OSMANLILARDA GAZA ~DEOLOJ~S~N~N TAR~H~~
VE
KÜLTÜREL KAYNAKLARI
SELAHATT~N DÖ~ti~.
Giri~~
Bir toplumu tamyabilmenin yolu, onun sosyal tarihine inmekten geçer.
Osmanl~~ toplumu için de durum böyledir. Siyasi olaylara a~~rl~k veren
vekayinâme türü eserlerden hareketle Osmanl~~ sosyal yap~s~n~~ anlamak
güçtür. Gaza gelenek ve örgütlenmeleri anla~~lmadan Osmanl~~ toplumu
anla~~lamaz. Baz~~ tarihçiler, W. Barthold, F.Köprülü, P.Wittek ve
H.~nalc~k'~n ara~t~rmalar~ n' görmezden gelerek, gaza idcolojisini ve örgütlenmelerini tarihi bir faktör olarak hesaba katmazlar. Bu modern tarihçilik
gibi alg~lanmaktad~ r. Asl~ nda mitoloji, efsane, tarihi yürüten realitelerdir.
Ideolojileri hesaba katmayan tarihçi tarihi aç~ klamada yaya kal~r. Gaza gelene~inin, Osmanl~~ toplumunun sosyo-ekonomik hayat~nda ne derece
önemli oldu~unu, vekayinâme türü kaynaklar yan~ nda, Türk toplumuyla
birlikte tarihi boyunca ya~aya gelen ve tarihsel seciyelerimizi yans~ tan yaz~l~~
ve sözlü edebiyat ürünleri; efsane, destan, menak~ bnâme ve gazavatnâme
türü eserler gösterir. Bunlar içerisinde, folklor, türküler, ~iirler, hatta halk
oyunlar~ndaki figürler, kahramanl~k ve alpl~k günlerini ammsatmakta ve
toplumumuzun, içerisinden ç~ kt~~~~mücadele ile yo~rulmu~~sosyo-kültürel
yap~s~n~~ yans~ tmaktad~ r. Bu çal~~mada, bir bak~ma halk edebiyat~~ ile Türk
toplumu aras~ndaki münasebet ele al~nacakt~r. A~a~~da inceleyece~imiz
kültürel unsurlara dayal~~ kaynaklar da, o zamanki kültür düzeyinde bize
folklor ve epik ö~elerle kar~~~k bir biçimde gelmi~tir. Bu konuda Müjgan
Cumbur'un "Anadolu Gazileri ve Edebiyat~m~ z" (Erdem, 3.9.1987) ba~l~kl~~
eseri iyi bir örnektir.
Gaza konsepti, Osmanl~~ sosyal hayat~ nda o kadar önemli bir önceli~e
sahip olmu~tur ki bu, toplumun çe~itli sahada geri kalmas~ na da sebep olYrd.Doç.Dr. Kahramanmara~~Sütçü ~ mam Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 'Farill
Bölümü Ö~retim Üyesi
Belletetz C.LXXII, 52
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mu~tur. Gaza ideolojisi üzerine hayat~ na yön veren bir toplumun, ileri düzeyde sanata, ticarete, esnafl~~a hatta çiftçili~e vakti yoktu. Çünkü her ~eyden önce gazalara i~tirak edip, dü~man iline sald~rmak daha pratik bir
kazanç yoluydu. Böylece hem sevap kazan~yorlar, hem de gani~net ve servet
ediniyorlard~. Bununla beraber sanat ve esnafl~k gibi, sab~r ve uzun zaman
isteyen me~guliyetler, yüzy~ llarca zaferlerden büyük sevinçler elde etmi~~bir
topluma a~~r geliyordu. Osmanl~~toplumunda en önemli insan tabakas~~
sava~la me~gul iken, Av~-upa'dakinin aksine, en önemsiz insanlarsa üretimle
me~gul idi. Tanzimat ve Me~ rutiyet gibi, hürriyet devirlerinde bile bu anlay~~~de~i~memi~tirl . Türkler Orta Asya'dan beri sava~~~kendilerine yegane
meslek olarak kabul etmi~ ler, bu bir üst kimlik statüsüydü. Merkeziyetçi
politikalar sonucu bu üstün konumlar~n~~ kaybetme endi~esi kar~~s~nda gaziler, Osmanl~'ya n~~~halefetten çekinmemi~lerdi. Eski Türklerde alplar, Osmanl~larda gaziler, bir nevi soylu s~n~f~~temsil ediyordu.
Türkler Anadolu'ya ilk yerle~meye ba~lad~klar~ndan itibaren, kendilerini
do~uda Mo~ol istilas~, bat~da da Haçl~~ sald~r~lar~~ kar~~s~nda bir mücadele
ortam~nda bulmu~lard~. Gaza dü~üncesi, Osmanl~lar~n da içerisinden ç~kt~~~~
Türkmenleri daha çok heyecanland~r~yordu. Dolay~s~yla tarihinden gelen
de~erlerle birlikte bu süreç gazay~, Osmanl~larda bir ideoloji haline getirmi~tir. Osmanl~larda bütün askerlere "guzat-~~ ~slam" denilmekle gazilik
gelene~i, çe~itli ~ekillerde yüzy~llarca devam etmi~tir; sipahili~in babadan
o~ula geçmesi ve t~mar te~kilat~n~~olu~turan birime k~l~ç denil~nesi (k~l~ç
hakk~), boy te~kilat ve idari isin~lefin ok-yay gibi semboller le adland~r~ln~as~,
askerlerin k~l~ç üzerine yemin etmesi, sultanlar~n tahta ç~k~~~merasimlerinde k~l~ç ku~anmas~~gibi. Özellikle Istanbul'un fethinden sonra, peygamberin
mihmandar~~ ve sancaktar', ~stanbul muhasaras~~ s~ras~nda surlar~n dibinde
~ehit dü~en Eyub el-EnsarVnin türbesinde k~l~ç ku~anmak bir kanun haline
gelmi~tir. Osman Gazi'nin k~l~c~~yan~nda baz~~ sultanlar~n Hz. Peygamberin
ve baz~lar~n~ n da Hz. Ömer, Halid b. Velid vb. sahabi komutanlarm k~l~çla~~m
da olmu~tur'. Türk toplumunun kutsal de~erleri aras~nda
ya~ayan "at-avrat-pusat" deyimi, "her Türk asker do~ar" sözü, "Gazi ve
Gaziye" ~ah~s isimlerinin hala kullan~lmas~, bu gelene~in günümüze ula~an
örneklerinden baz~lar~d~ r. Türk ordusunun askerleri, hala silah (k~l~ç) üze-

Celal Nuri, Mukadderat-~~Tarihiye, Ma~baay~~Amire, ~s~.anl~ul, s. 117.
ii lakk~~ Uzunçar~~ l~, Osmanl~~ Devletinin Saray Te~kilat~, TTK Bas~ mevi, Ankara 1988, s.
189-193.
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rine ye~nin etmekte, k~~lalarmda "bugün vatan bizden raz~~olacak / nefer ~ehit
ordu gazi olacak" nakaratlar~n~~terennüm etmektedir.
Türklerin mücadele ile yo~rulmu~~Tarih serüveni, önceleri ~ifahi geleneklerde ya~ayarak Anadolu'ya gelirken, özellikle Osmanl~lar zaman~nda
yaz~ya geçirilerek edebiyat~n~-~ l= ba~l~ca konusu olmu~tur. Bu dini-hamasi
edebiyat~ n kökeni, bir taraftan popüler Türk destanlar~nda, di~er taraftan
megazi, siyer ve menak~bnâme edebiyanyla ilgili ~slam gelene~inde aranm~~t~ r. Anadolu Türklerinin gaza bölgelerindeki ba~ar~lar~, Battalnâme ve
Dani~mendnâme gibi popüler destanlarda temsil olunurken, bu popülarite
Osmanl~lar zaman~nda Rumeli'ye ta~~narak, gaza ideolojisinin üçüncü halkas~~olarak Saltuknâme ile devam etmi~tir. Tarihi romanlar diyebilece~imiz
bu eserlerden hareketle, Osmanl~~tarihinin karanl~ k dönemlerini de aralayabiliriz. Böylece daha be~ikten kula~~~"Ya gazi ol, ya ~ehit" ö~üdüyle dolmaya ba~layan bir neslin ~uuruna i~ lenen bu idealin kökünün nerelere dayand~~~~anla~~lacakt~r.
A. ~lk Gaziler
Gazilik gelene~i, Anadolu'da ~slam hilafeti ile Bizans aras~ nda ve Orta
Asya'da ~amanist Türklerle Müslümanlar aras~ndaki sava~larda askeri hudut te~kilatlar~~olarak ortaya ç~km~~~olup, bölge sugur, avas~m, uc ve ribat
terimleriyle tan~n~yordu. Bu bölgelere 11.yüzy~ ldan itibaren Horasan ve
Türkistan'dan çok say~ da gazi geliyordu ki bunlar~n ço~unu Türkler olu~turmaktaych3. Türklerin bu sava~ç~l~ k meziyederinden istifade eden Emevi
ve özellikle Abbasi halifeleri, Türkmenlerden olu~an hassa birlikleri kurmu~lard~ . Annesi Türk olan Abbasi halifesi Mutas~m, ~slam ordusundaki
Türklerin say~s~n~~ artt~rm~~~ve Türkmenlere özel bir önem verip onlar için
Ba~dad yak~nlar~ nda Samerra ~ehrini kurmu~tu'. P.Wittek de Osmanl~ lar~n
dinamik bir ideolojisi olan gazan~ n, eski Islam gaza/cihat anlay~~~~ve s~n~r
te~kilat~na dayand~~~n~~savunmu~tur. Osmanl~~ gazilerini Hulefa-i Ra~idin
devrindeki ilk Arap fatihlerine benzetenler ~üphesiz hald~lar. Anadolu Selçuklu devletinin çökmesi devrinde popüler olan gazilik, daha ilk Anadolu
filtuhat~~ esnas~ nda mevcut bir sosyal kurum idi. Gerçekten de Anadolu,
daha Tu~rul Bey ve Alparslan zaman~nda darü'l-cihat (gaza ülkesi) idi.
Yaln~z büyük kitleler de~il, sergüze~tçi bir çok kimse de oraya ko~up giderMukr~m~n
27.

4

Yinanç, Türkiye Tarihi Selçuklular Devri I Anadolu'nun Fethi, ~stanbul 1944, s.

El-Belazurl, Fütf~hul-Büldlin, çev. Mustafa Fayda, KB yay~ nlar~, Ankara 1987, s.720.
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lerdi. Dolay~s~yla Türkler de gaza, ilk ~slam'la tan~~t~klar~~ saha olan
Maveraünnehir ve Horasan'a kadar gitmektedir. ~lk dönem ~slam tarihi
kaynakla~~nda bazen genel olarak bütün Müslüman ordusunu ifade için
kullan~lan gaziler tabiri, genellikle daha dar ve özel bir mana ta~~r. Horasan
ve Maveraünnehir gibi Türklerin yo~un olarak ya~ad~~~~co~rafyada,
Samano~ullar~~zaman~nda bu gazilerin bulundu~u bilinmektedir'.
Ortaça~~n klasik sava~lar~~ve kar~~~kl~klar~~esnas~nda, i~sizlik ve ekonomik zorunluluklardan dolay~~geçimini sava~~ganimederiyle sa~layan, sadece
s~n~rlarda de~il önemli kent merkezlerinde de aktif bir toplumsal s~n~f daima olmu~tur. Hükümetler ve hükümdarlarda bu sava~ç~~ s~n~fa s~ras~~gelince ihtiyaç duyup, ücretli asker olarak onlardan yararlanma yoluna gittikleri
gibi, bazen bu gücü arkalar~na alarak konumlar~n~~muhafazaya çal~~m~~lard~. Daha 8.yüzy~l sonlar~nda Ba~dad'ta Abbasi hanedan~n~n iç mücadelelerinden istifade ederek kuvvedenen ve ~ehri haraca keserek vergi toplayan
Ayyarlar te~kilat~n~n bir benzeri, 10.yüzy~lda Maveraünnehir'de Gaziler
te~kilat~~ ad~yla mevcuttu. Daha önce de Iran'da buna benzer kurulu~lar
vard~. Samano~ullar~~devrinde Horasan Gazileri, s~n~rlardaki kafirlere, yani
putperest Türklere kar~~~cihat ettiklerinden dolay~~dini bir unvan olarak
gazi lakab~n~~alm~~lard~. Bunlar say~ca da önemli oldu~undan, te~kilatlar~~
devlet taraf~ndan resmen tan~nmaktayd~. Bunlar~n reislerini, Beyhak1 gibi
ça~da~~tarihçiler, "Sipehsalar-~~Gaziyân, Reisü'l-fityan, Ayyarlarm ba~~" gibi
adlarla anm~~lard16.
Timur zaman~nda da Semerkant gazileri, o zaman müstahkem olmayan
~ehri dü~man istilas~na kar~~~kahramanca savundularsa da k~sa zaman sonra
idare taraf~ndan takibata u~ram~~lard~. Horasan'da önemli bir güç olan bu
te~ekküller, s~ras~~gelince büyük isyanlar ç~kararak SamanIlere son verirken,
Iran'da çe~itli hanedanlar~n hakimiyet kurmalarma ön ayak oldular". Keza
bölgede hakimiyet kurmak isteyen hanedanlar, konumlar~n~~sürdürmek
için ihtiyaç duyduklan mali kaynaklar~, gazalardan elde ettikleri ganimetlerle sa~lamaktayd~. ~bnü'l-Esir de bazen gazileri, esnaf ve tüccarlara zarar
veren ve hükümdarlara kar~~~kafa tutan e~kiya ile bir tutmu~tur.
Köprülü, Osmanl~~Devleti'nin Kurulu~u, Trx yay~nlar~, 1999, s. 84-85.
Osmanl~~Devleti'nin Kurultt.pt, s. 85; W. Barthold, Mo~ol ~stilas~na Kadar Türkistan, s. 232.
7
W. Barthold, Mo~ol Istilas~na Kadar Türkistan, haz. I I.D.Y~ ld~z, "ITK yay~nlar~, 1900, s.
232.
5 Fuat

6 F.Köprülü,
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Gazneliler dönemi tarihçisi olan Beyhaki, Gazneli Mahmud'un bu gaziler ordusundan önemli ölçüde istifade etti~ini yazar. Hint seferlerinde gaziler ~nuazzam miktarda ganimetle dönmekteydiler. Gazneliler, Hindistan'a
gaza ülkesi (darül-harb) diyordu. K~l~çla al~nan ve k~ymetli mallanyla i~tah
cezbeden Hindistan'da, kazan~lan ganimetlerin önemli bir k~sm~n~, Hindu
tap~nalclar~ ndan ele geçirilen Buda heykellerinin eritilmesi sonucu sa~lanan
alt~n külçeler olu~turmaktayd~. Salar ad~~ verilen bir genel komutan taraf~ndan denetlenen Hindistan, i~siz, güçsüz, serke~~gazilerin doldurdu~u bir
bölge olmu~tu. Bu gaziler aras~nda Türkmen addan dikkat çekiyordu. Horasan ve Maveraünnehir'in çe~itli ~ehirlerinden gelip, Gazneli Mahn~ud'a
kat~lan 20 bin gaziden bahsedilir8. Yaz~c~zâde Ali de Gazneli Mahmud'un
Hindistan gazalar~ndan ve bölgedeki alt~n ve gümü~~ganimetlerin bollu~undan bahseder9. Dolay~s~yla Hindistan servetlerini ele geçirmek arzusu,
Mahmud'un seferleri için kafi sebep te~kil etti~inden, bunu sadece dini
heyecana ba~lamak mümkün görünmüyor. Bazen Siilik ithan~~, san~~~n
mallar~n~~müsadere etmek için bir bahaneden öteye gitmez").
Zaman ve mekana göre isimleri, k~yafetleri, ahlaki prensipleri az çok
de~i~ime u~rayan, büyük ~ehirlerde f~rsat buldukça haydutluk, h~rs~zl~k,
kabaday~l~k, iç mücadelelerde ve serhatlarda gönüllü veya ücretli askerlik
eden bir k~s~m mensuplar~n~n esnaf te~kilat~na dahil olmas~~ dolay~s~yla onlarla da ilgisi olan, i~siz kald~klar~~veya zemini müsait gördülderinde büyük
merkezlerin sosyal niza~n~n~~ bozan bu s~n~f, Mo~ol istilas~ndan önce ve sonra Maveraünnehir, Horasan, Iran, ~rak, Anadolu, Suriye ve hatta Kuzey
Afrika sahas~nda de~i~ik isimler alt~nda daima görülmü~tü".
Abbasi halifesi Nas~r, hem prestijini yükseltmek, hem kendisine bir dayanak bulmak için halifeli~in nüfuz sahas~ na giren bu fütüvvet (yi~itlik)
zümrelerini kendi liderli~i alt~nda toplayarak, çe~itli ~slam hükümdarlarm~~
da bu te~kilata üye yapt~. Nas~r, böylece Fütüvvet te~kilat~n~~ bir "serseriler
zümresi" olmaktan kurtararak ona me~ru bir güç kazand~r~yor ve ahlaki
k~ymeti ve toplumsal seviyesi yüksek bir ~slam ~övalyelik müessesesi ihdas
ediyordu. Anadolu'da Ahili~in de mensup oldu~u Fütüvvet te~kilat~na,
Beyhald'den naklen, Sergey G. Agacanov, Selç~~klular, Nüken yay~nlar~, ~ stanbul 2006,
s.61; W. Ban hold, Mo~ol istilasina Kadar Türkistan, s. 307 .
9 Tarih-i al-i Selçuk, Topkap~~ Saray~, Revan kö~kü, numara 1290, v. 284a.
I() ~ l~nü'l-Esir, El-Kamil Fil-Tarih Terc~imesi, çcv. A. Ak~ rakça, Bahar Yay~nlar~, ~s~ . 1991,
VIII, 491-2.
F.Ki~ prülü, Osmanl~~Devleti'nin Kurulu~u, s. 86.

