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Osmanli Hanedan Efseinesi *
~

Colin Imba

Onaltinci yüzyilin sonlarina dogru Osmapli hanedani, ida-
relerini kendi tebaasi gözünde mesrukil~n ve hem Hiristi- .

i

yan hem de Müslüman komsu hükümdarlara karsi savasla-

rini hakli ~ös~eren,ayrintili bir ~fs~,neYfsahip oldu. Bu
efsane, belli bir zamanin gereklerini kar~ilamak veya hal-
kin farkli kesimlerine h~tap etmek için her biri ayri ayri ge-
listirilmis pek çok unsurdan meydana gdlmisti. Bu unsur-
lar, 16. yüzyilin ortalarina dogru bir ~raya getirilerek,
hanedanin kökeni ile ilgili yari-resmi biri efsane olusturul-
du. Hanedanin iktidara yükselisini izah eden ve mesrulas-

tiranbu efsane, hanedanin talihini, Orto4oks Islam'in siya-
si ve dini düsünceleri ile tasvir et~isti~. Sultanlarin ma-
nevi otoritelerinin kaynagini olustura n

l
' u efsanenin yay-

gin hale gelmesi devletin varligi için d zorunlu idi. So-
I i'. Orijinali: "The Attornan Dynastic Myth", TurC

,

ka.

1

9 (1987),7-27. Çeviri:
Fatrna Acun. i

. i



244 Sögüt'ten Istanbul'a

inunda, Osmanli düsüncesine o derece nüfuz etti ve Os-
i manli tarih yaziciliginda o kadar itina ile muhafaza edildi
i ki, 20 yüzyilda bile, tarihçiler bu efsanenin unsurlarini ta-i

rihi olgular kiliginda bize sunar hale geldi.l
i
i'

Din Savasçisi (Gazi) olarak Sultan

\ i

Günümüze kadar ulasmis en erken tarihli, 1337/8, Bursa
kitabesinde, ikinci Osmanli sultani Orhan, "mücahit, gazi-
lerin sultani, gazi oglu gazi" unvanini tasimaktadir.2 Bu iki,
terim de, mücahid ve gazi, ayni anlama gelmektedir: Islam
adina yapilan kutsal savas, cihat veya gaza, ve yapan kisi, ' ,

gazi. Orhan'in bu urivanlari tasimasi, en erken zamanlarin-
dan beri Osmanli Sultanlarinin kendilerini kafirlere karsi
yapilan dini savasin: lideri olarak gördüklerini göstermek-
tedir. Bizans sinirinda küçük bir devletin kurulmasi, bu.
düsünceye belli bir güç ve aciliyet kazandirmistir, fakat ci-
hat fikri Osmanlilardan çok daha eskidir ve seriatdan kay-
naklanmaktadir. AsI~nda,Islam hukuku, yani seriat, gayri- '
müslimlere karsi dhad'i Islam toplumuna mecburi kil-
maktadir. Kisiler bi~eysel olarak bununla yükümlü olma- , ,

malarina ragmen, M;üslüman bir grup daima dini için sa-
vasmalidir ve eger cihat sona ererse, bundan bütün toplum

sorumlu tutulur. Kaprler savas ilan etmedikleri zaman bile
1 Bu egilimin örneklerinden biri Halil inalcik'ta görülmektedir. The Ottoman

Empire, the Classical Age, (1973), s. 55'te yazar, Osman'in Dervis Edebali'nin
i ",

kizi ile evlenmesi hikayesine -ki bu mesrulastirma fonksiyonu asagida larti-' ;1',
silacak olan bir mitolojidir- tarihi olgu olarak muamele etmektedir. Ancak,

Edebali'yi "uçtaki en i güçlü adam" olarak, tanimlayan Prof. inalcik,
1930'larda Paul Wittek tarafindan, The Rise of the Ottoman Empire'da (1938)
ileri sürülen, Osmanli Imparatorlugu'nun bir "uç devleti" oldugu teorisini

dogrulamak için: menki~eyi yeniden yorumlamaktadir. Edebali ve Osman'in
evliligi hakkinqaki çesitli hikayelerden bazilannin tartismasi için, bak v. L.

Mtnage, "On the Rece'tsions of Uruj's 'History of the Ottomans', " s. 314~
322. "

2 Kitabenin tam metni idn bkz. "Bursa'da en eski kitabe", TOEM, 29 (1912), '
i '

s. 318-320.
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gaza zorunludur. Ancak Müslümanlar,lkafirleri Islam'i ka-
bule davet etmeden onlara saldirmamalidir. Eger, Islami-

yet'i kabul veya gayrimüslimlere düsin vergiyi ödemeyi
reddederlerse, o zaman cihat dini bir görev haline gelir.3

i

Hiristiyanlar üzerine savas açmakla, prhan ve halefleri,
Tanri'nin seriatda açiklanan emrini Yf~ine getiriyorlardi.,
Bu düsünce onlarin idarelerine mesrviyet kazandirdi ve
devletin varlik nedenlerinden biri olarak algilandi.

Ancak,I 4. yüzyil savasçilarinin, ~azi Sultanlarini ve
gaza gelenegini bu hukuki manada gördükleri ve anladik-,
larini söylemek zordur. tlk Osmanlilari.kendileri hakkinda
hiç bir yazili kaynak birakmadilar, fak~t, günümüze ulasan
ilk Osmanli kronikleri, 15. yüzyilin i~inci yarisina ait ol-
malarina ragmen, onlarin dünyasi hakkinda kesik manza-

ralar sunmaktadir. Kroniklerin lmpara~orlugun ilk dönem-
leI'i ve ilk Sultanlar hakkindaki anlr,timlari, bazen,I 4.
yüzyila kadar uzanan yasayan, sözlü gelenektenalinmistir.

Tarihyaziciligi yerine popüler menka~elerde yer alan bu
hikayeler, ilk Osmanli gaZilerininger

j

ek ,din mücahidleri
olduklarini, fakat

,

' dinlerinin, Ortodoks Islam seriati yerine,
siradan insanlarin popüler coskusunu yansittigini göster-
mektedir. OnlarPeygamberin, özelik e lsla'm'a davet et-

mek için rüya ve hayallerde kendisin~ikafirleregöstermek
suretiyle kendi saflarinda olduguna i~aniYdrlardi. Seksen
dört yasindaki Asikpasazade'nin Tevdrrh'inde (1484)4, Os-
man'in Rum dostu Mihail'i lsl~m'a döpdüren ve, Oruç'un
hikayenin biraz daha sonraki versiyoniinda (1495 civari)5,'
onu Osman Gazi'ye katilmasi için yönlendiren bizzat Pey-

3 Bu, cihad'in kuralla~inin, Osmanlilann bagi: oldu~lan islam hukukunun Ha-
nefi mezhebine göre kisa bir özetidir. el-KUdU

j
,nin veciz ifadesine dayan-

maktadir. Matn, (basilmis edisyonu Kahire. 19 7), 113. Ayrica bkz. E. Ta-
yan, "Djihad," Ei2. i i

4 Asikpasazade'nin kroniginin bir tercümesi için,

:

jkz' R. Kreutel, Vom Hlrten-

zeltzur hohenPforte,OsmanischeGeschichtsscheiber3, Coraz, 1959.,
5 Oruç b. Adil, Tev4rih-i AI-i Osman, haz. F. Babin er, Hannover, 1925.

, ,
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i b 'd' :
g:;i.m er ir. :

i Yine Asikpasazadd'nin Tevdrih'inde, Rum kale komu-
taninin kizi Pe ygambeti önce rüyasinda sonra da kusatma-i '

yi yapan ordunun basihda görünce, babasi sarhos iken ka-
l~yi gazilere teslim eltmis, Osman'in gazileri de Aydos'
kklesini bu suretle ele geçirmistir.6 Ayni motifler, Osmanli
hkricindeki gazi litera~üründe de görünmektedir. 1245'te
yhzilan bir nüshada aktarilan bir Osmanli versiyonu da bu-
l~nan Melik Danisme~dndme'de, kahraman, Melik Danis-
Jend, Peygamberi rü~asinda gördükten sonra, Müslüman

o~anbir Hiristiyan rah~bin yardimi ile bir Hfir kalesini ele
g~çirir.7 Aydos hikayesinde ve diger gazi menkibelerindei i

oidugu gibi, kale düsti~günde kafirler sarhostur.
i 14. yüzyil gazilerinin dini ilhamlari, öyle görünüyor

~i, Islam hukuku alimi olan ulemadan degil, ilk Osmanli
kiraniklerinde siklikla! görünen dervisler ve evliyalardan

gelmektedir. 15. yüzyila ait bir anonim kronikte8 yer alani . i

destansi bir olay dervis gazilerin ruhunu temsil etmekte-.
i i

~ir. Bu olay, Osman z~maninda, yalnizca tahta bir kiliç ta-
sfyan bir dervisin, Isfam'a geçmeyi reddeden sarhos bir
kafiri nasil ikiye böld\igünü anlatmaktadir.15. yüzyil son-
l~ri, savasçi dervis Sari Saltuk'un mucizelerini ve Anadolu

+ Rumeli'deki kafirler üzerindeki zaferlerini nakleden bir
ienkabe dönemine sahit olmustur.9 .

