşulariyle de iyi münasebete geçen Ertuğrul Gazi, 
bundan sonra yaşı ilerlediğinden dolayı uç beyliğine ve kabile reisliğine 
âit işleri oğullarına ve bir rivayete göre en büyük ve en liyakatli oğlu 
Osman Bey'e bıraktı. 680 (Milâdî 1281) senesinde 92 veya 93 yaşın-
da olduğu halde vefat etti ve Buraya defn olundu. Onun 52 yaşında öl-
düğünü bildirir tarihler de vardır. Ertuğrul Gazi hakkında müverrihlerin 
müttefikan şehadeti «gayet dindar ve şecaat ile ma'ruf kimse, zühd ü 
takvâ ve selâhda ol zamanın meşahirinden...» bulunduğu merkezinde-
dir.

Bir gece misafir kaldığı bir evde Kur'an'a hürmet ve ta'zim gös-
termek maksadiyle sabaha kadar el pençe ayakta durduğu hakkındaki 
rivayet bir çok tarihlerde yer almış ve bu hâdise bazılarında Osman 
Gaz-i’ye nisbet olunmuştur.

Kezâ, rüya mes'elesi de (Ocağından bir pınar çıkıyor git gide bir 
deryâ oluyor yahut da gövdesinden bir ağaç çıkıyor ve dallanıp budak-
lanıyor ve saire) bir kısım müverrihlerce Ertuğrul Gaziye atf ve izafe 
olunmaktadır.

Diğer taraftan, XV. asır Bizans müverrihlerinden birisinin (Halko- 
kondil) Ertuğrul Bey'in mühim mikdarda gemiler yaptırarak Rumeli'ye 
ve Ege adalarına ve hattâ Yunanistan'a akınlar yaptığını söylememe-
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sini de, o devrin şart ve imkânları düşünülecek olursa, aslı olmayan ri-
vayetler cümlesinden saymak icab etmektedir.

işte bu günkü vatanperverine tezâhürata ve törene mevzu’ teşkil 
eden, taziz ve takdislerimize hedef olan Ertuğrul Gazi'nin hayatı ve ic-
raatı, dastanî ve efsanevî şahsiyeti kısaca böyle hülâsa olunabilir. Baş-
lıca tarihî vak'aları ve mefahirlerimizi bu günkü gibi tebcil etmek vatan-
perverliğin en esaslı bir vecibesi, en metin bir numunesidir. Yedi asır-
lık millî mefahir ise her türlü şekil ve tezahürlerini, ma'na ve mahiyetini 
Ertuğrul Gazi'nin bu mütevazi türbesinden almakta, bütün Türk mille-
tine, türklüğe bir sembol olmaktadır.

Onun kurduğu ve bütün Anadolu türklüğüne hediye ettiği saltanat, 
yalnız kahramanlık temelleri üzerine istinad etmiyor, bununla birlikte 
şefkat, adalet ve ümran esasları üzerine kurulmuş bulunuyordu. Onun 
ahlâfı ve ahfadı her zaman, açtığı ve feth ettiği toprakların sağlam bir 
bekçisi, âdil bir kurucu ve koruyucusu olmuş, akıncı ruhunun türklüğe 
has yüksek vasıfların, medenî eserlerinin nigehbânı kalmış, yar ve ağ-
yara hürmet muhabbet, emniyet ve itimad telkin etmişti. Bu gün, ölü-
münün yeni bir yıl dönümünde, Ertuğrul Gazi'nin mukaddes huzurun-
da milletçe onun torunları olarak, bunları düşünüyor, bize bir vatan he-
diye eden Türk büyüklerinden birisi olması hasebiyle, ona ve eserleri-
nin ruhuna bağlılığımızı hatırlıyoruz. Yine hatırlıyoruz ki, O her Türk 
nesline bu vatanı i'Iâ etmek, bu milleti daha yüksek şan ve şereflere 
ulaştırmak vazife ve mesuliyetini terk ve tevdi etmiş kimsedir. Türk 
nesilleri onun mütevâzı türleri başında, nasıl ki, her devirde Türk va-
tanına Türk birliğine, Türk mukaddesatına karşı kem gözle bakanlara 
lâyık oldukları cevabı şiddetle fakat asil bir vekarla vermesini bilmiş, 
ve ebediyete kadar bunu bir şuur ve imân halinde muhafaza mecburi-
yetinde ise, bundan sonra da onun eserini «müreffeh bir vatan zinde ve 
kemalli ve lâyemut bir millet» parolasiyle en yüksek mertebe ve dere-
cesine ulaştırmayı gaye bilecektir.

Biz, Ertuğrul Gazi'yi, ölüm yıldönümünde böyle bir ruh ve zihniye-
tin hararet ve heyecanı içinde anıyor, hâtırlarını, eserlerini takdis ve 
tebcil ediyor, ona lâyık evlâdlar olacağımıza milletçe and içiyoruz.

Ertuğrul Gazi'nin, bu büyük Türk evlâdının ruhu şâd olsun.