822

SELAIIAIT~~N DÖ~ÜS

Selçuklu ve ilk Osmanl~~ sultanlar~~ üye idi". Fütüvvet kanal~yla gazilik ve
ahilik gibi sosyo-iktisadi ve askeri zümrelere mistik bir renk de kazand~r~lini~~oluyordu.
Kahramanl~k menk~belerine hayranl~k duyan I.WlikofF, bu tutku ile
Dani~n~ end Gazi, Gazi Umur ve nihayet Horasan teberdar~~Ebu Müslim
üzerine yo~-imla~t~~~n~~söylemi~ti. Yazara göre ilk iki menk~bede gaza ve
cihat ön plandad~ r. Ama Ebu Müslim'in öyküsünde kendisini etkileyen
mistik bir hava vard~ . Türkmen inananda Hz. Hüseyin'in haks~z yere öldürülü~ünün intikam~n~~ Ebu Müslim alacakt~ r. Bu sebepledir ki Türklerde
Kerbela'n~n as~l kahraman~~ Hüseyin de~il, Ebu Müslim olmaktad~r". Gerçekten de Horasan ve Maveraünnehir'in hakimi olan Ebu Müslim,
E~nevilerin haks~zl~klar! kar~~s~nda Türklerin de deste~iyle büyük bir isyan
ç~kararak halifeli~in Abbasilere geçmesini sa~lam~~t~~ (755). Ancak daha
sonra Ebu Müslim'in de Abbasi entrikalan sonucu saraya davet edilip haince öldürülmesi, gaziler aras~nda nefretle kar~~lan~rken, kahramanl~klar~~
menk~ belere konu olur. Henüz yeni Müslüman olan O~uzlar, mesela
Semerkant gazileri, bol ganimet ümidiyle Halife Muntas~r'a kat~larak gaza
faaliyetlerine kat~l~rlard~ ". Böylece Anadolu'ya Türkmen göçleriyle birlikte
Ebu Müslim menak~bnâmesi de gelir. Dani~mendnâme ve Saltuknâme ba~ta olmak üzere bir çok gazavatnâmede Ebu Müslim'den bahsedilir
~lk ~slam fütuhat~~ zaman~ ndaki gazalarda, bedevi Araplar, yeni bir din
ve çok üstün bir moral ile ortaya ç~km~~lar ve k~sa bir zaman sonra Bizans
ve ~ran s~n~rlar~n~ n en büyük gücü haline gelmi~lerdi. Her ne kadar cihat
ruhu, bu ilk fetih h'areketlerinde önemli bir rol oynam~~sa da, onlar~~Arap
yar~madas~~ d~~~ nda bir çok ülkeyi fethetmeye zorlayan ve parlak zaferler
kazanmalanna yard~m den ba~ka faktörler de vard~; Bizans ve Sasani devletlerinin nesiller boyu devam eden sava~lar~~ve s~n~rlar~n güvensizli~i, Müslüman Araplar~n siyasi ve iktisadi i~tahlann~~ celbetti~i gibi, hayat standartlar~~ dü~ük olan Araplar, sava~an askerlere verilen yüksek maa~~ve ganimetler dolay~s~yla k~sa zamanda dikkat çekici ~öhret ve zenginli~e de kavu~uyorlard~ . Bu fetih hareketlerini objektif kaleme alan ilk tarihçilerden
h.Koprulu, Osmanl~~Devleti'nin Kurulu~u, s. 87.
Mdikollf, Uyur ~lten Uyard~lar, çcv. T. Alptekin, clemos yay~nlar~. ~ st. 2006, s. 17.
W. Barthold, Mo~ol Istilas~na Kadar Türkistan, haz. ILI/Y~ld~z, TTK yay~nlar~, 1990, s.
229, 290.
Saltuk-nân~e I, haz. ~. Il. Akal~ n, KB Yay~ nlar~, Ankara 1987, s. 224, 260 v(1., C. 111,
1990, s. 115.
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Belazurl, Fütühu'l-Büldân adl~~eserinde, Araplar~n geçim s~ k~ nt~s~~ ve mahrumiyetler içerisinde sürdürdükleri hayat mücadelesi zoruyla kom~u ülkeleri fethetmeye zorland~klar~~ve bu ülkelere yerle~tiklerini belirti'''. Özellikle
Hz. Ömer zaman~nda, Arap kabilelerinin bir k~sm~~ sevap kazanmak, baz~lar~~ da ganimete tamah ederek halifenin davetine ko~up, her taraftan Medine'ye gelmi~lerdi. Böylece Arabistan yar~madas~~ d~~~ na o devirlerden itibaren büyük bir Müslüman Arap göçü ba~lam~~t~r. Bu göç Emevilerin ilk zamanlama kadar sürmü~, Türkistan'~n büyük ~ehirlerine önemli ölçüde
Müslüman Arap aileleri yerle~mi~tir. Bu ~ekilde L. Caetani'nin ifadesiyle,
tarihte ilk defa "Sami ~rk~n~ n göçü" ba~lam~~~oluyordu'.
Geliri çok olan Horasan valili~ini elde etmek için Arap komutanlar aras~nda k~yas~ya rekabetler oluyordu. Emevi valisi Kuteybe b. Müslin~, bu
sayede Horasan vilayetlerinde 13 y~l hakimiyet kurmu~tu. Arap valilerinin
bölgeyi adeta haraca kesen iktisadi sömürülen, bölgede bir çok isyana yol
açm~~t~. Vergi tahsilindeki ahlaks~zl~k boyutu o derecede idi ki irtidat olaylar~~da vuku buluyordu'. Kuteybe b. Müslim, entrikalar sonucu öldürüldügünde (715), Türkistan gazileri aras~nda ad~na menk~beler üretilmi~ti. Bugün bile türbesi, ~eyh Kuteybe'nin mezar~~diye yad edilir19. Emevi halifeleri
için bu vergi musluklar~mn n~untazaman ak~nas~, Islam'~n ne~ri ve Türklerin islamla~tw~lmas~ndan daha önemliydi. Emevi halifesi Ömer b. Abdülaziz, selefierinin bu tarnahkarl~~~ndan yak~n~yor ve Türkistan valilerine yazd~~~~mektuplardan birinde: "Müslümanl~~~~kabul etmeyenlerden cizye toplamay~~ b~rak. ~üphesiz Allah, Hz. Muhammed'i insanl~~a hidayet için gönderdi, vergi tahsildarl~~~~için de~il" diyordu. Ancak onun zehirlenerek öldürülmesi ve halefi Yezid'in menfaate ve sömürmeye dayal~~siyaseti, Türklerin uzun süre sava~malarma sebep olmu~tu'''.
Arap ~airi Ebi Temman ise, "Hamase" ad~ndaki divan~nda bu konudaki
bir beytinde ~öyle der: "Sen firdevs cennetine kavu~mak için bu uzak diyarlara göç etmedin; fakat öyle zannediyormn ki ekmek ve hurma ihtiyac~~seni

El-Belazurt, Füttil~u7-Bü/dat~ , s.156.
Zekeriya Kitapç~, Yeni ~slam Tarihi ve Türkistan, I. cilt, Bo~aziçi yay~nlar~, Istanbul 1991,
s. 232.
h IV, çev. Z. Me~amiz , ~stanbul 1328, s. 88.
Corci Zeydan, Medeniyetiislamiye Tarii,
W. Barthold, Mo~ol istilastr~a Kadar Türkistan, s. 202.
Z.Kitapç~, Yeni ~slam Tarihi ve Türkistan, I. cilt, Bo~aziçi yay~ nlar~, ~stanbul 1991, s. 292.
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sürükledi'. Dolay~s~yla ilk gaziler ve gaza faaliyetlerinde görüldü~ü gibi,
gazan~n kayna~~nda din gayreti yan~nda, ekonomik zaruret'« temel rol
oynam~~ur.
B. Osmanl~~Kronilderinde Gaza ideolojisi
1.Tevarih-i al-i Osman gelene~i
Osmanl~~tarihinin klasikleri olarak belirtebilece~imiz bu tür eserleri, yazar~~belli olanlar ve anonimler olarak ikiye ay~rabiliriz. Yazar~~belli olsun
yada olmas~n, bu tür Osmanl~~kaynaklar~~da gerçekte iki ana temele dayan~r; biri efsane ve rivayetlerle süslü tipik halk hikayeleri, di~eri de gerçek
tarihi bilgiye dayanan menak~bnâme ve gazavatnâmelerden ibarettir. Osmanl~~tarihinin ilk devirlerine ait ana kaynaklardan biri olan Anonim
Tevarih-i al-i Osman gelene~i, halk~~gazaya te~vik etmek ve bu dü~ünceyi
sürekli canl~~tutmak amac~yla defienmi~tir. Bu eserlerde gaza ideolojisi çok
canl~~ i~lenmi~~ve eski O~uznâmeler gibi yi~itlik, cesaret ve kahramanl~k
temalar~~ana tema olup, kahramanlar birer gazi olarak aml~rlar. Önemli
gazi uç beylerinden Hac~~ ~lbe~i ve Evrenos gaziden dilaverler diye bahsedilmesi, Deli Balaban adl~~ yi~it bir sancak beyinin ad~ndan söz edilmesi,
Türkmen destan ve viketnamelelindeki delileri hat~rlatmaktad~r. Ancak
bir farkla ki, Rumeli'de faal olan dilaverler, tekbir getirip cenk eden Ortodoks Müslümanlar& "Bu kez Ruinili allahuekberle toldi, Gaziler tekbir getirüp
yüridiler"'. Bu gazalar s~ras~nda Hak teala taraf~ndan gönderilen boz atl~~
gayb erenlerin de küffara kar~~~gazilere yard~ m etti~i görülür.
F. Giese'nin ne~retti~i Anonim Tevârih-i al-i Os~nan, bu tür eserlerin en
önemlisi olup, Avrupa kütüphanelerindeki on üç adet anonim nüshas~n~n
edisyon luiti~i yap~larak 1922'de yay~nlam~~t~r. 15.yüzy~ l geleneklerine
uyarak Osmanl~~ soyunu O~uzlara ba~layan eserin, Osmanl~~hanedan~n~n
gaza serüvenlerini ve bu gazalar~n en büyü~ü sonucunda, as~rlard~r Müslüman gazilerin nihai hedefi olan ~stanbul'un nas~l fethedildi~i vb. konularda
halk~~ ayd~nlatmak ve gazaya te~vik etmek amac~yla yaz~lm~~t~r. Yaz~ld~~~~
dönemin gaziler dünyas~~ile ilgili bilgiler de vermektedir. Mesela, ~stanbul
ku~atmas~n~ n uzun sürmesi ve fethin gecikmesi, büyük hayal k~r~kl~~~~ya21

146.

Zekeriya Kitapç~, Yeni Islam Tarihi ve Türkistan, I cilt, Bo~aziçi yay~nlar~, 1991, s. 145-

22 A~tonim Tevaril~-i al-i Osman, F.Giese nevi, haz. N.Azamat, Marmara Ün. Yay., ~st. 1992,
s. 19, 28.
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ratm~~t~. Sufi hocas~~Ak~emseddin'in Fatih'e gönderdi~i mektupta, Allah'a
hayat~n~~adam~§ gaziler içerisinde az da olsa ganimeti görünce, dünyal~klar~~
için kendini ate~e atmaktan geri durmayacak az~nl~k bir gurubun varl~~~na
dikkati çekmi~ti. Hemen ba~larda da gaziler üzerine at~flar yap~larak, ilk
Osmanl~~beyle~-inin birer gazi oldu~u vurgulan~r: Old~~Osman bir ulu gazi ki
ol / Nireye kim vardise o buld~~yol.... Orhan Gazi'nin gazalar~n~~anlat~rken,
arkada~lar~ndan biri olan Konur'u, Konur Alp Gazi olarak anarken, alp ve
gazi Unvamn~~ayn~~anda kullan~r".
Osmanl~lar~n son zamanlarma kadar süren ve popüler tarihçilik olarak
da adland~r~lan bu tür çal~~malar~n, hep gaza ve gazilik üzerine odakland~~~~
görülmektedir. Anonim Tevarih-i al-i Osmanlar~n hepsi Kutalm~~o~lu
Süleyman'~n Anadolu'ya geli~iyle ba~lar. Dolay~s~yla olay~~Selçuklulara ba~lamak bir gelenek olmu~tur. Ancak sona erdikle~i y~l ve hadiselerin anlat~l~~~~ba~ka ba~kad~r. Bu gelene~in, Osmanl~lar~n fetihlerde gerilemeye ba~lad~~~~17.yüzy~la kadar devam etti~i anla~~lmaktad~r".
2.Yah~i Faldh'in menak~bnâmesi
Gerek Anonim Tevârih, gerek Ahmed?, A~~kpa~azade, Ne~rl ve Oruç b.
Adil gibi ilk dönem Osmanl~~tarihçileri ayn~~kayna~a, Yah~i Fakih'in yakla~~k 1405'te yazd~~~~kay~p menak~bnâmesine dayanmaktad~rlar. Hakk~nda
Orhan Gazi'nin imam~~ ~shak Fakih'in o~lu olmaktan ba~ka hiçbir bilgi bulunmayan Yah~i Fakih'in, erken dönem geleneklerinin özgün bir denemesi
olan eseri üzerine A~~kpa~azâde'nin yazd~~~~ilave, sadece kendi ailesini ön
plana ç~karmaktan ibarettir. Dolay~s~yla A~~kpa~azâde tarihinin, Osmanl~lar~n ilk dönemlefinden bahseden en önemli k~sm~~ Yah~i Fakih'in
menak~bnamesidir. H.~nalc~k'~n tespitleriyle birlikte, Bat~l~~Türkologlar da
rahatl~kla bir Yah~i Fakih kroni~inin varl~~~ndan söz ederler". ~lk dönem
Osmanl~~tarihinin orijinal kaynaklar~n~n birer menak~bnâme ve
gazavatnâme olarak kabul edildi~inde, bunun bilinen ilk örne~inin de Yah~i Fakih'in bu eseri oldu~u belirtilmelidir. En az~ndan bu kronilderi düzen23 T