Gazilerin ve der~islerin bu kahramanlik destanlari,1 .

i)smanli hanedanininiilk "tarih"i ile bütünlesmistir. Mah- .
. i

61 Bu olay ve daha sonraki tarihçilerin eserlerindeki müteakip versiyonlan Paul
Wittek'de tartisilmistir, "The taking of Aydos castle, a ghazi legend Transfor-

m~d", G. Makdisi, Arabic
i

!and lslamic Studies in Honour of Hami/ton A. R.

Gibb, (1965), ~,.662-672.

7

1

1. Irene Melikoff, La geste de Me/ik Danismend, (1960). Bu kismin Fransizca
tercümesi, c. 2, s. 359-376l ,

~ F. Giese (haz.), Die a!tosmfnischen anonymischen Chroniken, Breslau, 1922.

1 i;hi' h. Bhi Y'" EMbiT"'" N~i', hunbul, 1964," 28,;.3I8'dOO,hnn-. i
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mud el-Bayati'ye (1481) ait bir osmanI

t
seceresil0 ve

Oruç'un kranigi, Os~anlilari, Türk d

.

est ninin savasçi
kahramani Ebu Müslim'e baglamakta ve talarinin Iran'

daki Mahan'in idarecileri olduklarini sÖYlimektedir. Ma:-
han, Ebu Müslim'in eski yurdudur. Oruç daha da ileri gi-
derek, Osmanlilarin Ebu Müslimile ayni sbydangeldigini
söylemistir. nk kroniklerin Sultanlar ve dbrvis tarikatlari

arasinda kurdug~ bag oldukça yakindir! Orpç'a ve versiyo-.
nu nihayette yari-resmi hanedan seceresiq.in bir kismini

. olusturan ve Asikpasazade tarafindan 'anUulan bir hika-
yeye göre, Osman bir dervisin kizi ile evlenbis, o da ikinci

Sultan olan Orhan'in annesi olmustur. i i

. 15. yüzyil kroniklerinin kaydettigi bu }laIk hikayeleri,

ilk Sultanlarin Müslüman halkinin gaza gelfnegini nasil te-
lakki ettiklerinin tek kanitini

.
sunmaktadi} Bu, Sultan ve

önde gelen savasçilarinin destan kahramaitlari rolünü oy-
nadigi, popüler kahramanlik ve popüler di~ tarzinda tasav-
vur edilen, kafirlere Karsi yürütülen destansi bir mücadele
idi. Bu, seriatin doktrinlerinden ve Ortodo~s hlam'in dün-i
ya görüsünden oldukça uzak bir ideoloji, ilk Osmanli yüz-
yilinin da ötesine tasan bir düsünce idi. Ö~negin, Asikpa-

sazade ve Oruç, gaza fikrinin muhafaza ~dildigi' yasayan

sözlü. gelenegi kullandil;u: Ebu Müslim ve ISeyyid Battal'in
destanlarina popüler ilgi bu yüzyilda halen devam etmek..
tedir

o
'

b
. . .. I d g

i. I '..' . .
n esinci yuzyi in sonuna o ru, gaza ge eneginini

kahramanlik kavrami popüler kültürde halj
-önemli bir un-

sur idi, fakat artik hanedanin ideali degildi1 Sultan hala ga-
zilerin lideri olarak mesruiyet iddiasind

J

'Ydi, fakat gaza
kavrami degismisti. Popüler gazi ideali 14. yüzyilda ve da-:-
ha öncesinde okuma-yazma bilmeyen sa iasçilar arasinda
ortaya çikmisti. Ister kafir ülkesine saldir

fi

n akincilar, is-
i i .

id Cilm-i Cemilyin. Türkçe çevirisi için bkz. AtS1Z, Asma li Tarihleri, içinde, s.
380-400.

i.
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i .
ter, daha az rastlandigi, haliyle, komsu Hiristiyan idareciler
nbdinde çalisan ücretli askerler halinde olsun, onlar için
s~vas, geçim saglamanin bir araci idi. Uçlarda yapilan::

a~inlar 15. ve 16. yüzyil boyunca devam etti fakat, 1370'
l~rden sonra Osmanli ülkesinde meydana gelen büyük ge-
nfsleme ile, Sultan'in ?rdularinin düzenli seferlerine göre

drha az önemli hale ge~di.Dahasi, en geç 15. yüzyilin orta-\
sindan itibar~n, Osmanli ordusundaki askerlerin büyük
çbgunlugu, askeri hiziFeti gönüllü olarak degil, mukavele
ilb zorunlu olarak yer~ne getiren kapikullari ve timar sa-

h~plerinden olusuyordp. Bu kosullarda, eski gazi gelenegi
ilgisiz hale geliyordu. Ayni zamanda, ulemanin devlet üze-i .
r~nde giderek artan nüfuzu, gaza geleneginin, seriat ve Or- '
todoks Islam'in dünya' görüsü ile uyusmasi geregini kaçi-
nbmaz hale getirmistir~ "

i Ulemanin gaza hakkindaki düsüncesinin ilk yorumcu- '

su, uzun yillar yasamisolan sair Ahmedi'dir (1334'den ön- .i i ",

cf-1412). Ahii-iedi 1386'ya kadar. ~er~iyanlilarin .ve ~aha\'
sfnra i. Bayezid 0389-1402) ve iki oglunun, Emir Suley- ;

, ~an (1402-1413 arasi :Rumeli ve Anadolu'nun bir kismin-' ,
da hüküm sürmüstür); ve i. Mehmed'in (1402-1413 arasi.

nadolu'nun bir kisminda; 1413-1421 arasinda bütün Os-
i

anli ülkesinde hüküm sürmüstür) himayesine mazhar

°tmustu'r. Osmanli hamilerinden birine hitap ettigi kesin ",

°tan bir misrasinda yakma için yapilan savasi tasvip etme-,~
~ektedir: uGazi yagmayi düsünmeyen kisidir; zenginlik,t;
için yapilan .gaza soyg~nculukturU der ve onlara dini gö~
r~vlerini hatirlatir: UGazayaptiginda ganimeti amaç edin-,

~e. Insanligin yaratiiisi ibadetin samimi olmasini arzu,
dieru.ll AhmedY'ninibr,det olarak kabul ettigi gaza anlayisi
i~i niyet gerektirmektedir, bütünüyle seriattan gelmektedir,
vk yagmanin din kada~ guçlü bir dürtü oldugu süphe gö-
tJrmeyen gazilerin ruhundan çok uzaktir. Emir Süley~

i ' iil Tunca Kortantamer, Leben und WeltbUd, s. 236'dan alinti.
i

i
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man'a ithaf ettigi uzun bir siirine Ahmed~, Osmanli hane-
danini gazi Sultanlar olarak tasvir ettigi, Kisabir "Osmanli

Hanedani Padisahlari Tarihi"ni (1403'def önce) dahil et-
mistir.12 Esere gaziyi, uHak dinin vasitasii~" Tanrinin kilici
... dünyadaki sirkden temizleyen süPÜrge

~

iu olarak tanim- .
lamakla baslar. Gazilerin, artik daha fazla popüler literatür
sahsiyeti olmamalari disinda, bu tarzda asvirleri dikkate
deger degildir. Ahmedi gazileri sahsi kahiiamanliklar sergi-
leyen savasçilar olarak degil, takdir-i ilahinin sahsi olma-
yan bir vasitasi olarak görmüstür. Düsm~n yalnizca usirk"

dir; gazi destanlarindaki kafirlerde oldu~u gibisahsilesti-
rilmemistir. Islam hukuku ve töresinde

~

kaynaklanan ve
burada Hiristiyanlik anlamina gelen bu kavram, Müslü-
manlar tarafindan "müsriklik" yani ço

i

tanricilik olarak'

görülmüs ve reddedilmistir. Ayni yerde AhmedY gazileri,
Ortodoks Islam'in evrenin yaratilisi ile ilgili nazariyesi çer-

, i

çevesinde degerlendirmistir. Söyle der, Gaziler "ahir za-

manda geldiler", çünkü" son gelen ön gefenden yeg oluru.
Muhammed'in peygamberlerin en sonun9u v~ en iyisi, Ku-
ran'in gönderilen kitaplarin en son ve en iüstünü ve Adem'
in Tanri'nin yaraticiliginin en son ve en rrükemmel örnegi
olmasi gibi. Bu sekilde AhmedY, gaziler vfonlarin.liderleri
olan Osmanli Sultanlarina Ortodoks Islam'in dünya tasav-

vurunda bir yer bulmustur. i "

'. Popüler kahramanlik gelenegi yeri?e, Ortodoks Is-
lam'in gelenekterinden kaynaklanan bu ~aza anlayisi, Os-
inanli mesruiyetinin dayandigi belli base esaslardan biri'
olmustur. AhmedY'den yaklasik yüz yilsonra O'rwnkine

benzer düsünceler NesrY(1490 civari)'delgörülmektedir.13
NesrYmuhtemelen AhmedY'nin eserin

,

i b

f

iliyordU ve hatta
onun düsüncelerini dogrudan almis i fak t, büyük ölçüde'

12 Atsiz, Osmanli Tarihleri, s. 6-2S'deki metin.

13 Mehmed Nesrt, Kitab-i Cihannüma, haz. F. R. Unat V

f

M. A. Köymen, Anka-
ra,1949. i
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i
i<armasik efsaneden hukuki bir mesrulastirma doguyordu.

i ,Osman ve babasi, Ertugrul hakkindaki bütün ilk dö-
riem Türk kaynaklari,; Alaeddin isimli bir Selçuklu Sultani
s~hsiyetinden bahsediyorlardi. Bunun gerçek Selçuklu S:ul-.

dmi olan Alaaddin i. Keykubad'in efsane haline getirilmis

+rsiyonu oldugu açiktir. Onun hakkindaki hikayelerden
Hiçbiri digerine benzemez. Fakat bunlar arasinda, Osman-

lllarin Selçiiklu ülkes\nin mesru haleneri oldugunu ispat

e~en hikayenin unsurlarini olusturmaya yetecek kadar. or-
tak nokta bulmak mümkündür. Ahmedi, Alaeddin'in, ka-

fJrlerden aldigi topr
,

a~lari nasil Ertugrul'a bagisladigini ve

9aha sonra Osmanli yurdu olarak kabul edilen kuzey-bati

inadolu'daki Sögüt'ü ;'Ertugrul'un nasil fethettigini naklet-
mektedir. Benzer hik~yeler, Bayati'nin Alaeddin'in, Ertug~
r~l'un Sögüt'e sahip Jlmasini bir ferman ile tasdik etmesi'
Uismini eklemesiyle, d'aha sonraki tarihçilerde de görülür.

i Ancak, Asikpasaz,~de'nin bu konudakihikayesi biraz
farklidir; Ertugrul bir Iyurt istediginde, Alaeddin, Ertugrul
~e maiyetine SÖgüt'ü: vermistir. Hangi versiyonda olursa

9lsun, bu hikaye önerhlidir; çünkü Ertugrul'un, kendisine
orijinal bir Osmanli ylirdu bagislayan Selçuklularin hima-LL,

~esinde oldugunu "ispat etmektedir". Alaeddin hakkindaki
~ikayelerdeki ikinci <';)nemliunsur, Veziriazam Mahmud

~asa'ya sunulan Sükrullah'in Osmanli Tarihi'nde (1460 ci-v:

~

ari) ilk kez görülme~tedir.is Sükrullah'a göre, Ertugrul'
n ölümünden sonra Alaeddin "Osman için bir ferman ya-

iilmasini ve' at kuyrugundan bir tug, davul ve hilat gönde~
r~lmesini emretmistir"

l

. Bu hikayenin degisik versiyonlari,
Sükrullah'dan sonraki bütün hanedan hikayelerinde mev~'

9uttur. ' ,

i 1490'larda Nesri ibu hikayelerikronolojik bir siraya

ir
i
i

Sögüt'ten Istanbul'a

Bu metnin tercümesi için bkz, Th, Seif, "Der Abcshnitt über die Osmanen in

Sükrullah's persischer Udiversalgeschichte", Mitteilungen zur osmanischen \

Geschichte, 2 (1923), s, 63112S' \,

i

i
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koyarak incelemis ve yeniden kaleme' al~istir. Nesri, ilk

kroniklerde rastlanan Alaeddin'in aslinda ifi Selçuklu $ul-
tanini temsil ettigi sonucuna varmistir. O'na göre, Sögüt'ü

i

ErtugruPa bagislayan i. Alaeddin (1220-12

~

7), hükümran-

lik alametlerini gönderen de II. Alaeddin 11282-1303) idi.
Bu onun için mümkün görünüyordu, çün ü, gelenege gö-

re, Ertugrul doksan üç yasinda vefat etmi~ti. Bu kronoloji
Nesri'ye, i. Alaeddin'den baslayarak bütün Selçuklu Sul-
taniarinin, daha sonra gelen tarihçiler' tadfindan tekrarla-

nan deyimle, Ertugrul ve onun oglu Osm~n'dan "himaye-
lerini asla esirgemediklerini" göstermekteydi. Nesri bu hi-
kayeye son eklemeleri yapti. Bir kafi~ ord~sunu yendikten
sonra Osman'in nasil Selçuklu baskenti ~onya'ya gittigini
nakletti; böylece, II. Alaeddin oIiu tahta v~ris tayin edebil-

di. Nesri'nin bu konudaki açiklamasi SÖYlfdir:Alaeddin'in '

oglu yoktur ve tug, davul Ye kiliç gibi hükümranlik ala-i
metlerini göndererek Osman'a oglu gibi muamele etmekte-
dir. Ancak, Nesri'ye göre, Osman Konya'y~ varma-dan Ala-
eddin vefat eder. Alaeddin'in varis birakcladan vefati üze-

rine Osman para bastirarak ve kendi adinJ hutbe okutarak

bagimsizligini ilan eder. I"
Nesri'nin hikayesi, Selçuklu Sultani'r.in Osmanlilara

bir yurt bagisladigina ve Alaeddin'in ölümünden sonra Os-'
manlilarin Selçuklu ülk~si üzerindeki ha~imiyeti miras al-
diklarina dair "delil" sunmaktadir. N~sri, !Selçuklularin yi-
kilmasindan sonra Anadolu'da ortaya çi~an rakip beylik-i
lerin, "inananlarin ~opraklarini gasp yo~uyla" ülkelerine

i

sahip olduklarini sö>;leyerek düsüncesini daha da netlestir-,

mektedir. Diger yandan, Osmanlilar tapriklarina cihatve~
ya Selçuklulardan kdnuni miras yoluyla sahip olmuslardir.

, Bu hikaye, hanedan' "tarihi" ne kesin sekbde yerlesmistir.
Örnegin Selçuklularin 1243'te MOgollar~ yenilmesinden

sonra, ülkedeki beylerin "her birinin bfgimsizligini ilan

ederek ve gasp yoluyla topraklara sahip iiarak Selçuklula-

"

i
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ra itaat etmeyi biraktiklarini yazan Saadeddin ayni tartis-,
malari özetlemektedir.i Diger yandan, Osman eski kanunla-
r~ saygigöstermis ve "Selçuklu ülkesini en iyi sekilde ko-

rpmus", ayni zamand~ da "gaza yaparak kafirleri korkut-
mustur". i

i Osmanlilarin bagibsiz hale gelislerini anlatan bu hi-
kaye herkese cazip gelmemistir. Gaziler için, bir gazi sifa-
dyla yazan Asikpasa~ade, Osman'i Selçuklu otoritesine
~arsi koydurmakta ve jkendi soyunun Selçuklulardan daha
a~il oldugu, ve Tanrin~n gaza yoluyla ):iükümdarligi kendi- ,

sine bahsettigini ileri Isürerek, Alaedclin hayatta iken Os-

ifan'in bagimsizligini ~lan ettigini yazmaktadir. Ayni versi-
ypn Kemalpasazade'nir Osmanli Tarihiinde (1502/3 civa-
ri)i9 tekrar görülmektçdir, fakat resmi hale gelen Nesri'nin
Hikayesidir. 1575 tarihinde, nisancibasi Feridun Bey yeni

Spltan III. Murad'a, °rmanli Sultanlarina gelen ve Sultan-
l~r tarafindan gönder~len mektuplardan seçmeleri içeren, ..

l1ünseat-1 SelmIn'i20 sunmustur. Bu koleksiyon, Sögüt'ü.
bagisladigi ve hükümranlik alametlerini yolladigi sirada'i ,

1laeddin' in Osman'a gönderdigi sanilan hükümdarlik be-
rati ile baslamaktadir. Her bir mektubu, Osman'a ait oldu-

gp sanilan cevaplar ta~ip etmektedir. Aslinda, bu belgeler
bizzat Feridun'un kendisi tarafindan kaleme alinmistir.
Ikisini Harezm Sultanlarinin daha eski kolleksiyonundanÜ,
a~apte etmis, geri kalapi da kendisi düzenlemistir. Beratlar
bkslica Islam Sultanlarinin görevleri hakkinda geleneksel

ö~ütleri içerdigi için, ieridun Bey'in "sahte belge düzenle-
rr\.ek"deki asil amaci, iyeni Sultani idare sanati hakkindai i

bilgilendirmekti, fakat, nasihatini bu sekilde sunarken;
Shltim'a, Selçuklularin] varisi oldugunu hatirlatiyordu. 16.

i - i
1~ Ibn Kemal, Tçvllrih-i al-i Osman, i. Defter, haz. Serafettin Turan, Ankara,'

1970, - i
2Q Feridun Bey, Münse'atü's-Sellltin, basili nüsha, Istanbul, 1957.