opkap~~Saray Ar~ivi, Nr. 5584; Anonim Tevarih-i al-i Osman, F.Gicse nc~ri, s. 7-9.
Bkz. Victor L. Menage, "Osmanl~~Tarih yaz~c~l~~~n~n ~lk Dönemleri", Sö~ütten Istanbul'a
Osmanl~~Devleti'nin Kurulu~u Üzerine Tart~~malar, derleyenler: 0.özel-M.Öz, ~mge kital~cvi,
Ankara 2000, s. 79.
25
Bk. H.~nalak, "Osmanl~~Tarihçili~inin Do~ulu", Sö~ütfrn. Istanbul'a, s. 94-117; 11.~ nalc~k,
"Bareus Muharcbesi", Osmanl~~Beyli~i (1300-1389), cd. Elizal~cth A. Z., Tarih Vakf~~Yurt Yay~nlar~, ~ stanbul 1997, 8.87; Elizabcth A. Zachariadou, "~lk Osmanhlara Dair Tarih ve Efsancler",
Sö~ütten Istanbul'a, s. 341-394.
24
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leyenler, malzeme olarak belirli olaylar, ~ah~slar veya zümreler hakk~nda
yaz~lan menak~bnâmeler ve gazavatnâmeleri kulland~klar~~anla~~l~yor.
Orhan Gazi'nin yan~nda dini bir dan~~man~~ s~fat~nda birisinin o~lu olmas~, Yah~i Fakih'in n~evkiinin önemini gösterir. Dolay~s~yla Osmanl~~ a~iretinin ilk dönemleri ile ilgili önemli hikaye ve rivayetlefin kendisine anlat~l~n~~~olmas~~gerekir. Yah~i Fakih'in eseri, Enverrnin Düsturnâme'siyle kar~~la~t~r~ld~~~nda, ayn~~ ortak temay~~ i~ledikleri anla~~l~r. Enveri, Ayd~no~lu
Gazi Umur'un, ~slam dininin büyük bir kahraman~~ oldu~unu abartarak
ortaya kor. Yah~i Fakih ise, bir misyon yüklenerek, Osmanl~~ hanedan~n~n
tarihini yazmay~~ dü~ünmü~~olmal~~ki, duyduklar~n~~ derledi~inde, gaza idcolojisini, mensubu bulundu~u a~iretin omuzlar~na bir kutsal görev olarak
yükler. Y. Bayezid'in gaza geleneklerinden ayr~ larak kafirlerle a~~r~~ i~birli~i
yapmas~n~~ ele~tiren ve sonuçta Tinu~r'a yenilmesini Allah'~n adaleti olarak
gören Yah~i Fakih, Orhan Gazi'nin Kantekuzen'le i~birli~ine de~inmernesi,
onun gaza doktrinini ön plana ç~kard~~~n~~aç~kça ortaya kor'. Yah~i Fakih,
kroni~ini ele al~rken, her ~eyden önce ya~ad~~~~zaman~n ve mekamn tam
bir gaza dönemi oldu~unu yans~t~r. O dönemde, her halükarda Anadolu'daki Mo~ol varl~~~, de~i~ik Türk beyleri ve göçebeleri bir anlamda yeniden birle~tirmi~ti. Çünkü bunlar~n hepsi de yabanc~~ ve farkl~~ bir dinden
olan tek bir güce kar~~yd~lar. Sufi tarikatlar~~ da çe~itli Türk topluluklar~~
aras~nda onlar~~gazaya te~vikte önemli bir rol oynuyordu.
Yah~i Fakih, Mo~ollar~~ Tatar ad~yla zikreder ve gaza yapmay~~engelledikleri için onlar~, mu~lak bir ~ekilde Türklerin ortak dü~man~~olarak anar.
Anla~~ld~~~~gibi, Yah~i Fakih, eserini yazarken sözlü gelcne~e dayan~r. Zira
fatih Türk kitleleri büyük ekseriyetle ayn~~sosyal tabana, O~uz geleneklerini
yans~tan Türkmenlere dayand~~~~için, Anadolu'daki halk~n sözlü gelene~i
~üphesiz homojendi. ~lk Osmanl~lar', Selçuklu hanedan~na ba~layan gelenek de Yah~i Fakih'le ba~lar. Zira bu ayn~~zamanda bir me~ruiyet kayna~~~
idi. Rivayete göre Osman Gazi demi~~ki "Selçuk st~ltan~na sultanl~k veren
Allah bana dahi gazayile hanl~ k verdi"". Bu nedenle 1337 tarihli cami kitabesinde Orhan, sultanu'l-gl~zat (gaziler st~ltan~) unvamn~~kullanm~~t~. Yah~i

26 Elizabeth A. Z., "~ lk Osmanl~ lara Dair Tarih ve Efsaneler", Sö~üt'ten Istanbul'a, s. 349-

350.

27

•
I.Inalc~
k, "Osmanl~~Devleti'nin Kurulu~u Sorunu", Do~u Bat~~Makaleler I, Do~u Bat~~ yay~nlar~ , Ankara 2005, s. I 17; Elizabeth A. Z., a.g.m., s. 355.
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Fakih'ten gelen ilk menak~bnâme, Osman'~~ ço~u kez Osman Gazi olarak
anar.
Gazileri cesaretlendirmek için dervi~ler öyküler anlat~ yor ve bu hikayeler daha sonra gerçe~e dönü~ türülüyordu. ~slam gazilefinin Bitinya bölgesinde ~ehirleri ku~at~ p etraf~ na göçebelerin yerle~meleri, Yah~ i Fakih taraf~ndan samimi bir ~ekilde anlat~lmaktad~r. Bu anlat~m~ n merkezinde gazi
askerler bulunur. Bazen kuvvetli surlarla çevrili bu ~ehirler de k~ sa süren
ablukadan sonra kendili~inden teslim oluyorlard~. Dolay~s~yla bu s~ rada
yap~ lan gazalarla ilgili bir çok efsane ve hikaye de haliyle sözlü gelenek
içerisinde geli~ ecek ve bu kronikler aras~nda yer bulacakt~r. E~ya yüklerinin
içerisine saklanarak ~ehre girmeyi ba~aran Türk gazilefinin Bilecik'i fethetmesi olay~nda oldu~u gibi, Yah~ i Fakih'in bir çok rivayeti, öyküye benzemekte, Aydos ve Samandra gibi s~ radan hisarlarm fethi bile özgün bir
tarih ve efsaneyle anlat~l~ r'. Böylece her fetih ayr~~ bir anlam kazan~ rken,
Osman ve Orhan'~ n karizmalar~~ art~yor, etraf~ , her taraftan gelen gazilerle
doluyordu.
Yah~i Fakih'in anlat~~~~~ nda, beyler, gazilerle arkada~t~lar ve halk~n güncel hayat~nda yer al~ rlar. Kantakuzen, Maltepe sava~~ ndan hemen sonra
Orhan taraf~ ndan toplanan bir sava~~divan~ ndan bahseder. Hatta ayr~ nt~ lar~~
do~rudan Orhan'~n a~z~ndan almas~~ muhtemeldir. Toplant~ n~n ba~lar~nda
sultan~n görü~ü a~~ r basarken, Orhan, babas~~Osman'~n arkada~lar~ ndan
olan iki eski gazinin itirazlar~~sonucu tamamen de~i~ ik bir karar verir'.
3. Erken Osmanl~~kroniklerinde gaza
Osmanl~ larda gaza ideolojisinin en belirgin oldu~u ilk dönemleri anlatan Ahmedl, Enveri, A~~kpa~azâde, Ne~ rli ve Oruç tarihi gibi yazar~~ belli
olan kronilderde gaza konsepti çok canl~d~r. Ancak bizzat A~~kpa~azâde'nin
ve dolayl~~ olarak da bir çok Osmanl~~kroni~inin temel ald~~~~Yah~i Fakih
menak~bnâmesi'nden öncelikle bahsedildi. Enverfnin Düsturnâmesi ise
özellikle Gazi Umur'un menk~bevi öyküsünü esas ald~~~~için kahramanl~k
menk~beleri ba~l~~~~alt~nda ele al~nacakt~r.
a. Asikpasaz'ade Tarihi: Yerli ve yabanc~~ bir çok tarihçinin üzerinde en
çok tart~~ ma ve kritik yapt~ klar~, çe~itli ~ekillerde ne~ ri bulunan eserde
"Gaziyân-~~Küm" ad~yla, Anadolu'da gazilerin olu~turdu~u bir zümreden ve
28 Elizabe~ h

A.Z., ayn~~ makale, s. 366.
naklen E.A.Zacharidou, ayn~~ makale, s. 383.

29 Kamakuzen'clen

828

SELAI IAIT~ N Dö~Ü~~

bunlar~n te~kilat~ ndan ilk söz eden A~~kpa~azâde'dir (öl.1502). Evinde hasta
yatt~~~~Yah~ i Fakih, kendisine I.Bayezid zaman~na kadarki olaylar~~içeren ve
bir Osmanl~~ tarihi olan Menalub-~~ al-i Osman'~~ hediye etmi~tir.
A~~kpa~azâde, I.Bayezid zaman~ na kadarki Osmanl~~tarihini bu kaynaktan
nakletti~ini söyler". Bu eser, dolayl~~olarak A~~kpa~azâde'yi kaynak alan
ba~ta Ne~ ri olmak üzere erken dönem bir çok Osmanl~~ tarihine de temel
te~kil etmi~tir.
A~~kpa~azâde, Bursa fatihi olarak and~~~~Orhan Gazi'yi "gaza için ak börk
giyüptür, yüzü ak i~i sa~~Orhan Gazi, ne giyse yara~ur Orhan Gazi, A~~k Pa~a
zaman~nda idi gazi"m~ sralanyla niteler'. ~lk zamanlar serhat bölgesinde k~z~l
börk giyen bu Türkmen sava~ç~lar~ , Orhan Gazi zaman~ nda yeni bir örgütlenme ile yaya ad~~ alt~ nda Beyin has ordusunu olu~turacak, k~z~ l börk yerine
ak börk giyeceklerdir. Uçlara gelip yerle~ en gazilerin belli bir sosyal tip
temsil etti~ine ku~ ku yoktur. Nitekim Orhan Bey'in 1337'te Bursa'da yapt~rd~~~~candin kitabesinde "emir-i kebir, sultanu'l-guzat" ibareleri bulunmaktad~r". O~lu Gazi Hüdavendigar da Memluk sultan' Seyfeddin Berkuk
taraf~ndan ayn~~ ~ekilde "sultanu'l-guzat ve'l-mücahidin" olarak nitelendiril'Ili~ ti'''. Bu unvan, Murad'~~Balkan fatihi olarak onun gazi s~fat~n~~öne ç~kar~ r. I. Murad Anadolu'da s~n~rlar~n~~ Dani~ mendlilefin izlerini ta~~yan Tokat'a dek geni~letmi~ti. Orada 150 y~ l önce Selçuklu sultan~~I.A Keykt~bad'~n
emriyle Farsça yaz~lm~~~olan eserden, Gazi hanedan~n~ n tarihçesinin Türkçe'ye aktar~lmas~n~~emretti. Bu konuya kendi gazileri aras~nda yayg~n bulunan, Dani~ mendlilerle ilgili türküler ve öyküler dolay~s~yla merak sarm~~~
olmal~d~r'. A~~kpa~azâde, hanedan~ n özel ilgisine mazhar oldu~u için yazd~klar~~ ayn~~ zamanda devrinin Osmanl~~ zihniyetini de sergiler. Kendisi de
bir gazi olan A~~kpa~azâde, bir Menak~ b-~~ al-i Osman yazar~d~r. Bizzat gazilere hitap ederken ~öyle seslenir: "Hey gaziler, bu menak~ bu kim yazdum vallahi camine ilmüm yati~üp yazdum, sanmanuz kim yabandan yazdum." O, çe~idi
vesilelerle menak~ b kitaplar~n~~inceleyip hülasa etti~ini veya bizzat görüp
i~itti~i olaylar~~yazd~~~n~~ ileri sürer. "Insanlar Osmanl~~sultanlar~n~n kahra-

3()

A~ikpa~azeide Tar
ihi, AliBe~~ne~ri, ~stanbul 1332, s.84.

33 A~~kpa~azâde Tarihi, Ali Be~~
ne~ri, ~stanbul 1332, s.43
32 Z.Velicli Togan, Un~ umi Türk Tarihine Giri~, Enclerun Kitabeyi,

~stanbul 1981, s. 338.
Kitab-~~Cihannü~na I, n~r. M.A Ktiy~ nen, Ankara 1949, s. 217.
:34 Paul Witiek, Osmanl~~Imparatorlu~u'nun Do~u~u, çey. F.Berktay, Kaynak yay
~nlar~, ~s~ .
1985, s. 5(3-57.
33 Ne~ri,
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manl~klann~~okuduktan veya dinledikleri zaman, onlar~n ruhlanna dua
etsinler" der'.
Ne~ri Tarihi: Cihannüma adl~~ sekiz k~s~ml~k bir dünya tarihi olup
(1512 ), bunlardan alt~nc~~ k~sm~~ Osmanl~~ tarihidir ve evlad-~~ O~uz Han
ba~l~kl~~ giri~ten sonra, 1485'e kadar gelen hadiseleri anlatmaktad~r.
A~~kpa~azâde'yi kaynak ald~~~~anla~~lan Ne~rrnin kendisinden sonra gelen
tarih yazarlarma etkisi büyük olmu~tur. Genellikle Tevarih-i al-i Osman
ad~yla bilinen eser, P.Wittek'in incelemeleri sonucunda bir toplama ve derlerne sonucu olu~turuldu~u anla~~lm~~t~r". Eserde Osmant~larda gaza konsepti; "....atas~~Ertu~rul tariki üzere gazaya nasb-~~nefs edüp ve niyyeti hayr olup
mahza itme~i gazadan ç~karay~n hiçbir melike ihtiyaç göstermeyeyin hem dünya ve
hem ahiret elüme girsin derdi, zaman~nda olan selatin-i izam ve müluk-kiram s~dk-1
niyyeti ve hulus-~~taviyyeti olma~~n Bileciki feth edicek ana mani olmayzb belki kafirden ne feth,ederse ana helal olsun dediler, anun için Osmana ve evlad~na gazi denildi. Zira bunlar~n bünya,d~~sair mülük gibi mümine tagallüble olmayub heman
mahza gaza ve cihadla olma~in hakikaten gazilik ad~na bunlarun istihkak-~~zatisi
olup ism müsemmaya mutab~k oldu..."" ~eklinde veciz bir ~ekilde idealle~tirilnai~tir. Müellif, Osmanl~~ sultanlar~n~~ gazi sultanlar olarak ann~akta "....ve
onlar kafirlerden her ne al~rsa helal ve me~ru oldu~unu", fethetti~i topraklar~n
sadece Allah'~n emriyle, gaza ve cihat yoluyla küffardan al~nd~~~n~~ belirterek, Osmanl~~ saltanat~mn me~n~lu~unu gaza ideolojisine dayand~rm~~t~.
Oruc b. Adil, Tevarih-i al-i Osman: Eser (1495), ba~lang~c~ndan Fatih'e kadar olan dönemi içermektedir. Ona göre Osmanl~lar, "Gazilerdir ve
galiplerdir, fi sebilillah hak yoluna durmu~lard~r, gaza mal~n~~cem idüp Hakka harc
edicilerdir ve Haktan yana gidicilerdir. Din yoluna gayretlüdürler dünyaya ma~rur
de~üllerdür. ~eriat yolunu gözeticilerdür ehl-i ~irkten intikam al~c~lard~r". Oruç
tarihinde Osmanl~~ gazilerinin kayna~~, Mahan'a, Ebu Müslim'e kadar gider". Necib As~m, bundan en eski Osmanl~~tarihi diye bahsetmi~tir. Bu tür
eserlerde Alplar, alp-erenler gibi ahiler de Osman Gazi'nin en yak~nlar~~
olarak gösterilifler. Osman, bir ahi ~eyhi olmas~~ kuvvetle muhtemel olan
33 A~~k