21 Mükrimin Halil Yinanç, "Fhidun Bey Münseati", Türk Tarihi Encümeni Mec~

i muasi, 77 (1922), s. 171-1 ~8; no. 78 (1922), s. 37-40.
i i
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yüzyilin sonuna gelindiginde, Osmanlilai!in Selçuklu hü-
kümranligini nasil hu

.

kuki olarak miras al

f

likiari konusun-

da Nesri'nin hikayesi iyice yerlesmisti.

Osmanli Seceresi -

Gaza önderligi Osmanli hanedaninin idarisi için yeterince
mesruiyet saglamiyordu. Islam hüküiridarlari gazilik iddia-
sinda bulunabilirlerdi ve bulundular da. Müslüman devlet-

lere karsi, geçmis vei mevcut saldirilari hJkli gösteren Sel-

çuklu veraseti efsanesi 1500'ün hemeni öncesine kadar
netlesmemisti. Ancak, 1400 ve 1500 arasi

fs

daki yüzyil, Os-
manli soyunun, bu dönemdeki, Türk soyundan geleni

komsu hanedaniardan daha 'asil oldugunu gösteren bir

, Türkseceresinin yaratilmasina sahit oldu.[
Osmanli hanedaninin yazili kayitlari,

i

n. Murad'in ka-

leriÜyesinde görevli bir memur olmasi muhtemel Yazi-
cizade Ali'nin (1421-1451), ibn Bibi (öl. 11284'densonra)22

, tarafindan Farsça olarak yazilan Selçuklu i tarihinin Türkçe
versiyonunu derledigi 1425 yillarina aitpr. Ancak, Yazi-

i 'cizadeinin Selçuknamesi dogrudan t~rcüme degildir. ibn
Bibi'nin metnine bazi materyal, özellikle ~e Oguzlarin ge-

.. i i
leneksel destanlarindan alinan unsurlar eklemistir. "Oguz"
bati Asya'daki Müslüman Türkler için khUanilan umumi

bir terimdir. Destani gelenegi, Oguzlarin ftalarini, Nuh'un
oglu Yafes'in soyunFian gelen, tek tanriya inanan-ki bu

, onu ilk Müslüman yapmistir-, ve dünya Ifatihi olan Oguz

Han'a baglamaktadi~. Oguz Han'in alti o~lu, bunlarin,her
birinin de dörder oglu vardi. Oguz'un bu yirmi dört toru-
nunun her biri, Türk geleneginin Oguzikri ayirdigi yirmi

i i

dört boyun atasi idi. 1310 yilinda, Iranl~ tarihçi Residüd-
i J '-,

22 M. Th. Houtsma (haz.~, Histoire des Seldjoucides d''isie Mineure d'apres ibn

Bibi, (1902). [Türkçesi için bkz. Ibn Bibi: El-Eviim/yü'l Allliyye fi'l-Umuri'l
Allliyye (Se!çuknllme), 2 cilt, çev. Mürse! Oztürk, A

r

kara: Kültür Bakanligi
Yay" 1996. ". ,

i
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din! (öl. 1330) Ca~iü't-'Tevarih'ine, "Oguzlarin tarihi ve
atalari ve Türklerin sultanlari ve hükümdarlari"23 baslikli

bir i bölüm ilave ettiginde, bu kliselesmis Oguz "tarihi",
ede

}

bi tarih yaziciliginda!kendine bir yer edi~di. Residüd-
din hikayesi için muhtemelen sözlü bir kaynagi kullanmis-
ti, iakat onun bir tarihçi olarak ünü, Oguz destani hika-
yesinin selahiyede muhafaza edilmesine yardimci oldu. 15.
yü~yil boyunq Oguz destaninin Türkçe elyazmalarinin

kul~anildigina ve sözlü arlatim geleneginin yayginlastigina
dair deliller de mevcuttur.

i Türkçe konusan egitimli kisiler arasinda oldugu kadar
canil kisiler arasinda da !popüler oldugu görülen Oguz ge~ ,

lenkgi, Osmanli seceresinin insasi için gerekli sözde-tarihi
materyali sagladi,,'Oguzlara ilk atif Ahmedi'nin eserinde,
Osbian'in babasi Ertugrul'un maiyetindeki "Oguzdan çok
kisI" ifadesinde görülme~tedir. '

I

Ahmedi daha fazla ayrintili bilgi vermiyor fakat, yirmi

yilisonra, Yazicizade, ayni olayi aktararak, "Ertugrul'un
Kayi boyundan oldugu"ra atifta bulunur. Ertugrul'un bo-
yuda yapilan bu atif, Residüddin'in okuyuculari için bü-
yüR önem ifade etmektedir. Çünkü, onun Oguz destani
ver~iyonuna göre, bU

,

bOYUn-Kayi boyu- atasi, dünya fatihi

Ogfz Han'in halen olan, i en kidemli ve en büyük oglu Gün
Har idi. Dolayisiyla, bütün Oguz boylarinin liderligi hakli
olaek Kayi boyundan gelenlere aitti. Daha sonraki bir,hi

~,

ayeSinde Yazicizade i{ayi konusunda daha ayrintili bilgi>
ver rek, Selçuklu, hanedaninin çöküsü üzerine, Anadolu.

be ilerinin nasilOsman'i' en büyük bey seçtiklerini, çünkü:
ortin Kayi boyundan g~ldigini anlatmaktadir. Bu meshur
"so(u yayginlastirmak ~çin Il. Murad (1421-1451), Yazi~
cizfde'nin ve Residüddi~'in eserlerinde görülen Kayi boyu
sembolünü paralara bastirmistir.24

Bbu metnintercümesiiçinbkz!Karljahn,Die GeschichtederOguzen,1996.
24

r

i tiflar için bkz. F. Sümer, "Kayi", E12.

. , i
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Osmanlilarin soyunu Gün Han ve Kayi'

t

a baglamalari,
1450'lerde mevcut olan tek Osmanli nesebi hikayesi degil-
di. Residüddin'in Oguz destanindan farkli bir versiyona
dayandigi muhakkak olan alternatif secere'

j

osmanli hane-

danini Gün Han'a degil, fakat Oguz'un alt oglundan biri
olan Gök Han'a baglamaktadir. .

Bu gelenek ilk kez yazili olarak 1460'I~rda da Sükrul-
lah'in Tevarih'inde görülmektedir.25 Bu secereye Sükrul-

lah, Osmanli soyunun, Oguz Han - Gün Ha~ -Kayi secere-
si gibi, Oguz ve Gök Han'dan geldigini duyurmanin ama-

cinin, yalnizca Osmanli hanedanini komsu ~ükümdarlarin
gözünde yüceltmek oldugl\nu gösteren bir fe hikaye ekle-

mistir. Sükrullah, 1449'cla nasil ll. Muradln elçisi olarak
Karakoyunlu Beyi Mirza

,

Cihansah'a (1430r1467) gittigini
nakleder. Karakoyunlu sarayinda kendisinf; Oguz Han'in

, Gök, Yer, Deniz, Gün, Ay, Yildiz adlarinda flti oglunun ol-
dugunu gÖsteren "Mogolca yazilmis" bir kifap gösterilmis-
tir. Bu durum Mirza Cihansah'i, kendisi D

i

niZ Han'in so-

yundan Murad ise Gök Han soyundan ge digi için, gök-
yüzünün denize üstün olmasi gibi, Murad'i soyunun ken-
di soyundan üstün Ç'Jldugunu itiraf etm

i

ye zorlamistir.
Oguz seceresinin diger hikayeleri vakanüvi lerin kullanim-
lari için halihazirda mevcuttu.

1460'da, Enveri mahlasli bir nazim y~zari,26Veziria-
zam Mahmud Pasa'ya, Yazicizade, Sükrull~h veya ,sonraki

kroniklerdekinden çok farkli olan ve içindi Osmanlilar ve
soylariyla ilgili hikaye bulunan bir tarihi ~estan ithaf et-

mistir. Yazicioglu gibi Enveri de, Oguz Har'in alti oglu ve.
yirmi dört torunu oldugunu, Osmanli soyunun Kayi'ya in-

digini gösteren, sema halinde bir oguz secfresi sunmakta-
25 Sükrullah'in Th. Seif edisyonu bu kismi çikarmistir. i Farsça metin M. F:

Köprülü, Türk Edebiyatinda ilk ~utasavviflar, (2. basi

"
Istanbul, 1966), s.

2U'de verilmistir. '

26 Mükrimin Halil Yinanç (haz.), Düsturname-yi Enver!, IS,tanbul, 1928. ' .
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,dir. Enverl'nin semasinda, IResidüddin ve Yazicizade'de 01-

dUgU

f,

gibi, Kayi, Oguz Hab'in torunu degil ogludur, fakat
i

bunu fazla önemi yoktur; Oguz Kagan'in Nuh'un torunu
olma inin "imkansiz" oldugunu ileri sürerek bu yazarlarin

OguzI destani versiyonunil özellikle reddeder. Enveri'nin
, içind~, Selçuklularin karisik hatiralari, Iran destanlari,

Peyg~mber ve arkadaslar~nin hikayeleri ile birlestirdigi
oguzl destanini unsurlari bulunan seceresine göre, Oguz

Kaga1i Oguz tümen Kagan adli bir Türk reisin kiziyla
Peygamberin Iyaz isimli s~habesinin ogluydu. Oguz Ka-
gan'irl alti oglundan biri, bÜtün Türkistan'i idare eden Ka-

yi vefa Cemsid Han idi te Osmanlilar bu Kayi-Cemsid
Han'dan geliyorlardi. Bu secere Peygamberin bir arkadasi-

Ilin ~anevi soyu ile Türki~tan Hanilnin dünyevi iktidarini
birlestirme özelligine sahiP

,

idi. Ancak yalnizca Enveri'ye

ait bi~ heves olarak kaldi.27i
Osmanli hanedaninin uzak Orta Asya atalari ile ilgili

bu hi~aYeler efsaneden baska bir sey degildir. Osman'in
yakin

I

geçmisteki atalarina flit hikayeleri ise, ayni derecede
hayal, ürünüdür. Bütün h~kayeler Ertugrul'un Osman'in
babas

~

'nin adi oldugu konusunda hemfikirdir, fakat, daha
sonra ya

,

ri-resmi hale gelecek olan secerenin Osman'in bü-
yük b basini Süleymansah olarak adlandirmasina ragmen,

bu sa?is tamamiyla efsaneyidir. Bu isme ilk defa Sükrul-
lah'mJ i 460 civarina ait Triirih'inde rastlanir, hayati ve
ölümii ile ilgili hikayeler Asikpasazade, Bayati ve i 480'den
sonra bruç'da görülür. Bütün bu hikayeler ayrintida farkli-
dir, fa~at hepsi d~ maiyetin~Dogu'dan Anadolu'ya getirdigi

i '

27 EnV

!
rl'nin, Osmanli hanedanini Peygamberin arkadaslarina baglamasi hika-

yesi, Aksemseddinlin, Peygamber'in arkadasi olan ve Araplarin 672 Istanbul .,
kusa masi sirasinda öldürüldügüsanilan Ebu Eyüb Ensari'nin (lsianbul'da ~
bir sb~t adi olan EyÜp burdan gelmektedir) mezarini "kesfi" hakkindaki hi-, ,1

kayeferin yayilmasi ile muhtemelen geçersiz hale geldi. Mezarin "kesfi" ve '"
türbrnin bagisi, Osmanlilar ile P~ygamberlin arkadaslari arasinda dogrudan

bir bag sagliyordu. ii i

i
i
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için Süleymansah'a itibar eder, ve yine hepJi, Süleyman-
sah'm nasil Türkistan'a dönmeye karar verdi~i, fakat Firat

nehrini geçerken boguldugu, oglu Ertugrul'? Anadolu'ya
dönmek üzere biraktigi konusunda ayni hika)(eyi aktarir. '

Hikaye, Osmanlilarin niçin önce kuzey bati Anado-
'lu'da ortaya çiktigmi anlatir. Diger yandan, at lari oldukla-
ri sanilan kisilerin destanlari, daha dogudaki'yi tanimlan-
mamis bir bölgede geçmektedir. Ancak bu ta amiyla ger-
çek disidir. Bu hikaye kabul görürken, Asma 'in dedesini
Süleymansah degil Gündüz Alp olarak adlan iran alterna-
tif secereler gelismeye baslar. Gündüz Alp, i

~

51'yüzyilin ilk
çeyreginde Ahmedi ve Yazici~ade Ali'nin ese lerinde, Gök
Alp isimli baska biri ile birlikte, Osman'in abasi Ertug-
rul'un arkadasi olarak görülür. Ayni sahislar nverl'nin sii-
rinde tekrar ortaya çikar, fakat onlar Ertugru 'un arka,das-

", lari degildir. Gündüz Alp'le Gök Alp kardesti ve Gündüz
Alp Ertugrul'un babasi olmustur. II. Mehmed in veziri Ka-
,ramanli Mehmed Pasa'nin i 480 civarinda' ta amladigi biri

Osmanli tarihi,28 konuya bir degisiklik getiri.' Qna göre,
Gök Alp Gündüz Alp'in babasidir, Gündüz A p'in oglu da

, Ertugrul'dur. Osmanli soyu hakkindaki bu i i versiyonda
kararli bir seçim yapan Nesrl olmustur. Teviir h/inin elyaz-

, ma müsveddesine29 her i~isini de almistir, ,fakat Süleyman-
sah'in Ertugrul'un babasi ve Osman'in dedesi

!

ldUgU "yay-

ginolarak bilinmektedir:' sözünü eklemistir. Gök Alp ve
Gündüz Alp'ten gelen Ertugrul'un, ayni adi t siyan baska
bir sahis oldugu sonucuna varmis ve bu sece~eyi eserinin
sonraki, nüshalarindan çikarmistir. Nesri'den Jonra, Süley-
mansah resmi olarak Osman'in dedesi olmustuir. '

28 Atsiz, Osmanli Tarihleri, s. 343-362'de metnin Türkçe'ye te

f

cümeSi 'mevcut-

"" .tur. ,i ' , "

29 Franz Taeschner, Cihannüma Die Altosmanische Chronik dfs Mevlana Meh~

" ,~ed Neschri, le~pzig. 19511~e, bu elyazmanin tipkiba~i~i ~1vcuttur. Bu me-
, tin hakkinda bir tartisma için bkz, Menage, Neshri's "Hisfory of the Otto-

" "'mans",

<',"
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Bu seceredeki en öne'mli unsurlar, Osmanli hane dani-

nin ~idemli oldugunu g9stermeye yarayan, Oguzlarin ki-

dem~i boyundan gelmele~i ve Osmanlilarin atalarinin nasil
kuz~y-bati Anadolu'ya gelip yerlestiklerini anlatan, Os-

ma~'in "dedesi" Süleymansah hakkindaki hikayelerdir.
"Secrre"de araya giren isimler Oguz Han destanindaki
kahramanlarin isimlerind~n alinmistir ve hikayelerden hiç
biri! tam olarak dig~rin~ benzemez. En tam olani, Ba-
yan'hin 1481 'de Sehzade: Cem'in istegi üzerine yazdigi ve
"atalarin" yalnizca adlariridan degil, kisaca yaptiklari isler-

den ide söz ettigi eseridir! Bunlari Oguzname'den ve "halk
arasinda nakledilenler" den aldigini söylemektedir. Dünya-
nin ~zgin bir kurttan kurtarilmasi veya kuduz bir devenin
sop~yla dövülerek öldür*lmesi gibi Osmanli "atalari "nin
yaptlgi kahramanliklar, popüler kahramanlik idealine uy-
maklta ve gerçek Sultanlara atfedilen basarilara benzemek~
tediJ. i

!Ancak, Bayan'nin se~eresi baska, daha önemli bir un-
sur~ sergilemektedir. Hanedanin yalnizca Oguz ve Ka-
yi'd~n gelmesi dolayisiyla 'mesru olmakla kalmayip, Yarati-
lis'd~n beri Ortodoks IslaiP'i takip ettigi için din yoluyla da
mes~u oldugunu gösterihenin sikintisi içindedir. Oguz
Han~in kendisi, Ibrahim zhmanindan beri tek tanriya inan-

makfadir. Daha sonra gelen" atalar"indan Bozdogan Da-
vud'f inanmistir; Korkulp Süleyman'in' hizmetindedir ve
Kurtari Bey de Isa'nin ölüleri dirilttigine sahit olmustur. Is-"

lam flahiyatina göre Ihrahim, Davud ve Süleyman, Islam'in'
Mu~ammed Peygamber yhluyla nihai vahyinden önce, ila-

hi v~hiyler getirep peyga~berlerdir. Bir baska Osmanli ata-
si, Yasu, rüyasinda Muhammed'in vahiy haberini almis ve .
derh~l Islam'i kabul etmi~tir. Diger "atalar" dört Sünni ha- . ,'.
Iife Üe'temas halindedir. Bayan'ye göre, "muzaffer Osmanli '"
han~dani, atalari gibi, Dört Halife'yi sevenler arasindadir."
Dige~ bir deyisle, Osmanl1lar ve atalari dindar ve Ortodoks

i i
i :
i

. i
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Sünni Müslümanlardir. BayatI'nin hikayesfnin geri kalan

kismi sonraki "atalar",in Abbasi Halifeleri ie Selçuklu Sul-
tanIarinin hizmetinde ;oldugunu gösterrhektedir.