Pa~ao~lu Tarihi, Nihal Ats~z ne~ri, MEB yay~nlar~, ~stanbul, 1992, s. 200.
Fr. Babinger, Osmanl~~Tarih Yazarlar~~ ve Eserleri, çev. Co~kun Alptekin, KB Yay~ nlar~,
1992, s. 42.
37 Ne~rt, Kitab-~~ Cihannün~a, n~r. Fr. Teaschner, Leipzig, 1951, I, 19; F.R.Unat-M.A.Ktiymen
ne~rinde metin biraz daha farkl~d~r: Ankara 1987, I, 52-53.
38 TOEM, I, 1910, 42 vd.; Oruç b. Adil, Tevarih-i al-i Osman, haz. F. Babinger, I lannover,
1925.
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~eyh Edebal~'mn ir~ad~~ ve beline gaza k~l~c~~ ba~lamas~~ ile gazi olmu~, gaza
ak~nlar~na ba~lam~~t~ r".
Osmanl~lar için nesep (hükümdar soyu) ve gaza, hanedan~n me~~-uiyeti
ve tan~nmas~~için iki temel ~artt~. Fakat bu iddialar, A~~kpa~azâde'nin yazd~~~~gibi, Osman zaman~nda aç~kça dile getirilmemi~ti; fakat daha sonra Balkanlardaki fetihle hanedan~n gücü art~nca, özellikle ~ran'daki yönetici hanedanlar kar~~s~nda, ~slam dünyas~nda hanedan~n üstünlü~ü fikrini ileri
sürmeye ba~lad~lar. Ancak Timur darbesi, Osmanl~~kaynaklar~n~n fikir birli~i etmi~çesine O~uz geleneklerine ve gaza ideolojisine sar~lmalarma yol
açt~. Nitekim ço~u 15. yüzy~ldan sonra yaz~lan kaynaklar, merkeziyetçi politikalara h~z veren Y~ld~r~m Bayezid'in gazilik geleneklerinden ayr~lmas~n~~
~iddetle tenkit ederler. Saraydaki dev~irme bürokratlar~n, H~ ristiyan dan~~manlar~n yo~unlu~u ve evlendi~i prenseslerin etkisinde kalmas~~dolay~s~yla Bayezid'i H~ristiyan dü~ünceli padi~ah olarak tasvir ederlerken, sonuçta Allah'~n gazab~na u~rad~~~n~, Timur'un kendisine gerekli dersi verdi~ini
belirtirler4".
Anla~~lan bu iddialar A~~kpa~azâde'nin tarihini yazd~~~~s~rada, Osmanl~~
ayd~nlar~~ aras~nda yayg~nd~. Gerçekten Fatih, Istanbul'un fethinden sonra
Men~luk sultan~na gönderdi~i mektupta, Allah'~n gazada Müslümanlara
lider olmak üzere kendisini seçti~ini deli sürmü~tü. 1461'de Trabzon da~lar~na yaya twman~rken ~öyle demi~tin "Bu zahmetler Allah içindir. Elimizde ~slam k~l~c~~vard~r. E~er bu zahmeti ihtiyar etmese bize gazi demek lay~k
olmazd~". Daha sonra I.Seli~n ve Kanuni, "Dünyadaki bütün Müslümanlar~n
halifesi" olduklar~~ iddias~n~~ me~rula~t~rmak için ayn~~ arguman~, dünyada
Müslümanlar~n tek hamisi ve gaza lideri olduklar~~fikrini kulland~lar".
d. ~skendemâme
Ahmedl (öl.1413) taraf~ndan Türkçe yaz~lm~~~ilk Osmanl~~ tarihi olan
~skendernâme, gaza ideolojisine yer veren en önemli kaynaklardan birisidir. Müstakil bir Osmanl~~tarihi olmayan eser, Büyük ~skender'in hayat~n~~
ve sava~lar~n' anlatan 8251 beyitlik manzum bir destan olarak yaz~lm~~t~ r
(1390). Ahmedi, bu eserini önce Germiyano~lu Süleyman ad~na yazm~~sa

39 Halil ~ nalak, "Osmanl~~ Devleti'nin Kurulu~u", Türkler, C.9, s. 73.
40 Stanford Shaw, Osmanl~~Imparatorlu~u ve Modern Türkiye I, e yay~nlar~, ~stanbul 1982, s.
60-61.
41 I
"A~~kpa~azade Tarihi Nas~ l Okunmal~d~r", Sö~lieten Istanbul'a, s. 139.
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da bu beylik Osmanl~~ haki~~~ iyetine girdikten sonra, k~sa bir Osmanl~~ tarihi
de ekleyerek, I.Bayezid'in o~lu Emir Süleyman'a takdim etmi~tir. K~sa ve
eksik olan bu manzum Osmanl~~ tarihi, ~air tarihçi Ahmedi'nin Süleyman
Çelebi'ye iltica etti~i zamanlarda eklenmi~tir. Ahmedi, Timur'un Anadolu'dan çekilmesinden sonra me~ru hükümdar olarak tan~d~~~~Emir Süleyman'~ n güvenini kazanm~~~ve onun himayesine girmi~ti. Bu nüshada
Ahmedi, ~skender menk~besine Osmanl~~ tarihinden kendi zamanl~-la kadar
geçen hadiseleri özetleyerek eklemi~tir. Ertu~rul' dan I.Bayezid'in ölümüne
kadar olan Osmanl~~ tarihi, "llasitan-~~ Tevarih-i Müluk-~~al-i Osman" ad~yla
yaz~lm~~t~r ki mevcut ~skendernâme nüshalarm~n hepsinde bu bölüm mevcut de~ildir. ~lk kez Necib As~m Bey, eserin Osmanl~~ bölümünü ne~retmi~ti".
Osmanl~~ hanedan~ n~~gazi sultanlar olarak tasvir etti~i eser, Osmanl~~ tarihinin karanl~k dönemiyle ilgili .önemli ipuçlar~~vermektedir. Mesela inerkeziyetçi politikalarmdan dolay~~ gazi çevresi taraf~ndan sevilmeyen Y.
Bayezid, ilk kez karde~lerini katlederek tahta geçen sert bir sultan olarak
ele~tirilir: Old~lar ya~~~ana karda~lar~~/ kamun~n bitdi elinde i~leri.... Daha önce,
Germiyanl~lar d~~~nda Ayd~ no~lu Ayas beyin hizmetinde de bulunmu~~olan
Ahmedi, I. Bayezid'in Timur'a ma~lubiyetinden sonra o~ullar~, I. Süleyman
ile birlikte gaza diyar~~ Edirne'de ya~am~~, son olarak da I. Mehmed'e intisap etmi~tir. Görüldü~ü gibi Ahmedi, ömri~nü gaza faaliyetinde bulunan
Türkmen beylikleri topraklar~nda tamamlam~~ur. Eserin, gaza ideolojisi ve
gazile~-den bahseden yaz~l~~ ilk Osmanl~~ tarihi olmas~~ önemlidir: Gazi ol kanmaya gani~net kim / Mal içundur haramilik gazavat...43 beytinden de anla~~laca~~~gibi, eserde, gazili~in sadece ganimet sevdas~yla yap~lan bir e~kiya hareketi olmad~~~, dini ve mistik yönü a~~r basan kutsal bir görev oldu~u anlat~lmaktad~r.
Eserini bazen gazavatnâme, bazen de gaziler tarihi olarak anan
Ahmedrye göre gazi, Allah'~n ye~yüzünde ~irki kald~ rmak için kulland~~~~
bir silah ve hizmetkard~ r, Allah'~n k~nad~'', mi~minlerin hamisidir; Allah
yolunda ölürse ~ehittir ve Allah kat~nda sonsuzlu~a eri~ir". Eser, uç bölge12

TOEM, I, 1910, 41. Daha sonra N. Ats~z (Osmanl~~ Tarihleri serisi içinde (1949), ~ .Ünver
(tenkitli ne~ri 1983) ye ba~kalar~~ taraf~ndan bu önemli eser çe~itli ~ekillerde ne~redil~ni~~~ir.
Ya~ar Akdo~an, iskendernâme'den Seçmeler, Kültür Bk. Yay., Ankara 1988, s. 22.
44 Ahmedf, Dasitan ve Tevaritt-i Müluk-~~ al-i Osman, n~r. N.Ats~ z, Osmanl~~ Tarihleri serisi, ~s~ .
1949, 1, 6-8.
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lerde kurulan Türkmen beylikleri sahas~ndaki gaza faaliyetinin ne kadar
yo~un oldu~unu göstermektedir. Osmanl~~ tarihleri içerisinde, resmi ideolojinin de gaza hakk~ndaki dü~üncesinin ilk yorumcusu Ahmedi'dir.
Ahmedi'nin ibadet olarak kabul etti~i gaza anlay~~~~iyi niyet gerektirmektedir. Sadece ganimet amac~~ güdülmemelidir. Esere gaziyi, "Hak dininin vas~tas~.... Tanr~'n~n k~l~c~... Dünyadaki ~irkten temizleyen süpürgeci" olarak tan~mlamakla ba~lar. Ayn~~ yerde Ahmedl gazileri, Ortodoks ~slam'~n evreni~~~
yar at~l~~~~ile ilgili nazariyesi çerçevesinde de~erlendirmi~tir: "Gaziler ahir
zamanda geldiler" çünkü son gelen ön gelenden ye~~olur"'. T~pk~~ Hz. Muhammed'in de en son ve en iyi peygamber olmas~~gibi... Böylece Ahmedi, gaziler ve onlar~n liderleri olan Osmanl~~ sultanlarma, Ortodoks ~slam'~n dünya
tasavvurunda bir yer bulmu~tur.
Popüler kahramanl~k gelene~i yerine Ortodoks ~slam'~n geleneklerinden kaynaklanan bu gaza anlay~~~, Osmanl~~ me~ruiyetinin dayand~~~~belli
ba~l~~ esaslardan biri olmu~tur. Ahmedi'den sonra birçok tarihçi eserlerinde
ayn~~ dü~ünceyi devam ettirir'. Bu manzum eserde, Hz. Muhammed ve
Emir Süleyman'~n yan~~ s~ra bir de Hz. ~sa'ya yönelik bir methiye yaz~lm~~~
olmas~, gazi muhitinin H~ristiyan çevre ile iç içe olmas~ndan kaynaklanmaktad~r. Keza ya~am biçimleriyle, gelenekleriyle, ~nuhalefetlefiyle ittifaklarlyla, ideolojileriyle, dini anlay~~larlyla (ne tam Heterodoks ne de tam Ortodoks) farkl~~bir sosyal g-urup olan gaziler içerisinde Köse Mihal ve Evrenuz
Gazi gibi Rum kökenli olanlar da az de~ildir. Aydos kalesinin fetih öyküsünde oldu~u gibi, Osman'~n gazi arkada~lar~ndan Gazi Rahn~an'a a~~k
olan tekfurun k~z~, gece kale kap~lar~n~~ gazilere açmas~~ gibi erken kroniklerde geçen buna benzer birçok örnek, bu iç içe ya~ant~y~~ göstermektedir'.
Tarihi hadiseleri anlatan bir vakayiname olmaktan ziyade, ahlaki de~erlerin o dönemin kutsal sava~la perçinlenmesi gerekti~i ö~üdünü veren
eserde, ilmihal gelene~inde görülece~i üzere, gazili~in hay~rl~~ davran~~~
biçimi oldu~u çe~itli örneklemelerle anlat~lmaktad~r. Önemli bir yan~~ da
eser, 15.yüzy~ldan ba~layarak yaz~lan bir çok Tevarih-i al-i Osman'a kaynak
olmu~tur. Ayr~ca Osmanl~larda O~uz gelenekleriyle ilgili ilk bulgu,
45 Ahmedi,

Dasitan ve Tevarih-i Müluk-~~al-i Osman, n~r. N. Ats~z, s. 6-25.
Bk. Colin ~ mber, "Osmanl~~Hanedan Efsanesi", Sö~üften Istanbul'a, s. 249.
47 Fetihle sonuçlanan l~u tür a~klara, Dede Kork~n'ta (Kan Turalu'nun Trabzon Rum tekturunun k~z~yla a~k öyküsü), Dani~mendname'de ve Düsturnarne'~le de rastlan~ r; l~kz. Cemal
Kafadar, Between Two Worlds The Construction of tlze Ottaman State, Univaersty of California
press, Berkeley 1995, s. 70.
46
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Ahmeanin bu eserine dayanmaktad~r. Eserini Selçuklu'~n~n sonlar~ ndan
ba~latt~~~~gibi, Osman'~n babas~~ Ertu~rul'un O~uz soyundan geldi~ini de
söyler'''. Bu da bize daha o zamandan beri O~uz geleneklerinin dikkate
al~nd~~~n~~ gösterir. Kafir üzre k~ld~lar avan-~~din / Andan erdiler gaza ad~n
ak~n....' beytinde, ~slâml gelenek gaza ile Türkçe ak~n sözcü~ü birle~mektedir.
C. Kahramanhk Menlubelerinde Gaza ideolojisi
Gaza ruhuyla dolu bir toplumda gazavatnâme ve menak~bnâmeler, askeri seferler s~ras~nda, genellikle genel toplant~larda, orduda veya Bursa
~er'iye sicilleri aras~nda bir kay~tta gördü~ümüz gibi, tüccarlar~n kendi
paralar~yla askerleri donatt~klar~~ pazarlarda, bozahanelerde veya benzeri
toplant~~ yerlerinde okunmak ve dinlenmek için düzenlenirdi'. Anadolu
Selçuklu sultanlar~mn ve Türkmen beyliklerinin saraylar~nda da tarihhanlar ve menak~bnâme okuyan halk ~airleri mevcuttu. Osmanl~lar da bu
gelene~i, gazilerin kutsal sava~lar~n~~ anlatan öyküleri gazavatnâme ad~yla
devam ettirdiler. Ahmeanin Türkçe Das~tân'~~ bunlar~n ilk örne~i olarak
kabul edilebilir. EnverVnin Düstumântesi'ndeki Gazi Umur destan~~da bu
türden bir eser olarak dü~ünülebilir'.
Her hangi bir sava~~veya seferi tasvi~- eden gazavatnâmeler, Osmanl~~gaza ruhunu canl~~bir ~ekilde yans~tt~klar~~gibi, oldukça ayr~nt~l~~bilgiler vererek bu yönleriyle klasik tarih kaynaklar~n~n bo~luklar~n' doldururlar.
Gazavatnâmeler, bize Arap edebiyat~ndan geçmi~~bir türdür. Önceleri siyer
kitaplar~nda bir bölüm iken, özellikle Anadolu'da yayg~nla~t~~~n~~ve dolay~s~yla burada ayr~~ bir edebi tür oldu~unu söyleyebiliriz. Keza Arap literatüründe bu tür eserlere megazi denilmektedir. Arap edebiyat~nda bu türde
en önen~li eser Vahidrye ait Kitabü'l-Megazi'dir. ~lk dönem Anadolu gazileri, ~slamiyet'in do~u~undan sonra Anadolu'ya ilk ak~nlar~~gerçekle~tiren
Arap mücahitleridir. ~üphesiz bu ak~nlarda yeni bir dini yayma ideali ve
heyecan~~ hakimdir. Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Hamza vd.nin gazalar~,
Türk halk edebiyat~nda efsanevi fetih olaylar~~ olarak aksetmi~lerdir. Bu
gaza menk~beleri as~rlarca a~~zdan a~~za geçerek sözlü folklor malzemesi
48 Ahmedi, ~skendernâme,