Oguz seceresini Islam'in yaratilis naza~iyesi ve krono-
lojisi ile birlestirerek, Bayan iki mesrulast~rici unsuru bir
araya getirmeyi basarmistir: Osmanlilar 9guZ Han'in ki-
demli torunlaridir, ve onlar, Ibrahim zamanindan beri

dogru yolu takip etmis olan Sünni Müsl*manlardir. 16.
yüzyilda Islami unsur baskin konuma geçecektir. Hanedan

Oguz soyundan geldigini beyan etmeye d~vam edecektir,

fakat, Türk kökenli olmayanlarin agirlikta tldugu 16. yüz-
yilOsmanli sarayinin ko:z;mopolit yapisinfla, Türk Oguz.
destani gerçek önemini, dolayisiyla da, mesrulastirici bir

efsane olarak degerinin bir kismini yitif,mis' olmalidir.
iacü't-Ievarih'de Saadeddin, Osmanli cfenfilerinin "atala:
rini" siralamis, fakat ona alisilmamis gelei;i Türk adlarini
anlayamadigi için, en, sona: "Vebali anlat~nin boynuna!"
sözünü eklemistir. Dig

.

' er bir deyisle, kendi

i

li de bu konuda

kuskuludur. i.
o !

Hanedanin tlahi Takdisi i

. i

Oguz seceresi Osmanlilarin dünyevi saltan~t iddiasi~i mes-
rulastirmisti fakat, teqkratik bir devletin id~recileri olarak,

), Sultanlar dünyevi oldi-igu' kadar ilahi mesr~iyete de ihtiyaç
. duydular. 15. yüzyil boyunca Imparatorlu~un kökeni hak-

kinda efsaneler olusurken, Tanri'nin Osmapli hanedaninin
saltanatini önceden takdir ettigi hikaye

.

si qe bu efsanelere
eklendi. i '

Popüler inanca göre, Tanri rüya! aratiligiyla insanla.

dogrudan konusabildigi için, Osman ve jbabasi ile ilgili'
hikayelerde rüya motifini bulmak dOgatdir. Karamanli
Mehmed Pasa'nin kranigi, putperest olara, gösterilen, Os-

man'in babasi Ertngrul'nn bir imamin eVire bir gece ge-
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çir~igini ve evdeki Kurab karsisinda nasil saygi duydugu-
nu ~nlatmaktadir. Sonunda, Ertugrul uykuya dalinca, Tan-
ri rbyasinda ona Kendi ~elami'na -Kuran- saygi ve itibar
gös~erdigi için, Ertugrul ye soyunu yücelttigini ve sereflen-

diretegini söylemistir. T~mamiyla farkli bir rüya hikayesi
Env~:tilnin biraz daha erken tarihli nazim kroniginde gö-
rÜl1l1ektedir. Burada, hanedanin atasi olan Peygamber'in
arkddasi, Han'in kizi ile nisanlandiktan sonra rüyasinda öl-
dügunü ve toprak oldugunu görmüstür. Bu topraktan bir
agad, agaçtan da alti kol çikmistir. Bütün insanlar bu aga-
cin ~ltina toplanmis ve agacin gölgesi bütün dünyayi sar-
mistir. Peygamber'in bir baska arkadasi bu rüyayi, alti oglu
olackgi ve bunlardan birinin -Osmanli hanedani kastedil-

mek~edir- soyunun dünyanin sonuna kadar yasayacagii

sekl,nde tabir etmistir. Enverl'nin rüya hikayesi, seceresi
gibi,1 sonraki kroniklerin: gözardi ettigi bir özellik olarak
kaln}.istir. Bununla birlikte, agaç motifi, resmi kabul göre-

cek Elan rüyada ana unsJrdur. Hikaye ilk önce Asikpasa-
zadeinin kroniginde ve k~sa bir süre sonra da, çok küçük
bir farkla, Oruç'un kroniginde görülür.30 Nesrl'nin hikaye-

yi b4nimsemesi ona edebiltarih yazlCiliginda bir yer kazan-
dir~stir. . ! . j:

fsikpasazade'ye görej Osman müstakbel kayinpederi
derv~s Edebali'nin evinde faldiginda rüyasinda Edebali'nin
kOYriundan btr ay çi.kip kendi koynuna girdigini görür.

Bumin üzerine, Osman'i~ göbeginden bir agaç çikar ve

gölgjsi bütün dünyayi sar~ncaya kadar büyür. Agacin göl-
gesi~de, eteginde irmaklar akan daglar vardir. 1nsanlar bu
suyu iiçmekte, bahçelerini sulamakta veya pinarlar al<lt-
maktadir. Edebali bu rüy~yi, Tanri'nin hükümdarligi Os:"
man Ive onunsoyundan gelenlere bahsettigi seklinde yo-

rumlrrve bunun üzerinf kizini Osman'a nisanlar. Bu

30 Me~age. On the Recensions of Ulj's "History of the Ottoman ".
i i

i
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muhtemelen 1470'ler ve 1480'lerde ortali

~

b dolasan pek
çok rüya hikayesinden biridir, çünk4 Ba atl, Osman'in
"pek çok" rüya gördügüne ve Edebali'inn bunlari ugurlu

olarak ta~ir ettigine kisaca isaret eder. Anc~k, bu kehanetli
rüyanin Asikpasazade'ye ait versiyonu bazi rfak degisiklik-
lerle daha sonra gelen bütün kroniklerin hikayelerinin te-

melini olusturmustur. i

Asikpasazade'nin hikayesinin çekicilig~ yalnizca, Tan-
ri'nin Osmanlilara hükümdarligi bahsettigini ispat eden
hadiseden bahsetmesinde degil, Oguz Kag~n'a olan fiziki

bagliligin yani si~a, manevi ~ir bag sunmasirda~ir. Kronik-
ler Edebali'yi evliya ve dervis seyh olarak takdim etmekte-

dir. Dervislerin manevi nüfuzlarini bir serhden aldiklari
kabul edilir, ki o seyh de manevi nüfuzfnu önceki bir
seyhten almistir. Bu sekilde, Halifelerden 9iri, Sünni veya

Sii egilimli olmalarina göre Ebubekir veya tli yoluyla Pey-
gamber'e ulasan manevi soy .zinciri t~se~kül etmislerdi.
Dolayisiyla, Osman'in:bir dervis in kizi ile eyliligi hanedana
manevi mesruiyet kazkndirmis ve 1480'lerdlen sonra, hane-
dan efsanesinin tamamlaYlCisi olmustur.

16. Yüzyilda Hanedan 1deolojisi

16. yüzyildaki olaylar hanedanin iddialarilda yeni gelis-
i , i

melere sahit oldu. 1Sq2 yilinda, tran'da Sii ~afevi hanedani
iktidara geldi ve bunu Osmanli 1mparatorh.\.gu ve tran ara-
sinda yüzyil süren dü~manlik takip etti'. MAslüman bir ha-

nedana karsi yapilan savasi hakli gösterme~ ve Osmanli te-
baasinin çogunlugu arasinda taraftar bqlan Safevilerin

i

mesruiyet iddialarinin önünü almak için Qsmanlilar karsi
saldiriya geçtiler. Takip eden propaganda ~abalari, Safevi-
leri Hfir olarak gösteren bir imaj yaratti velbu imajin yara-
tilmasi, Osmanli ideolojisinde iki tür geli~meye yol açti.
Bunlardan ilki, hanedan ve devletin ilk tnesrulastirmasi

i
i
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ol~n gaza kavraminin,! Müslüman olduklarini iddia eden
faf<atOsmanli propagandasinin kafir ilan ettigi düsmanlara
k~rsi yapilan gazayi içine alacak sekilde genislemesi idi.
q49'da Seyhülislam Ebussuud Efendi'ye, seriatin Safevile-

reikarsi savasa izin verip vermedigi, onlara karsi savasanla-
rin gazi, ölenlerin sehit olup olmadigi hakkinda bir soru
soruldu. Ebussuud cevap verdi: "Evet; bu gazalarin en bü-
yÜgü ve sehitligin en yüksek mertebesidir". 31

i Ikinci gelisme, Bay~ti'nin seceresine ön-düzenleme ge-
tirilmesi idi: Safevilerin tam tersine, Osmanli hanedani,
heirhangi bir itizal ile ~ekelenmemis olan Sünni Islam'in
ha

t
iki temsilcileri ve sav

,

unuculari olarak tasvir edildi.

Bir baska dis faktöt bu anlayisin olusmasina yardimci
ol u. i. Selim'in 1516-1'517'de Memlük topraklarini ilhaki
ilelOsmanlilar mübarek sehirler olan Mekke ve Medine'ye
sahip oldular; böylece iA.bbasilerinbütün Müslümanlarin
tedrik lideri olan Halifelik iddialari sona erdi. Bu olayayni '

zabianda, i. Selim ve se'eflerini Islam dünyasinin en güçlü
hükümdarlari yapti. Osmanli Sultanlari kendilerini yalniz-

ca Igazi hükümdar olar~k geleneksel rollerinde degil, Is- ,

lam'in en üstün liderleri ve itizal ve kafirlige karsi Sünnili-
gi

i
l savunucusu olarak gördüler.

Bu,muhtesem ,düsünce 16. yüzyilda Osmanli ideoloji-
sinin dayanak noktasini ,teskil etti. Bu dönemde ulema Im-
'paJatorluktahakim aydir sinifiolusturdugu için, bu iddia- ,

lar~ mesruhistirmanin, 10gUZ , gelenegi gibi edebi veya "

po~.üler destanlara veya :~e~~net~i rüyalar gibi halk dinine
de~il, fakat tamamiyla bilgili tarihyaziciligi vemedresele-

ri.nlOrtodoks Islamina 9ayandigini görmek sasirtici degil-
dir. !' J

Bu iddialarin bir yorumu, eski sadrazam Lütfi Pasa'nm

31 M.Ertugrul Düzdag, Seyhülislam Ebussuud Efendi Fetvalari, Istanbul, 1972,r i

Osmanli Hanedan Efsanesi

1

265
'i

1541'de sadaretten azledildikten sonra azdigi Osmanli

Tarihi'nin girisinde görülmektedir.32 KesiJ likle bu fikri ilk
ortaya atan kisi olmayan Lütfi Pasa, Osmjnli Hanedaninin
gelecegine dair kehaneti, küwb-ü sitte'de? Ebu Davud'un
külliyatinda yer alan Muhammed PeygaTber'in bir hadi-

. sinde bulmustu.r. Bu gelenege göre Muh~mmed söyle de-
mistir: "Her yüzyilin basinda Yüce Allah bu cemaate (yani,
Müslüman topluluga) imani ve hükümra~ligi yenileyecek

birini (müceddid) gönderecektir." Zamarlamasinda belli
bir esneklikle, Lütfi Pasa bu en son "müfeddidler"in Os-
manli Sultanlari oldugunu açiklar: Putp~rest Mogollarin
fethinden sonra Hicret'in, sekizinci yüzyil~nda, Osman Is-
lam'i ihya etmistir; dokuzuncu yüzyilin basinda i. Mehmet
(1413-1421) Timur'un istilasinin ardinddn imani tazele-

mistir; ve onuncu yüzyilin basinda i. seli~ (1512-150) Sa-
fevi kafiri Sah ismail'i m

,

aglup etmis ve se

~

iati idame ettir-

mistir. i. Selim'i imanin tazeleyicisi olar k gösterdigi bu
hikayenin sonuna Lütfi Pasa, Maveraünne ir ulemasinin i.
Selim'e gönderdigini iddia ettigi, Safevi dins\zligine karsi

. 'hak dini idame ettirdigi için onu öven m

I

l ktuplarin ~an-
zum bir özetini eklemistir. .

Bu farazi mektuplar, herseyden önce, "Halifelik tahti-
nin Sahi" olarak tanimladigi Selim'in "dinsizligin Hak Di-

nin Sarayini tamamiyla harap ettigi" bir Izamanda yalniz. basina gerçek dini savundugunu ileri sürerek abartili sekil-
de övmektedir: "Eger seriat ülkesi iyi dur~mda ise, bu ta-
mamiyla Sultan Selim'in hükümdarligi sa~esindedir". Os-

manlilarin Sünni Islam'in savunuculari tolarak imajini
güçlendirmek için Lütfi Pasa, Dört Sünni r.alife'nin zama-

",:'nmdan beri isyan ve itizal ile lekelenmemis olarak kalan

tek hanedanin Osmanlilar ve onlarin "ör~egi ve rehberi"
olan Selçuklular oldugunu gösteren tarafgir bir Islam tari-
hi özetini de eserine ilave etmektedir. Hacb-i Sultani (Sul-

i
32 Lütfi Pasa (haz. Ali), Tavilrih-i AI-i Osman, Istanbul, 1922,

.\
i
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taliri hacasi) alan Saadleddin, racü't-tevarihline benzeri öv-
gÜ dalu mesrulastirmalar ile baslamaktadir. Saadeddin,
"itialifelik hanedanlari (veya Saltanat sayiarindan hiç biri-
nin, kendisine ebedilik!bahsedilen Osmanli sayu gibi yüce
bir makama ulasmadigini" iddia etmektedir. Lütfi Pa~
sJ'nin, halifelik iddiasiiida bulunan meshur sahsiyetlerdeni
çogunun itizal veya ad~letsizlige düstükleri görüsünü tek- <

ralr eder. Fakat Osmanlilar ideal Islami hükümdar tipine
u~maktadir: Seriata itakt etmisler ve hak dinden yana al-

i .-1--

muslardir, adaleti yaymislar ve fitne ve fesadi .ortadan kal-i i

dirmislar, zulüm görenlere yardim etmis ve isyani bastir-
mblardir. Sultan ataritesini dagrudan Tanri'dan almakta-
dib "Yaratici, Sah'a (yJni llL. Murad'a) atariter hakimiyet
v~ ebedi hasmet bahs~tmistir" ve bu önceden mukadder

ki~irimistir. ~aadeddin,i Osmanli hakimiyetini mustulayan .
kehanet alarak Tanri'nin ebedi Keliimi alan Kuran/dan bir

a~eti misal alarak gösthir: "Allah sevdigi ve kendisini se-

ven, Inananlara karsi merhametli fakat kiifirlere karsi kud- ii
.

:
.

'

retli, Allah yalunda savasan ve hiç kimsenin ayiplamasin- :~;~
d~n karkmayan bir sah~i dünyaya getirecektir".33 i '

i Lütfi Pasa ve Saad~iddin'inOsmanli efendilerine övgü-
le1i, 16. yüzyilin .ortalarinda Sultanlarin kendilerini Halife-
P9ygamber'in halefi ve fslam cemaalinin lideri, küffara bo- ,-
y n egdiren gazi, itizal~ karsilslamin savunucusu ve seria- ,~
ti destekleyicisi ol~raf. gördüklerini belirtmektedir. Ku-
ra ve Peygamberin sünneti -ki Tanri, kelamini onun
ar ciligiyla açiklamistirj Osmanli hakimiyeti ile ilgili keha-
netleri içermektedir; O~manlilar, islam hanedanlari içinde
en dindar ve hak yolda blanidir; ve hüküm süren Sultanla- i

rin adlarini takip eden ~'osmanli soyu kiyamete kadar da- '
i~.olsun" gibi ibareleri Osmanli hakimiyetinin dünyanin
sanuna kadar sürmesi bieklentisini dile getirmektedir:'

Bilindigi gibi, bu kavramlari en veciz sekilde açiklayan

33 Kur'an,S. süre, 59. ayet.
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Ebussuud'dur.34 Hem Kanuni Süleyma~ (1520-15669)

hem de Il. Selim'i "Iki Dünyanin Efendisi'nin halifesi" (Ha-
life-i Rabbilalemin), "Muhammed Peygamper'in halefleri-

- nin Halifesi" (Varis-i hilafeti'lkübra), "büttjln insanlari ko-
ruyan Tanrinin gölgesi" (Zillullah-i zelH-i ala kaffeti'l

ümem) .olarak tanimlamaktadir. Onlar ilah~ iradenin tecel-
lisinin aracidirlar (Mahzar-i kelimeti'llah-i -ülya); "dinin

hükümlerinin geçerli, kilinmasi için hakii1iyetleri ön sart -
olan (müeyyed-i mukaidü'd-din): "seriatin Kurallarinin hü-

küm sürmesi için yalu açan ve hak dinin e~aslarini destek-
leyenlerdir" (Mümhid~ikavanin-i Ser'i-müblf)' Onlar bütün
Müslümanlar adina Mekke ve Medine'nin! muhafizlaridir
(Hamiyü'l hamyi'l harameyn-i Muhteremeyn) ve kendilerin-

den önce gelenler gibi, gazi hükümdarlardit (MücahidinIi-
sebilillah). Ebussuud'un termin.olojisi genelre Islami .olma-
sina ve asil amacinin hanedani en üstün ~akam ve Sünni
Islam'in savunucusu ve yayicisi alarak surmak almasina