ed. ~smail Onyer, Ankara 1983, s. 7-8.
Alunedt, iskendernânt e, s. 66a.
5() F.Köprülü, "Menak~hnâmeler", Türkiyat Mecntut~st, 1965. ~k~l~c~~kelimesi, 15.yy Türkçe'sinde, hem dini hem de din d~~~~anlam~ nda kahramanl~k/macera anlam~ na gelmek~ edir.
51 11alil inalc~ k, "Osmanl~~ Tarikili~inin Do~u~u", Sö~üeten Istanbul'a, s. 102.
49
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olmu~, halk aras~ nda büyük bir ilgiyle okunmu~lard~r". Hamzanâmeler
gibi, futüvvetnâme, fetihnâme, ~ahnâme, zafernâme vb. eserler de
gazavatnâme gelene~i içinde ele al~nm~~t~ r ki kütüphanele~imiz bu türün
örnekleriyle doludur.
"Tezkire-i Satt~k Bu~ra Han" ad~yla tan~nan ve Karahanl~larin ilk hükümdar~~ Satuk Bu~ra'n~ n hayat~n~~ anlatan eser, Türk edebiyat~nda
menalubnâme türünün ilk örne~i olarak kabul edilmektedir". F.Köprtilü,
bu eserdeki birçok olay~ n tarihi hüviyeti oldu~unu, hatta co~rafi mevkilerinin bile tayin edildi~ini bildiriyor. Müellif, bu menk~ beler mec~nuas~n~n,
do~udan gelen putperest Türk ve Mo~ol kabilelerinin hücumlarma kar~~~
Müslüman Türklerin cengaverlik ve dindarl~k duygular~n~~kuvvetlendirmek
maksad~yla kaleme al~nd~~~n~~belirtmektedir". Gerçekten de Orta Asya
Türklerinin destan/ Müslüman atas~~ Satt~k Bu~ra han ve Karahanl~lar, açt~klar~~yeni ve zinde gaza ruhuyla, Asya bozk~rlar~nda gayrimüslim Türklerle sava~m~~lard~. A~a~~da görülece~i üzere Divanü Lügati't-Türk'te, bu gazalardan manzum ~ekilde bahsedilmi~tir.
Bu arada tahta k~l~ çlanyla küffara kar~~~cihat eden, bir avuç müridiyle
kaleler fetheden, Osmanl~~ ordular~= önünde sava~an heterodoks ~eyh ve
dervi~ler ad~na yaz~ lan vilayetnâmeler de bir nevi gazavatnâme say~labilir.
Bekta~ i menalubnâmeleri dairesinde ele al~ nan Vilayetnâme-i Otman Baba,
Vilayetname-i Seyyid Ali Sultan, Geyikli Baba vb. vilayetnâmeler, gaza ve
cihat konular~na a~~rl~k vermesi aç~s~ ndan hiç de Dani~mendnâme ve
Battalname'den geri kalmazlar. H.~nalc~ k, Velayetname-i Otman Baba
ad~yla bilinen menak~ bnâmenin, Fatih döneminde ya~am~~~Türkmen gazi
dervi~lerinden Otman Baba'n~ n gerçek ya~am~yla ilgili bilgiler verdi~ini,
onun gaza faaliyetleri ve gazi çevresiyle olan önemli ili~kilerine de ~~~k tuttu~unt~, dolay~s~yla Osmanl~~ dini-sosyal tarihine ait önemli bir kaynak oldu~unu belirtir". Tarihçirniz, burada alpl~ k, alperenlik (dervi~-gazi) ve
oradan gazili~e geçi~i sosyal bir dönü~üm olarak ele almaktad~r. Fatih döneminde ya~ayan Otman Baba (öl.1478), iki abdal~~Deli Umur ve Kaymal
ile birlikte Rumeli'de gazalarda bulunan, küffara kar~~~cihat edenlerin yarMüjgan Cumhur, "Anadolu Gazileri ve Edebiyanm~z", Erdem Dergisi, C.3, 5.9, 1987, s.
779-809.
53 Mu. A.Y.Ocak, Kültür Tarihi Kayna~~~Olarak Menak~bnân~eler, "ITK yay~nlar~, 1992, s. 4344.
F.Köprülü, Türk Edebiyat~~Tarihi, ötüken yay~nlar~ , Istanbul 1980, s. 164-165.
55 11.1nalak, "Otman Baba ve Fatih Sultan Mehmed", Do~u Bat~~Makaleler I, s. 129.
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d~m~na H~z~r gibi yeti~en ve hudut boylar~nda sava~an uc beylerinin sayd~~~~
ve korudu~u kutsal ki~idir. Mihalo~lu Ali Bey gibi ünlü Tuna uc beylefinin
yan~nda ak~nc~/gazi olarak hizmet etmi~~olan Otman Baba, ad~ na denenen
Vilayetnâmesinde, ad~~ geçen ünlü gazi lideri taraf~ndan bir veli olarak say~ld~~~~ve onu himaye etti~i anlat~lmaktad~r".
Vilayetnâme-i Scyyid Ali Sultan'da, K~z~l Deli lakab~yla ~öhret bulan
Seyyid Sultan, Seyyid Rüstem Gazi adl~~ bir dervi~~ile beraber, Y. Bayezid
zaman~nda Horasan'dan Anadolu'ya gelerek, maiyetindeki dervi~~ve alperenlerle Rumeli'deki fetihlerini, Edirne ve Dimetoka'y~~ ele geçiri~leri ve
burada tekke kurarak yerle~mesini anlat~r. Burada ikisi de tam bir gazi-veli
hüviyetindedir. Eserdeki menk~belerin gerçekten Gelibolu ba~ta olmak
üzere Bolay~r, Edirne, Din~etoka, ~umnu, Rusçuk ve Silistre gibi 15.yüzyll
Osmanl~~ fetihlerinin cereyan etti~i yerlerde geçmesi bunlar~n tarihi bir
esasa dayand~klar~m gösteren i~aretlerdir".
Binlerle ifade edilen divan veya mesneviler yan~nda bugün Anadolu'da
tespit edilmi~~300 civar~nda gazavatnâme, büyük ölçüde gaza gelene~i üzerine oturmu~~bir toplumun ruhunu da sergilemektedir". Türk edebiyaunda
bizzat gazavatnâme ad~yla yaz~lan ilk örnekler 15.yüzy~ldan itibaren görülmeye ba~lar. Osmanl~lar~n ilk dönemlerine ait sava~lar~~ anlatan eserlerin
hepsi elimizde de~ildir. Gazavatnâme ad~yla bilinen ilk eser, ~~~iiellifi belli
olmayan "Gazavat-~~ Sultan Murad b. Mehemmed Han"dn'. Eserde
II.Murad'~n izladi ve Varna sava~lar~~i~lenmi~tir. 1456'da Iranl~~ bir ~air olan
Ka~ifi, Fatih'in gazalarm~~ methedip yücelten Gazavatnâme-i R~un'unu yazm~~t~r. Sultana ithaf edilen bu eser orijinal tarihi bilgiler içerir'. ~lk önce
Anadolu'da hakim beyler ad~na Türkçe'ye tercüme edilen bu tür eserler,
15.yüzy~ldan itibaren Osmanl~~ beyleri ad~na derlenerek, Osmanl~~ tarihçili~inin ilk örnekleri ortaya ç~km~~t~r. Bu eserlerde olaylar~ n günü gününe
tarihleriyle birlikte kaydedilmi~~olmas~~göze çarpar. Bunlar "Tarihi takvimler" ad~yla da amili. oldular. Sade bir dille herkesin anlayabilece~i popüler
hisleri yans~ tan menak~bnâme türü, A~~kpa~azâde ve Anonim Tevarih gibi
56 I

I. ~~ nalc~ k, "ötman Baba ye Fatih Sultan Mehmed", Do~u Bat~~ Makaleler I, s. 139.
A.Y.Ocak, Kültür Tarihi Kayna~~~Olarak Menaktbnameler, s. 54-55.
58 Bk. A. S~ rr~~ Leyend, Gazavatnânieler ve Mihalo~lu Ali Bey'in Gazaz~alnâmesi, TFK yay~ nlar~ ,
1956.
59 1-1.~ nalc~ k ve M.O~u~., Gazavat-t Sultan Murad bin Mehenuned ilan. TI.K Yay~ nlar~ , Ankara 1978.
6() 1 lalil ~ nalak, "Osmanl~~ Tarihçili~inin Do~u~u", Sö~üt'ten Istanbul'a, s. 111.
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popüler eserlerde oldu~u kadar, sonraki as~ rlarda da birçok
gazavatnâmede ya~amaya devam etmi~ tir. Gerçekten de dinleyicilerine
"hey gaziler" diye seslenen A~~ kpa~azâde,61 yukar~da görüldü~ü üzere, gaziler için, bir gazi s~fat~yla yazd~~~~tarihi, bir menak~ bnâmeden öteye geçmez.
Gazanâme-i Çehrin ad~yla kaydedilip di~erlerinden farkl~~ olarak do~rudan olay~~ya~ayan bir komutan ~airin kaleminden ç~ kan bir örnekte, gazilerin Bekta~ilikle ili~kisi görülmektedir":
Girup vasf-~~merdan-~~perha~dan
~üru eyledi Hac~~Bekta~tan
Mukannen budur kim ola he zaman
Yeniçer giiruhu mukaddem revan
Nola bu oca~olsa ~öhret-fiken
Çera~~~yakar Hac~~Bekta~dan
Yeniçeri askeri te~kilat~~benzeri düzenli ordu kurulmadan önce, Osmanl~~ ordusunun hepsini gaziler olu~ turmaktayd~. Anadolu ve Rumeli gazileri
aras~nda, Hac~~Bekta~~kültü çok kuvvetli idi. Çünkü ba~lang~çta Rumeli'deki
sava~~esiri Rum çocuklar~~Anadolu'ya gönderilir, gazi aileleri içerisinde
e~itilip Türkçe ö~renmeleri, Türk-~slam gelene~iyle yeti~tirilerek devlet
hizmetine al~nmalar~, ba~lar~na serpu~~olarak ak börk giydirilmeleri hep bu
gelenekten kaynaklanm~~t~r. Bu yüzden gazi gelene~inin devam~~Yeniçeri
te~kilat~nda aç~ kça görülür. Bekta~t tarikat~yla tarihi ve manevi ilgisinden
dolay~~yeniçerile~-e Gaziyân-~~ Hac~~Bekta~-~~Veli denilir. Bekta~! tarikat~yla
Yeniçeri oca~~~o denli birbirinden ayr~ lmaz hale gelmi~tir ki, 16.yüzy~ldan
itibaren, bir dede tarikat reisi seçildi~inde, ~stanburdaki Yeniçeri k~~las~na
gelir, tac~n~~kendisine Yeniçeri A~as~~giydirirdi. Yeniçeri oca~~, adeta gazi
adetlerinin sistemle~tirilmi~~haliydi.
Bu arada Anadolu'da özellikle Bekta~! Türkmenler aras~na 15.yüzy~ldan
sonra, özellikle ~ah ~smaille birlikte ~ii motifler de girer. ~ah~n k~z~l ba~l~kl~~ Türkmenleri kar~~s~nda, Osmanl~ 'mn ak börldü askerleri aras~ nda me~ruiyet mücadelesinde, gazilik esas al~ nm~~t~r. ~ah ~smail kendisini kahramanl~k ve yi~itlik sembolü ve ~ah-1 merdan s~fat~~ ile an~ lan Hz. Ali ile özde~le~tirmektedir: ~ahin evlacl~na ikrar idenler / Ahiler Gaziler Abdallar oldu... Yine,
61

•

H.Inalak, "Osmanl~~Tarihçili~inin Do~u~u", Sö~üt'ten Istanbul'a, s. 102.
Vuslati Ali Bey, Gaza-name-i Çehrin, hz. M.~sen, Atatürk Kül. Mrk. B~k. Yay~ nlar~, Ankara
2003, s. 256.
62

OSMAN1.II.ARDA GAZA ~DEOLOJ~S~N~N TARIHI

837

Hatayi mahlas~yla yazd~~~~~iirler aras~nda boz atl~~askerleriyle birlikte gazalar yapan gerçek gazilerin kendileri oldu~unu iddia eder:
Allah Allah diyin Gaziler din ~ah menem
Men sufiler yolda~~yam Gaziler din ~ah menem
K~rm~z~~taclu boz atlu a~~r le~kerlü
Murteza Ali zatluyem Gaziler din ~ah menem...."
1. Battalnâme
Türkler aras~nda el-Battal (kahraman) lakab~yla ~öhret bulan Emevi
komutan~~Seyyid Battal Gazi'nin Anadolu'da yay~lan kahramanl~k menk~beleri destanla~t~ nlarak bir halk hikayesi olan Battalnâme olu~mu~ tur. ~lk
~slam tarihçilerinden Taberi ve ~bnü'l-Esir'e göre Abdullah Battal, Anadolu'da kahramanl~klanyla o kadar ~öhreti yay~lm~~~ki, döneminde Anadolu'da bir sulh ve sükun devri ya~anm~~, sadece Türklerin de~il H~ristiyanlann da gönlünde taht kurmu~, ~am'dan Istanbul'a kadar insanlar güven
içerisinde seyahat edebilmi~lerdi". Eserin yazma nüshalan, bir kültür ve
edebiyat ürünü olarak, Menak~b-~~Gazavat-~~Seyyid Battal Gazi, Hikayat-~~
Seyyid Battal Gazi gibi isimlerle an~hrlar. 1245-46'da yaz~ld~~~~kesin olarak
bilinen Dani~mendname'de Melik Dani~mend'in Battal Gazi soyuna ba~land~~~~dikkate al~n~rsa, eserin meçhul müellifinin kitab~n~~bu tarihten önce
yazd~~~~anla~~lmaktad~ r. Zamanla, klasik bir Türk alp-gazisi ~ekline dönü~türülmü~~olan Battal Gazi'nin menk~bevi ~ahsiyeti etraf~nda ~ekillenen
Battalnâme, 11-13.yy.lar aras~nda te~ekkül ettirilmi~~olmal~d~r.
Selçuklu serhat bölgelerinin merkezindeki eski bir Bizans manast~n da
ünlü Seyyid Gazi külliyesine dönü~türülmü~tü. Selçuklular zaman~nda Battal Gazi'nin ~ehit oldu~u ve ad~n~~verdi~i Seyitgazi'de, ilk kez I.A.Keykubad
mezar~~ile ilgilenmi~tir. P.Wittek'e göre, bu mezar, 1204'te uçtaki Türkmen
gazilerin deste~iyle tahta geçen I.G. Keyhüsrev taraf~ndan in~a edilen türbe
ve mescitle, bir gazi ziyaretgah~~olarak Osmanl~ya kadar gelmi~tir. Osmanl~lar zaman~ nda da önemini sürdüren ziyaretgah, büyük bir külliye haline
getirilmi~tir". Malatya dahil de~i~ ik yerlerde de türbesi olmas~na ra~men,
Melikoff, Uyur iken Uyard~lar, çev. T. Alptekin, demos yay~nlar~, ~s~ . 2006, s. 41, 56.
El-Kamil Fi't-Tarih Terchn~esi, çev. A. A~~rakça, Bahar yay~ nlar~, ~st. 1991, C.
5, s. 207.
P.Wittek, Mente~e Beyligi, s. 8; ayn~~ yazar, Osmanl~~Imparatorlu~u'nun Do~u~u, s. 38;
717'de Emeviler'in ~stanbul ku~atmas~na kat~lm~~~burada kendini göstermi~, Eski~ehir'in
63 I.