, ragmen, hanedana dünyevi bir mesruiyet vermenin de yal"
" larini aramistir. Standart imparatarluk unJam olan Han'i
: 'muhafaza ettigi ve Oguz Han'a ait Türk "s~ceresi"ni hatir-

~" latan sekilde, Sultani ,"Yeryüzünün Hakanir'.olarakadlan-
dirdiginda, en üstün hakimiyeti ifade etmek için Türk ki-

.r tabelerini kullanmistir. Have alarak, Sultanlfri "bütün Sah-

i;ii larin Sahi" (sehinsah) i alarak adlandirarak ~ran hakimiyet
'~. unvanini kullanmisti, ve "Ramalilarin (Rui;nlarin), Acem-

.if, lerin ve Araplarin Sultani, Hükümdarlarini Fatihi" (Kahi-

yü'l kurumu Sultani'l-Arab ve'l-Acem ve'r-Rrm) ibaresi ile
: belki de, Osmanli sultanlarinin fetih y.olu ilr Arap, Iran ve

Bizanskralliklarinasahip .olduklariniifadei etmek istiy.or~
: . du. Ebussuud'un f.ormülasy.onunda Sultanlar cihan haki-

miyeti iddiasinda bulunmaktaydilar. i

i
."

I': ."

'. ii
i '
i:

i
i
i

. 34 "Budin Kanunnamesi" ve "Üsküp ve Selanik Kanunnamesi"nin basliklarinda

. . yeralir. - i
i
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lS00'lere dogru Osmdnli kronikleri, imparatorlugun kuru-i
l,usu ve hanedanin kÖfeni ile ilgili esasen tutarsiz sözlü ge-
~enege dayanan bir hifaye düzdüler. Bu hikayeye göre, Os-
manli Sultanlari, kidemli bir boy yoluyla Oguz Han'in"

~oyundan geliyorlardi!. Osman'in dedesi Süleymansah, ma-
, ~yetinidogudan Anadolu'ya dogru götürüyordu, fakat Firat,

nehrini geçerken öldi1. ' . ii

i Onun ogri:iErtugrul ve maiyeti Anadolu'ya döndülerr
,ie Selçuklu Sultani 1.lAlaeddin'den, Bizans sinirinda bulu- ,:
nan Sögüt'ü aldilar. rrtugrul'un ölümünden sonra, onQni'

I

glU Osman, ki haneaan adini ondan almistir, kariyerinei '

4zi savasçi olarak baslamistir. Kahramanliklarina karsilik
6larak Selçuklu Sultaiii II. Alaeddin ona bir davul, bayrak; ;:

~t, kiliç ve hilat göndermis ve onu kendisine varis olarak 'r.

~tamaya niyetlenmistir. II. Alaeddin'in varis birakmadan L

{efatina kadar Osmad kendisini resmi olarak Selçuklular-

;

an bagimsiz ilan etm~mistir. Edabali'nin, Tanri'nin kendi-
ine ve soyuna hüküindarlik bahsettigi seklinde yorumla-

.igi bir rüya gördükt~n sonra, Osman bu varlikli dervisin.'

1izi ile evlenmistir. ~kinci Sultan, Orhan, bu evlilikten
ünyaya gelmistir. ,i ;

Bu hikayede dört tarihi hakikat mevcuttur: Osman,, i .
rhan ve muhtemelen de Ertugrul'un adlariyla35, Os~
an'in Bizans sinirinaa kuzey-bati Anadolu'da küçük bir'

~{
.

eylik kurdugu. GeriJi, Osmanli egemenligini
.

mesrulastir-

ilnaya yönelik efsaneaen ibarettir. Oguz Han'dan gelme

di k~nusunda bütün secereler' hemfikirdir, Dahasi, IsJ.'

tanbul Arkeolojl Müzesllrlaml paralar koleksiyonunda, her iki tarafinda da
"Ertugrul Oglu Osman b~stirdi" yazili bir gümüs para vardir. Bu paraniq ..
gerçek oldugunu kabul edersek, 'Osman'in babasinin adini teyid ettiginl söy-

i leyebiliriz. Bkz. ibrahim ~rtuk, "Osmanli Beyliginin Kurucusu Qsman Ga-
ziye ait Sikke", I. Uluslararasi Tark/ye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongre-

,j ';lmri"", A"k=, i981'

Osmanli Hanedan Efsanesi i . 269
hikayesi 15. yüzyilda ortaya çikmis ve açikçasi, Osmanli

soyunun komsu ve rakip hanedanlarinkin~en daha asil ol-
dugunu ispat etmeyi amaçlamistir. Süleyniansah hikayesi

v.e Firat nehrinde ölümü 14S0'den sonra ~rtaya çikmistir.
Oyle görünüyor ki, bu hikayenin amaci,

~

sman'in hayali
atalarinin kaynagi olan Oguz destanlarin n daha doguda
meydana gelmesi ile 'Osman'in beyliginin kuzey-bati Ana-
dolu' da kuruldugu hakikatini uzlastirm ktl. Alaeddin'in
Osman'a Sögüt'ü nasil bagisladigi hikayesinin son versiyo-
nu 1480'lerde ortaya çikmisti, fakat Ertu rul'un Selçuklu

beri gündemdeydi. Alaeddin'in Osman'a. nasil alametler
gönderdigi hikayesiyle birlikte, 14S0'lerd ikInci Selçuklu

. temasi ortaya çikmistir. 1490 civarinda esrt, II. Alaed-
din'in Osman'i kendisine halef ilan etme niyetinde oldu-
gunu söyleyerek so~ noktayi koymustur. iKurulus efsane-
sindeki bu unsurlari, Osmanlilarin Selçuk hakimiyeti ve
topraklarina mesru halef oldugunu kati Jekilde "ispat et-
mistir".

I

. .

, Osman'in rüyasi, Osmanli hakimiyeti için ilahi des te-
gin kanitiydi ve Sultanlarin mübarek bir ~damin kizindan'

gelmeleri hanedana manevi bir soy bagil kazandiriyordu.
iSOa'lerden sonra tarihçiler bu unsurlari

i

imparatOrlugun
kurulus hikayelerinde muhafaza ettiler, fakat bazende,

Kuran ve Peygamberin sözlerinde Osmal}li hakimiyeti ile
ilgili kehanetler bularak, hanedanin ila~i kutsanmasina

. baska "deliller" ilave ettiler. i

15. yüzyilin baslarinda Sultanlar, en qastan beri hane-
danin gazayi birinci vazifeleri saydigini gö~teren gazi unva-
nini benimsediler. 15. yüzyil kronikleri,

~

ilk Sultanlari ve

savasçilarini, popüler gazi destanlarinin ahramanlari gibi

. tanimlama gelenegini sürdürdü. 15. yüzyii boyunca, bu di-
ni kahramanlik ideallerinin hanedan idealinin ana özelligi

, oldugu muhtemeldiL Bu 1400'den sonra 1" devam etti, fa-

ii']",;
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i

kat 11500'e dogru yerlerini, seriatin yükümlülüklerinden
birini yerine getirmek üzere Sünni Islamin gaza anlayisinai. .

biraftilar. tlk gazi gelenegi, Sultanlari, Ebu Müslim ve di-
ger popüler destan kahrafilanlarina benzetmistir: 1500'lere
dOgfu kronik yazarlari hanedani Peygamber ve Dört Hali-
fe'den beri en büyük gazi/er olarak yüceltiyordu. Sünnilik
han~dan ideolojisinin kaynagi olarak Siiligin yerini almisti.
1500'den sonra Safevilerin yükselisi, Osmanlilarin Sünni-

likl9rini vurgulama egilimini daha da güçlendirdi. Safevi.
kafirligine karsi "tlak dini" savunma ihtiyaci, ve 1517'den '

son+ Mekke ve Medineinin muhafizi olmalari, Osmanli
Sult~inlarini 16. yüzyilda iddialarini büyütmeye yöneltti. '
sUl

i

niar, ve onlarin prôpagandacilari, kendilerini yalnizca
Isla in yayicilari olarak degil, Tanri'nin arzusunu duyur- ;
ma ra ci olan Sünniligin: tek mesru savunuculari olarak ::'

takdim etmeye basladilar. iHalifeünvaninin da alinmasiyla, .~

mu~t~~el~n 1550 civarirda, bütün Islam dünyasinin li- ~
derligi id di asinda bulundular. .' .

i i .
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