64 11)116'1-Esir,
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Seyyid Battal Gazi külliyesi, uzun bir zaman Türkmen gazilerin ziyaretgah~~
haline gelmi~tir. Selçuklu sultanlar~, gazilerin güçlü ve etkin bir zürnre olmalar~~yan~~s~ra, bir ~ükran ni~anesi olarak söz konusu türbeye önem vermeleri, daha o zamanda Türkmenlerdeki gaza ruhunu aç~ kça göstermektedir
Selçuklu uçlar~nda yo~un olan Türkmenlerin nüfusu, Arap co~rafyac~ s~~
~bn Said (öl.1274/ 1286) rakamlar vererek; Denizli, Kütahya, Kastamonu
gibi Karadeniz sahilinden Akdeniz'e dek uzanan bir hatt~n bat~s~nda, Bat~~
Anadolu ~ehirlerinde, yo~un bir Türkmen gazi iskamna sahne oldu~unu
belirtmi~ tir. Bu bölge, daha sonra, Türkmen Beyliklefinin kuruldu~u sahaMüellif, bölgedeki yo~un Türkmen gazilerin faaliyetleri sonucu, güneybat~~ s~n~r~n~~ olu~turan Dalaman Çay~na, Battal nehri denildi~ini zikretmesi", bölgede Battal Gazi efsanesinin ne derece canl~~oldu~unu gösterir.
Dalaman Irma~~~a~z~ndan Saka~ya'n~n a~z~na kadar uzanan çizginin do~usundaki eski Selçuklu uc bölgesinde büyük bir demografik potansiyele ve
yr~celtilmi~~bir kutsal sava~~ideolojisine sahip yeni bir Türkiye do~n~aktayd~.
Dolay~s~yla II.~nalak'~n yerinde tespitiyle; bu patlamaya haz~r uc toplumunun, Bat~~Anadolu ve Balkanlardaki kom~u Bizans topraklar~na kar~~~tazyikte bulunmas~~ hemen hemen kagn~lmazd~67. Osmanl~lar dahil, Bat~~Anadolu uçlar~nda kurulan bütün Türkmen (O~uz) beyliklerinin en büyük miras~~din, dil ve soy birli~i idi. Bu birli~in ruhu da gaza idi. Ayn~~dili ve ülküyü payla~an halk, Beylikler aras~ndaki s~n~r~~gaza ile kald~rm~~~ve gaza n~hunu en canl~~ ya~ayan Osmanl~lar, bütün halk~n topraklar~na dolmas~na
neden olmu~ tu. Bu yüzden F. Emecen, hakl~~olarak Bat~~Anadolu'da kurulan Türkmen beyliklerini, "ilk Osmanl~lar" olarak tan~mlar".
Erken dönem Osmanl~~ gazileri aras~ nda da büyük bir sayg~ya mazhar
olan Battal Gazi'yi, kaynaklar~m~ z hiç olmazsa XV.yy.dan beri sava~ a giden
gazilerin "gazilerin ulusu" kabul ettiklerini gösteriyor. Battal Gazi kültür-at~n
Eski~ehir yak~n~ndaki merkezi, Sö~üt'e uzak de~ildi ve sefere ç~k~lmadan

güney bai~s~nda Seyitgazi kasabas~nda bir sava~ta ~ehit dü~mü~~(740) ve orada defnedilmi~tir;
l~k. A.Y.Ocak, "Battal Gazi", TDVIA, C.5, s. 204-205.
("6 Paul Wi~ tek, Mente~e Beyligi,
O. ~. Gökyay, 11.1( yay~nlar~, Ankara 1999, s. 2.
437 I lalil ~ nalc~k, "Osmanl~~ Devleti'nin Do~ulu Meselesi", Sögütten Istanbul'a, s. 232.
6813kz. Feridun M. Emecen, Ilk Osmanl~lar ve Bat~~Anadolu Beylikler Dünyas~, Kitabevi, ~ st.
2005, s.1- 16.
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önce onun türbesi ziyaret ediliyordu'. Yabanc~~tarihçiler, 17.yy. ba~lar~nda
dahi Avrupa cephelerinde ma~lup olmaya ba~layan Osmanl~~ askerlerinin
Battal Gazi'nin türbesine s~k s~k u~ray~ p, dua ve niyazda bulunmaya özen
gösterdiklerini belirtir.
Battalnâme'de, hala halk~n türbelerini ziyaret etti~i, Sivas'ta
Abdulvehhap Gazi ve Erzurum'da Abdurrahman Gazi gibi me~hur sahabi
komutanlarm ad~n~ n geçmesi dikkat çeker. Eser Anadolu'da Emevi-Bizans
mücadelelerinden Türk futuhat~ n~n ba~lad~~~~Türk-Bizans mücadelelerine
kadar, uzun bir dönemin hat~ralar~n~~ ta~~ r ve gaza ruhu, kendini çok k~~vyedi ~ekilde hissettirir. Türk gaza gelene~ine o denli etki etmi~ tir ki, Melik
Dani~mend ve Sar~~Saltuk gibi Türkmen gazileri, adeta Battal Gazi'nin isim
de~i~tirmi~~biçimleridir. Osmanl~~yazarlar~~ eserlefinde, Türklerin çok ho~una gitti~i için, Battal Gazi'yi bir Türk kahraman~~olarak saym~~t~r. Mesela
Saltuknâme'de, Battalnâme'deki pek çok menk~bevl kahraman~n ad~n~~
de~i~tirilerek aynen Sar~~Saltuk'a mal edilmi~ tir. Keza Battal Gazi'nin kahramanl~ k öyküsü, Rumeli gazileri aras~ nda da sevilerek okunurdu". F. Köprülü de, Seyyid Battal'~~ peygamber sülalesinden gelen tarihi bir Arap cengaveri de~il, ilkin Anadolu sel-hatlar~nda ~slam mefkuresi için çarp~~an
Türk gazileri aras~nda do~mu~~bir destan~n menk~bevl kahraman~~saym~~ur. Medfeninin Selçuklular zaman~ nda nas~l ke~fedildi~i hakk~ndaki menk~ be, sonradan belki "Eba Eyyub Ensari-Ak~emseddin" menk~besine de bir
örnek olmu~tur. Bu menk~be hiç ~üphesiz tarihi bir esas üzerine i~lenmi~~ve
Türklere has bir kahraman destan~d~r'. Mefkuresi, Rum diyar~ n~~ ~slam
dairesine sokmak ve bu u~urda ~ehit olmakt~ r. Her vesile ile ald~~~~büyük
ganimetleri gazilere bol bol da~~ tarak kendisi gayet fakirane hayat geçi~-ir.
2. Dani~mendnâme
Daha ilk Selçuklu ordulanyla beraber Anadolu'ya gelerek, Malazgireten
sonra Malatya, Sivas, Amasya, Tokat, Niksar, Çorum, Osmanc~k taraflar~n'
zapteden ve Anadolu'da ilk Türk devletlerinden birini k~~ran Melik
69 C. Kafadar, Between Two Worlds, s. 65. Battal Gazi kültünün as~rlarca ya~ad~~~~bu bölge,
Milli Mücadelenin de ilk (1.ineinü) ve son (Dumlup~nar) zaferlerinin kazan~ld~~~~saha idi.
M.Kemal, 1924 y~ l~nda ziyaret etti~i Dumlup~ nar'da, kazand~~~~sava~~ n hat~ras~ n~~ yad ederken,
"gaza ve ~ahadet diyar~ m hürmet ve lazimle selamlayal~ m" derken, tarihe de bir at~fta bulunuyordu (Atatürk'ün S.bylev ve DemeçIeri II, Atatürk Ara~t~ rma Merkezi yay~nlar~, Ankara 1997, s.
I 88.
7° A.Ya~ar Ocak, "Battalnâme", TDVM, C. 5, s. 207.
71 Fuat Köprülü, Türk Edebiyat~~Tarihi, Ötüken Yay~ nlar~, 1980, s. 255.
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Dani~mend Ahmed Gazi, Anadolu flnuhat~~tarihinin en n~e~h~~r ve büyük
gazilerinden biridir. Bu tarihi kahraman~n ~ahsiyeti etraf~nda toplanan
Dani~mendnâme, mahiyeti ve kahramanl~k ideolojisi aç~s~ndan Seyyid Battal destamn~n devam~~ durumundad~r". Kahraman~n~n Türk olmas~yla,
Battalnâme'den ayr~l~r. Eserde gaza ve cihat örgüsü çok aç~k ~ekilde bellidir. Dani~mend Gazi'nin de t~pk~~ önceki gaziler gibi, Istanbul'u almaya
çal~~mas~~ önemlidir. Istanbul'u fethetme arzusu, adeta Arap-Türk bütün
gazilerin ideolojisine yerle~mi~tir. Fatih'e kadar bütün Osmanl~~ hükümdarlar~~da bu ortak dü~ünceye sahipti.
K~ssa-i Melik Dani~mend veya K~ssa-i Dani~mend Gazi ad~yla bilinen
Dani~mendnâme'nin yaz~l~~~, üç a~amada gerçekle~mi~tir. ~lk önce
II.~.Keykavus'un emriyle Mevlana ~bn Ala taraf~ndan, gaziler aras~nda dola~an menk~ belerin derlenmesi sonucu 1245 tarihinde, ikinci olarak I. Murad
zaman~ nda Tokat kalesi dizdar' Arif Ala taraf~ndan 1360'ta, son olarak da
Gelibolulu Mustafa Ali, önceki nüshay~~ esas alarak Mirkatii'l-Cihad ad~yla bir
tarih kayna~~~olarak XVI. yüzy~lda yeniden kaleme alm~~t~r.
Dani~mendname'nin toplam 12 nüshas~n~~ kar~~la~urarak inceleyen ve alt~~
tanesinin daha ad~n~~tespit eden Necati Demir, eserin ba~ka nüshalarm~n
da bulunabilece~ini belirtmi~ tir". Gelibolulu M. Ali, Katip Çelebi, Müneccin-~ba~~, Hüseyin Hüsameddin gibi baz~~ Osmanl~~vekayiname yazarlar~,
eseri tarihi bir kaynak olarak kullan~ rken, F.Köprülü, 0.Turan ve
Dani~mendnâme ile ilgili ilk detayl~~çal~~may~~ yapan I.Mdikoff', eserin iyi
bir metodolojiyle, bir tarih kayna~~~olarak kullan~labilece~ini belirtmi~lerdi.
Dani~ mendname, 1071'den itibaren Anadolu'daki Türk-Bizans yada
Müslüman-H~ristiyan mücadelesini konu almaktad~ r. Bu arada Anadolu'nun bir bölümünün fethini ve vatan edili~ini, ço~unlukla tarihi rivayetlere dayanarak detayl~~ bir ~ekilde anlatan bir destand~r. Eserde, Battal Gazi'ye birçok yerde at~flar yap~ lmakta, Sivas'ta türbesi bulunan Hz. Peygamberin bayraktar~~ ve Battal Gazi'nin gaza arkada~~~Abdülvehhab Gazi,
Iran'da cesaret ve kahramanl~ klanyla Türkler aras~nda da ~öhreti yay~lan
Ebu Müslim, Zalo~lu Rüstem gibi isimlerden çok s~k bahsedilmektedir.
Keza Ebu Müslim ve Seyyid Battal'~n sancaklar~, Dani~mendname'de ve
Saltukname'de de zikredilir. Emeviler döneminde ya~am~~~ve ~slam gazileFuat Köprülü, Türk Edebiyat~~ Tarihi, s. 258.
Baz. Necati Demir, Akça~~Yay~ nlar~, Ankara 2904, s. 18-19.
7.1 Bk. La Gaste de Melik Dani~mend, C.1, Paris 1960, s. 42-185.
72

73 Dani~mend-ndn~e,
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~iyle birlikte Anadolu seferlerine kat~lm~~~olan Abdülvehhab'tan Taberi ve
~bn Kesir gibi ~slam tarihçileri bahsederlerken, onun Anadolu'da ~ehit oldu~unu belirtirler (731), ama nerede ~ehit oldu~u geçmez.
Dani~mendnâme'de ve Saltuknâme'de ise Sivas'ta ~ehit oldu~u zikredilen
Abdülvehhab Gazi, Anadolu'da gazilerin piri olarak bilinir". Battal Gazi ve
Sar~~Saltuk gibi, onun da Anadolu'da bir çok yerde mezar ve türbesi bulunmaktad~r.
Dani~mendnâme'de geçen tarihi olaylar ve mekanlarla ilgili ayr~nt~lar,
Dede Korkut hikayeleriyle de benzerlikler göstermektedir. Dani~~nend Gazi
ve arkada~lar~n~n ava ç~kmas~, dü~ünle~in ~ekli, ziyafet ~ölenleri, ~enlikler
ve çal~nan çalg~lar~n ayr~nt~lar~yla zikredilmesi, Orta Asya'dan gelen gelenekleri yans~tmaktad~r". Dani~mendnâme'de Müslümanl~k belirgin ~ekilde
i~lendi~i gibi, 150 at~n kurban edilmesi gibi, ~amanist dönemi hat~rlatan
motifler", Dede Korkut hikayeleri aras~nda benzerlikler, Orta Asya Türkleri ile Anadolu Türkleri aras~ndaki canl~~ba~lar~~yans~t~r. Korkut Ata'daki
Türkçe veli anlam~ndaki "Ata"n~n yerini, bu eserde; dan~~man, hoca anlam~nda Farsça bir terim olan "dani~mend" olarak de~i~mi~~gibidir. Bugün
Anadolu'da "Dan~~man Dede" olarak bilinen ziyaretgahlarm olmas~~dikkat
çekicidir».
Eser, Saltuknâme ve Battalnâme'den daha çok gerçek tarihi hadiselere
yer verir. Hem tarihi hadiseler, hem de metinler, yaz~ya geçirili~i aç~s~ndan
Dani~mendnâme, Battalnâme ve Saltuknâme zincirinin ikinci halkasm~~
olu~turur. Dani~mendnâme, Battal Gazi destan~n~n tamam~~oldu~unu, Battal Gazi ve gaza arkada~lar~n~n ebediyete intikal etti~ini bildiren cümlelerle
ba~lar. Lidersiz kalan Malatya ile~i gelenleri, bu konuya bir çare aramalar'
neticesinde tespit ettikle~i isimlerin yine Battal Gazi'nin soyundan gelmesi
bu destamn, Battalnâme'nin bir devam~~oldu~unu ortaya ç~karmaktad~r.
Ayr~ca Dani~mendnâme'nin muhtelif yerlerinde baz~~tarihi hadiselerin
öncesinin Battal Gazi ve zaman~na indirilmesi bu ba~lant~y~~güçlendirmek-

Kutlu özen, "Anadolu'da Te~ekkü1 Eden ~ slami Türk Destanlartmla ve Dani~mendname'de Almlülvehhal~~Gazi Motifi", Melik Ahmed Dani~moul Gazi ve Dani~mendname Sem. Tebli~leri, 1995 Niksar, s. 41.
Dani~mend-nâme, s. 26-27.
77 Dani~mend-min~e, s.219.
78 Mehmet Bicik, "Dani~mendnâme Destant'run Tahlili", Türk Dünyas~~Ara~t~rmalar~~Der.,
S.95, 1995, s. 201.
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XII-XIV.as~rlarda Anadolu gazileri, cihada giderken Ebu Müslim,
Battal Gazi gibi, hat~ ralar~~ Anadolu Türkleri aras~ nda daima ya~ayan, ~slam
kahramanlar~ na ait olduklar~~ rivayet edilen gazi bayraklar~~ ta~~yorlard~.
Dani~mendnâme'de ordunun önünde seyitlerin ve ~eyhlerin, yal~ n ayak
dervi~lerin de bulundu~u ve ellerinde üzerinde alt~n s~ rmayla ayetler yaz~ l~,
alt~n ba~l~~sancaklar bulunmas~, gaza gelene~inin süreklili~ini ve canl~l~~~n~~
gösterir. Osmanl~~ ordusunda bulunan dervi~~zünwelerinde de bu sancaklar~n varl~~~ndan söz edilir'.
Bu arada eserde, Melik Dani~mend Gazi'nin, babas~n~n Horasanl~~ bir
Türk, annesinin ise Battal Gazi soyuna dayand~r~lmas~, adeta Türk-~slam
sentezini destanda yans~tmaktad~r. Keza Dani~mend Gazi, bazen Battal
Gazi'nin soyundan oldu~unu, bazen de Harez~nliler'in yadigar~~ oldu~unu
söyler. Sava~~onun için geçici bir hadise de~il bir hayat tarz~d~ r.
Dani~mendname'de Çorunfun fethi anlat~l~rken, fetih günü Melik
Dani~mend'e gelen bir elçi ona bir çocu~unun do~du~u haberini getirdi.
Fetihten ve do~um hadisesinden sevinç duyan Melik Dani~mend, do~an
çocu~a Gazi ad~n~~ verdi. Çok cesur olan Dani~mend Gazi, bazen tek ba~~na
yüz binlik bir ordunun ba~~ndaki komutan~n yan~na gizlice gider ve onu
öldintrml.
Ayn~~ zamanda Dani~mendliler de, kendilerini, Anadolu ve hatta Balkanlardaki Türk gazilerinin ünlü kahraman~~ Seyyid Battal Gazi'ye dayand~ldar~ n~~ öne sürüyorlard~. Selçuklu umeras~~da uçlardaki gazilerin ekserisinin
idaresine ald~ klar~~ Dani~mendli Türkmenlerden olu~tuklarm~~ vurgular.
Bizansla iyi ili~kileri sürdürmek isteyen Selçuklu yönetimi, Bizans s~n~r~ndaki bu gazileri, Küçük Ermenistan'a, Trabzon Rum Devletine, Gürcistan
üzerine hatta deniz a~~r~~ bir sefere K~r~m'a dahi sefere yönlendirdiler. Bu
arada Selçuklular, Osmanl~lar'~n aksine, kendileriyle Gaziler aras~ndaki
fark~~ her zaman aç~ kça hissetmi~~olmahlar; çünkü birçok unvan alm~~~olma-

9 Necati Demir, "Islami Türk Destanlar~~ içerisinde Dani~mend-name", Melik Ahmed
Dani~mend Gazi ve Dai~i~mendname Sempozyumu Tebli~leri, 1995 Niksar, s. 49.
8(1 F.Köprülü, "Anadolu Selçuklular~~ Tarihinin Yerli Kaynaklar~", Bellelen, VII, 1943, s.
428-29.
g ~~ Mehmet Canatar, "Cenabi Tarihi'nde Dani~mendliler ve Baz~~ Mülahazalar", Melik
Ahmed Davi~mend Gazi ve Dani~mendname Sempozyumu 7'ebli~leri, Niksar 1995, s. 20; Köprülii,
ayn~~ makale, s. 427.
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lar~ na ra~men, bunlar ~ na aras~na gazi ~an~ m hiçbir zaman katma~ n~~lard~r".
Anadolu'da kurulan ilk gerçek gazi devleti olan Dani~mendliler, madeni
paralar~nda bile liderlerini gazi olarak ilan etmi~lerdi. Osmanl~~ devletinin
kuruldu~u sahada Dani~mendli oymaldar~~ da vard~. Bunlar, Bat~~ Anadolu
beylikler topraklar~ ndaki Yörükler gibi, kendileri gibi Türkmen geleneklerine dayal~~ bir siyasi olu~um olan Osmanl~~devletinin insan kayna~~n~~ olu~turuyordu. I. Murad'~n Dani~ mendnâme ile ilgilemnesi, o zamanki gaziler
aras~nda ~öhretinin yay~lm~~~olmas~yla ilgilidir. Selçuklu döneminde
Dani~mendnâme, gazilik epopesinin Anadolu Türkmen versiyonunu temsil
eder. Osmanl~~gazileri bu gelene~e sahip ç~km~~lard~.
0.Turan, Do~u Anadolu Türk Devletleri Tarihi adl~~ eserinde, Anadolu'da
1071'den itibaren ba~ layan ilk Türk gaza ak~nlar~~ ve bunun sonucunda
kurulan Türk devletlefinde, gazi kimli~i çok net biçimde bellidir. Eserde,
Anadolu Türklü~ünün temelleri olan bu küçük devletlerin, Türkmen göçmenlerinin Anadolu'ya ta~~nmas~ na öncülük eden ilk gazi te~ekküller oldu~u anlat~lmaktad~r. Diyar-~~Runfu yani Bizans Anadolu'sun~~~çok iyi tan~yan
gaziler, uzak yerlerden gelen Türklere ve daha çok göçebe kabilelere kar~~~
do~al koruyucular olarak kabul edilmi~~gibiler. Türk fütuhat~nda önderli~i,
bunun için haz~r olan gazilerin yapm~~~olmas~, Anadolu'nun kültürel geleneklerinde köklü bir kopmamn gerçekle~ mesini önlemi~tir. Malazgirt zaferine kat~lan ve Alp Arslan'~n komutanlar~ ndan olan Emir Saltuk, kendisine
ikta olarak verilen Erzurum'da ilk Türk devletini kurdu~unda, bütün
Saltuklu l~ükümdarlar~ na gazi unvan~~verildi~i gibi, bizzat o~luna Gazi ad~n~~vermi~~idi (Emir Gazi). Emir Gazi'nin Erzurun~ 'daki Saat kulesinin kitabesinde "~ems ül-nzülük ve'selatin emir ~nanç Yabgu alp tu~zul-be~~
muzaffer Gazi bin Ebu'l-Kas~m" ibaresiyle", alp ve gazi unvanlar~n~~ bir arada
kullan~r. K~saca, Güney Kafkasya ve Anadolu'ya yerle~en Selçuklu beyleri,
gazi unvan~~ alt~nda fetihler düzenleyen ve genellikle s~n~ r boylar~nda ya~ayan göçebe boy beyleridir. Gürcistan, Ermenistan ve Bizans topraklar~na
An~lar yapan bu gazilerden biri de Alparslan'a kat~lan Türkmen beyi Tug
Tekin idi. Ibnül-Esir, onunla birlikte çok say~da Türkmen boyda~~n~n ol-

P.Wittek, Osmanl~~imparatorlu~unun Do~u~~z, s. 38-39.
0.Turan, Do~u Anadolu Türk Devletleri Tarihi, Ötüken yay~ nlar~, Istanbul 2001, s. 25;
F.Sii~ner, Do~u Anadolu'da Türk Beylikleri, "~TK yay~nlar~, Ankara 1990, s. 23.
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du~unu cihat yapmaya al~~t~klar~n~~ ve bu yüzden o ülkeleri iyi bildiklerini
aktarmaktad~r".
Eski bir sugur ~ehri olan Erzurum, 10.yüzy~ ldan beri ilini ve din adamlar~n~n topland~~~, gazilerin ve tacirlerin yo~un oldu~u ve gaza ruhunun hep
canl~~ tutuldu~u bir ~ehir idi. Bugün Palandöken eteklerindeki
Abdurrahman Gazi türbesi hala ziyaret edilmektedir. Anadolu'ya da ilk
Türkmen gazi göçü, Malazgirt zaferiyle birlikte buradan ba~lam~~t~. ~ehirde
bulunan Saltuklu emir ve gazilerine ait türbeler, abidevi eserler olarak günümüze kadar gelmi~ tir. Dede Korkut kitab~n~ n, Saltuk-ilinde yüksek bir
destan halinde te~ ekkülü ile, Dede Korkut'un alplanyla Dani~mendname'
nin gazilerini ilk defa burada birle~ tirirken, çad~r ~eklinde in~a edilen türbelerin üzerindeki hayvan kabartmalar!, atl~~göçebe kültürü ile ~slami gelene~i ta~~binalar üzerinde de birle~ tiriyordu. Erzurum yak~nlar~ndaki
Alt~ntepe'de ke~fedilmi~~Emevi sikkeleri, Emevilerin kurulu~undan beri
Anadolu ile ticari ve askeri ili~kileri bulundu~unu arkeolojik belgelerle de
kan~tlam~~~olmaktad~ r. Anadolu'da birçok Bizans ~ehrini zapteden Emevi
gazileri, ~stanbul'u muhasara edecek kadar güçlenmi~lerdi'.
Kaynaklara göre Alp Arslan'~ n, Anadolu'ya gaza ve fetih için göndermi~~
oldu~u Mengücek Gazi ve Dani~mend Gazi'nin, Haçl~lara kar~~~birlikte
hareket etmesi önemlidir. Osmanl~lar zaman~ nda da Balkanlarda bir gazaya gk~ld~~~nda, ortak dü~~nan Rumlara kar~~~bütün Türkmen Beylikleri
sahas~ ndan gelen gaziler, ayn~~ safta birle~mekteydi. ~lk Anadolu fatihleri
gibi, Melik Gazi olarak ~öhret bulan Mengücek, "el-Gazi, e~-~ehid" s~fatlar~~
ile an~l~r ki ~ahadetinden sonra birkaç yerde bulunan türbesi ziyaretgah
ol~~~~~~ tur. ~bn Bib/ de Meng-ticek'i Gazi s~fat~yla anar'. En uzun saltanat
süren Mengücek emini Behram-~ah, gazalar~~ dolay~s~yla, gazi s~fat~yla ~öhret bulmu~, sikke ve vakf~yelerinde gazi ad~n~~kullanm~~t~r".
Alp Arslan ve Melik~ah'~ n kumandanlar~ ndan olan Artuk'un fetihleri
Dani~mendname'de Artuhi ad~~ile destani bir mahiyet alm~~t~ r. Amasya'da
Il~nu 1-F.s~r, El-Kamil Fi't-Tarih Tercümesi, X, 26.
1961 y~l~ndaki Alt~ntepe kaz~lar~ nda ke~fedilen, bir deri kese içerisinde 474'ü gümü~,
13'ü alt~n toplam 487 adet Emevi dinar~~ ve dirheminden olu~an definc, 684-742 y~ llar~~ aras~ nda hüküm süren be~~halifenin sikkelerinden olu~maktad~ r; Tahsin Ozgüç, "Alt~ntepe'de Bulunmu~~Olan Emevi Sikkeleri", Belleten, C. XLVII, S. 188, 1983, s. 1198-1204.
h.Sumer, Selçuklular Devrinde Do~u Anadolu'da Türk Beylikleri, s. 2-3.
87
O.uran, Do~u Anadolu Türk Devletleri Tarihi, s. 81.
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Artuk-ova veya Artuk-abad adlar~yla bu bölgede tarihi hat~ ralar b~rakm~~t~r.
Dani~ mendname'ye göre sonradan Müslüman olmu~~ve Dani~mend Gazi'nin en yak~ n gaza arkada~~~olan Artuk, Amasya ~ah' ~ettat'~n k~z~~
Efrumiye ile evlenir". Eserde önemli bir ~ahsiyet, bir kad~n kahraman ve
Melik Dani~mend'in sa~~kolu olan Ef~-umiye, Artuhi gibi, her ikisinin de
H~ristiyan oldu~u, gençlik devirlerinde birbirlerine a~~k olduklar~~ sonradan
Müslüman olduklar~~ anlat~l~r". Artuk'un çocuklar~ ndan ~l-gazi, gazi s~fat~yla
Mardin'de en büyük ve Anadolu'da Haçhlara kar~~~cihatta en önemli mücadeleyi veren ~l-gaziler devletini kurmu~tu. Onun kurdu~u bu hanedan üç
as~r hüküm st~rmekle, Selçuklu devrinin en uzun ö~nürlü (1108-1409) siyasi
~l-gazi'nin ye~eni Balak Gazi de Haçhlara kar~~~cihatla
te~ekkülü
~öhret bulmu~~ve ~ehit olmu~tur (1124).
~uras~~ kesindir ki, Anadolu'nun fethedilmesi ve Anadolu'ya yerle~me,
Malazgirt zaferinden hemen sonra çekilen Selçuklu ordusu taraf~ ndan de~il, bu gaziler taraf~ndan ba~ar~l~-1mm.. Dani~mend Gazi gibi, s~n~r ~artlar~n~n tehlikesini ve dü~manca tutumunu a~abilecek gerekli yi~itlik ve cesaret
gibi seciyelere sahip olan belli say~da liderin idaresi alt~nda, iman gücüyle
sava~an bu insanlar, Bizans'tan Anadolu'nun idaresini söküp alm~~lard~.
3. Saltuk-nâme
Balkanlardaki gaza ruhunu yans~ tan ve bir Türkmen dervi~~gazisi olan
Sar~~ Saltuk'un, dervi~ler ve gaziler aras~ nda zevk ve heyecanla okunan
menk~belerini anlatan Saltuk-nâme, Cem Sultan'~ n emriyle Ebu'l-Hayr-i
RumI taraf~ndan derlenmi~tir (1480). ~ehzade Cem'in, karde~i Bayezid'Ic
girdi~i saltanat mücadelesi s~ras~nda, gazilerin deste~ini al~nak için Rumeli
gazileri içerisinde büyük bir ~öhreti olan Sar~~ Saltuk'un ~öhretinden yararlanmay~~ dü~ünmü~~olmal~d~r. 15.yy.da Sar~~ Saltuk ile alakal~~ baz~~ tekkelerde, onun yaz~l~~ menk~belerinin mevcut olmas~~ ve bunun dervi~ler ve gaziler
aras~nda heyecan ve co~kuyla okunmas~~ çok kuvvetli bir ihtimaldir. Ebu'lHayr'~n bu eseri yazmak için yedi y~l dola~t~~~n~~söylemesi, Sar~~ Saltuk'un
~öhretinin geni~~bir sahada yay~ld~~~m göstermektedir. Müellif, Anadolu,
Rumeli ve K~r~m'da Sar~~ Saltuk ile alakal~~ ~~~~~ htelif tekkele~-i gezmi~, oralardaki dervi~~ve gaziler aras~nda hala ya~amakta olan fivayetleri toplamak
suretiyle Saltuk-nâme'yi meydana ç~karm~~t~r. Müellifin, Müslimnâme,
88

Dani~mend-nâm e, s. 70, 71, vd.

89 N.De~nir, "islami Türk Destanlar~~ içerisinde Dani~ mendn ~ne", s. 54.
9° 0.Turan, Do~u Anadolu Türk Devletleri Tarihi, s. 163.
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Battalnâme, Dani~ mendnâme, Hamzanâme vb. menak~bnâmeleri gördü~ü
eserinden aç~kça anla~~lmaktad~ r. Mesela Hz. Han~za'n~ n mucizeyi at~~
A~ kar, Seyyid Battal Gazi'den sonra Sar~~ Saltuk'a da hizmet etmi~tir'.
Saltuk-nâme'de geçen çe~itli dü~ man motifleri ve kahramanl~k örnekleri,
Köro~lu ve Dede Korkut destanlar~ nda bile geçmektedir".
Dani~mend Gazi gibi, Sar~~Saltuk da Seyyid Battal'~ n soyundan olup, ayn~~misyon ile, yani kafirlere kar~~~gaza ile mükellefin-. Dani~mendnâme ve
Battalnâme'den farkl~~ olarak, Saltuknâme'nin kahraman~~ büyük bir gaziveli olup, Mevlana, Hac~~Bekta~~ve bunlar~n ~nüritleri gibi devrindeki sair
büyük ~ eyhlerle daima dostça münasebetlerde bulunmu~tur. Bu ~nürider,
tahta k~l~ çlarla kaleler zapteden, kafirleri haraca kesen büyük gazi de~vi~ler,
alp-erenlerd ir.
Türlü kerametler göstererek birçok kafiri Müslüman eder, önce Sinop'ta, sonra Kefe'de ya~ad~~~~halde, en son Tuna k~y~lar~ nda ve Edirne'de
karar k~lm~~, burada k~rk y~l ya~ayarak Rumeli'yi islamla~t~ rmay~~ ba~l~ca
hedef edinmi~ ti. Daha sonra buralarm Osmano~ullar~~ zaman~nda ~slam
diyar~~olaca~~n~~gazilerine müjdelemi~ tir. Cihat ile geçen uzun bir ön~ürden
sonra ~ehit olmu~~ve vasiyeti üzerine önceden haz~rlanm~~~muhtelif tabutlar~, muhtelif hükümdarlar taraf~ ndan muhtelif yerlere götürülmü~tür. Bu
yüzden çok yerde türbesi bulunmaktad~ r. Kom~u H~ ristiyanlar da kerametlerini görerek kutsiyetine inan~ yorlar ve ondan ahitnameler alarak tekkelerine adaklarda bulunuyorlard~".
Saltuknâme, içindeki tarihi unsurlar bak~m~ndan ayn~~ tür eserler içerisinde özel bir yeri vard~ r. 15. yy.da Rumeli gazilefinin hayatlar~ , sosyal
durumlar~, devletle ili~ kileri, idealleri, sava~lar~ , dini ve siyasi dü~ünceleri,
hatta psikolojilerini yans~tn~ ak gibi ilginç bilgiler vermektedir.
Saltuknâme'de bir gazi ~ehri olan Edirne'nin merkez rolünden uzakla~t~r~l~p yerini, cinayet, rü~vet, zina, barbarl~k yata~~~ve kozmopolit bir dev~irme
merkezi olan ~stanbul'un almas~, ~ iddetle tenkit edilmektedir'. Çünkü
Saltuk-netme I, s. 5.
Kemal Yüce, Salktuk-nâme'de TariM, Dini ve Efianevi Unsurlar, KB Yay~ nlan, Ankara
1987, s. 196; Sa1tuk-416m I, Ebu'l-1 k~yr-~~ Rumi, haz. ~. 1.1. Akal~n, KB Yay~ nlar~, Ankara 1987,
s. I; F.Köprülü, agm, s. 432.
9:1 F.Köprülü, "Anadolu Selçuklular~~ Tarihinin Yerli Kaynaklar~", s . 435.
94 Saltuk-nâme 111, Elm'I-Hayr-~~ Rumt, haz. ~. H. Akal~ n, KB yay~ nlar~, Ankara 1990,
s. 365368.
gi

92

OSMANLILARDA GAZA IDEOLOJIS~NIN TARIFIl

847

gaziler oca~~~Edirne ile birlikte gaziler de gözden dü~mektedir.
Saltuknâme'ye göre dünyan~n merkezini te~kil eden bu ~ehirde, Sar~~
Saltuk'un "ak alemi" dalgalanmaktad~r. Saltuk'un gazalarda kulland~~~~ak
sancak, sonradan Osman'~n da sanca~~~olmu~tur". Böylece her kim Rum
topraklanmn fatihi olmak istiyorsa, gazilerin kalbi olan Edirne'de oturmal~d~r. Gaza için buradan daha iyi bir yer yoktur. Dünya bir yüzük gibidir.
Rumeli bu yüzü~ün mührü, mührün ortas~~ ise Edirne'dir. Kim bu yüzü~ü
parma~~na takmak isterse, bu serhatta olmal~d~r. O kutsal yer, Rumeli'nin
merkezidir'. K~saca Osmanl~~hükümdarlann~n, eski bir gazi merkezi olan
Edirne'yi ihmal etmelerini ele~tifiyordu.
Saltukname'de Anadolu beyleri aras~nda Gazi Umur ve Ece Beyden, San
Saltuk'un halefi olarak bahsedihnesi', onlann, Balkanlardaki ~anl~~seferleri
dolay~s~yla, bütün Rumeli gazileri ve Türk denizcileri aras~nda ~öhretlefinin
devam etmi~~olmas~ndan dolay~d~r. Ayr~ca Karesi beylerinden ve önemli
gazi liderlerinden Ece Bey, Sar~~ Saltuk'tan sonra gazilerin ba~~~olacakt~r.
Baz~~ tarihi bilgilere göre, Dobn~ca'da kalan Müslümanlar, Halil Ece Beyin
komutas~nda Karesi iline göçmü~lerdi".
Bir zamanlar Saltuk ili diye an~lan Bart~n ve Sinop (Saltuk-nâme'de
Ceziretü'l-u~~ak (a~~klar adas~) diye geçer) havalisinin K~r~m ile 13-14. yüzy~llardaki daimi siyasi ve iktisadi ili~kileri, Alt~nordu Ilanlar~~ ile K~nm'daki
büyük prenslerin Ulahlar, Bulgarlar ve Bizanslar ile s~k~~ ba~lar~~Anadolu'dan buralara ve buralardan Anadolu'ya vaki olan baz~~ göçler,
Dobruca'dan ba~layarak Edirne civarlanna kadar daha Osmanl~~ fütuhat~ndan önce birtak~m Türk kolonilerinin kurulmu~~olmas~, bunlar~n zaman
zaman tekrar buralan b~rak~p kaçma~a mecbur edilmeleri gibi tarihi hadiseler, eserde destani birer menk~be ~eklinde tespit edilmi~tir'.
Saltuk-nâme'yi deneyen Ebu'l-Hayr, ~ehzade Cem'in, gazilere; "padi~ah
olursam Edirne'de otururum" dedi~ini de kaydetmektedir". O, tahta geçerse, ba~kenti Edirne'ye ta~~yaca~~n~~ve Istanbul'daki kap~kullarm~n üstüngr' F. Köprülü, "Anadolu Selçuklula~~~Tarihinin Yerli Kaynaklar~", s. 436; K.Yüce, a.g.e., s.
283

,~~.;

Saltuk-nânte ~~, Ebul-1-layr-~~Rumt, haz. ~. Il. Akal~n, KB yay~ nlar~, Ankara 1988, s. 241-

242.

<

haz. 5.1-1.Akal~ n, KB yay~ nlar~, s. 124, 262, 354.
• Saltuk-nch~te
K.Yüce, Saltuk-nâme, s. 166; Z. Velidt Togan, a.g.e., s. 270.
9) F.Ktiprülti, "Anadolu Selçuklular~~Tarihinin Yerli Kaynaklar~", s. 440.
F.Ktiprülü, "Anadolu Selçuklula~~~Tarihinin Yerli Kaynaklar~", s. 437.
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lü~ünü k~rmay~~vaat eder. Gaziler için bu, eski ~eref ve güçlü dönemlerine
geçme f~rsat~~ idi". Anla~~ld~~~~kadar~yla, gaziler, II. Bayezid ile Cem aras~ nda süren saltanat mücadelesinde dengeleri sarsacak bir güç unsuru idi.
~ehzade Cem'in, R~nneli'deki Osmanl~~gazileri aras~nda oldu~u gibi, K~r~~~~,
K~pçak ve Alt~nordu sahas~nda büyük ~öhreti olan Sar~~Saltuk hakk~nda
böyle bir eser tertip ettirmesi gayet tabii idi. Cem, bir O~uznâme niteli~i
ta~~yan ve gazilik kayna~~~olabilecek Cam-i Cemayin (1481) adl~~eser, de
ayn~~dü~ünceyle telif ettirmi~ ti. Burada, Oruç Tarihinde oldu~u gibi Osmanl~~hanedan~, Horasanl~~Ebu Müslim'e dayand~r~lm~~t~r".
~lk anonim Osmanl~~kronikleri ile mü~terek bir özellik ta~~yan eser,
14.yüzy~lda yaz~ lan az çok tarihi esaslara dayanan evliya menk~beleliyle
~nü~terek birtak~m rivayetleri de içer~nektedir. Os~nanl~~devletinin ilk kurulu~~safhalar~~hakk~nda mevcut rivayetle~- ve özellikle bu hikayelerin olu~mas~ na etki eden psikolojik faktörler, Saltuknâme'de de ayn~~ ~ekilde göze çarpar. Anadolu'da kurulan Türkmen beyliklerinden ve Karamanl~lardan bahsedilip en fazla Osmanl~ lar üzerinde durulmas~ , Osman Gazi'ye bu eserde
alp s~fat~n~n verilmesi, bu sülalenin O~uzlar neslinden ve me~hur Korkut
Ata evlatlar~ndan oldu~unun vurgulanmas~~dikkate de~erdi'''. Ebu'l-Hayr~~ R~uni, Saltuknâme'yi yazarken, Bekta~i vilayetnâmele~inden ve anonim
Osmanl~~kroniklerinden yararlanm~~~olmas~~tabiidir. Asl~nda bu Anonim
tarihler, Rumeli gazileri aras~ nda okunmak amac~yla tertip edilmi~~oldu~u
gibi, bu tür eserler de ayn~~muhitlerde ve dervi~~tekkelefinde ya~ad~~~~malumdur". Saltuknâme'deki gaza ruhu ve siyaseti, Osmanl~~gaza ruhu ve
siyasi anlay~~~yla örtü~mekteydi. O yüzden II.Bayezid'in türbesini yapt~rm~~~
olmas~, 1538 seferine ç~ karken Kanuni'nin Babada~~'nda bulunan türbesini
ziyaret etmesi'', ço~u gazilerden olu~an Osmanl~~ordusundaki Sar~~Saltuk
hat~ras~= derinli~ini göstermektedir.
Sosyal tarih ara~t~rmalar~, Osmanl~lar~n sosyo-politik ve dini esaslar~n,
Selçuklular~n devam~~oldu~unu gösterir. Saltuknâme'ye göre de biri, di~e101

Cemal Kafadar, The Between Two Worlds, University of California press, Berkeley 1995,

s. 148.
102 Mahmud el-Bayatt, Cam-i Cen~ayin, Türkçe çevirisi, N. Ats~z, (Osmanl~~Tarihleri içinde)
s. 380-400.
' Saltuk-nd~ne ///, s.224, 226, 238 vd.
1°4 F.Köprülü, "Anadolu Selçuklular~~ Tarihinin Yerli Kaynaklar~", s. 438.
1..Koprulu, Türk Edebiyatn~d.a Ilk Mutasavv~flar, Diyanet i~leri b~k. yay~ nlar~ , Ankara
1993, s. 55.
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rinin varisi olan bu iki devlet aras~ndaki ba~, Sar~~Saltuk'un üstün gayretleri
sonucu gerçekle~mi~tir. Sar~~ Saltuk, Selç~~klulardan sonra Anadolu'da bozulan siyasi birli~i sa~lamak ve da~~lmalar~~önlemek için bütün beyleri etraf~nda toplayarak Osman Beye itaat etmelerini istemi~tir. A~~k Pa~a, Anadolu'da çe~itli Türk boylar~n~~ birli~e davet etmesi gibi, Sar~~ Saltuk da bütün
Türk a~iretlerini Osmanl~~ ~emsiyesi alt~nda birle~meye ça~~r~yordu. Selçuklu dönemi Anadolu's~mu oldu~u kadar, Osmanl~lar~ n ilk devirleri hakk~nda
çok k~ymetli bilgi veren bu büyük destani eser, Balkanlar'da Osmanl~~hakimiyetini süratle kuran ve buralar~~ vatan açan Rum gazileri ~~~~~ hitini, yeni
rivayetlerle süsleyip son ~eklini verdi~i kadar, 14. ve 15. yy. Türk fatihlerinin psikolojisini anlamak ve bu büyük hadisenin manevi faktörlerini anlamak bak~~~~~ ndan da kuru vekayinâmelerden çok üstün ve çok canl~~ bir tarihi k~ymet ta~~maktad~r. Saltuk-nâme'de geçen dini, mitolojik ve efsanevi
unsurlar, önceki ~slami ve eski Türk destanlar~~ile ciddi ba~lant~s~~oldu~unu
göstermektedir". F.Köprülü'nün de dedi~i gibi, Saltuknâme, Osmanl~Türk destamd~r. Eski Türk destan~ndaki unsurlar zamanla ~slam etkisinde
renklenip biçimlenerek yeni bir Türk destan~n~ n do~u~unu haz~rlam~~t~r'''.
Anla~~l~yor ki, Türkler alpl~k gibi eski kültürel de~erlerini, yeni co~rafi ve
sosyal ~artlara adapte ederek gazilik gibi, yeni bir ~ekil içerisinde ortaya
koymu~lard~.
4. Hamzanâme
Anadolu'da gaza ideolojisinin en önemli kaynaklar~ndan biri de
Hamzanâmelerdir. Hz. Han~za'n~ n yi~itli~i ve güçlü ~ahsiyeti, ~ehit edilmesinden sonra Araplar aras~ nda destanla~m~~t~. ~~-an'da bir tak~m yeni unsurlar kat~larak zenginle~tirilen ve yaz~ya geçirilen bu hikayeler, k~sa zamanda
Türk kahramanl~k öykülerinin belli ba~l~~ konular~ndan biri olmu~~ve
Hamzanâme ad~yla günümüze kadar gelmi~tir. Hamzanâme, büyük bir
ihtimalle 14.yy.dan itibaren öncelikle Suriye Türkmenleri aras~nda ilgi
görmeye ba~lam~~t~r'''.
Yaz~l~~ bir metin olmadan önce, Hamzanâmeler'in sözlü bir gelenek olarak Türkler aras~nda yay~ld~~~~anla~~lmaktad~r. Milli bir karakter ta~~rnamasma ra~men Battalnâme gibi, Türkler taraf~ndan k~sa sürede benimsenip
I 06

Bkz. K.Ytice, Saltuk-nân~e, s. 310; F. Ki~prülü, agm., s. 441.
F.Köprülü, "Anadolu Selçuklular~~Tarihinin Yerli Kaynaklar~", s. 425.
I " Nurettin Albayrak, "Ha~nzan~imc", TDVIA, C.15, s. 517; littfi Sezen, Halk Edebiyat~nda
Ha~nzanân~eler, Ankara 1991, s.27-33.
107

Belleten

54

850

SELAHATTIN DO~O5

yayg~nla~mas~nda, ~slam kahramanl~k ve gaza ülküsünü bar~nd~rmas~, Hz.
Hamza'n~ n cesareti ve yi~itli~i, Türklerin onun ~ahs~nda kendi benli~ini
bulmas~~ vb. sebepler de önemli olmu~tur.
Türkçe Ha~nzanameler, ilk defa 14.yy.da Ahmedi'nin karde~i I-Imzay~~
(öl.1413) taraf~ndan yaz~ya geçirilmi~tir. Dede Korkut hikayelefinde oldu~u
gibi, destandan halk hikayelerine geçi~~döneminde, 14-15.yy.larda derlenerek kaydedilmi~~olmal~d~r. Ham~avi'nin Hamzanâmesi, zamanla yay~lm~~,
özellikle yeniçeri ortalar~nda, uç bölgelerinde hatta kahvehanelerde, ya
kitaptan okunmu~~yada meddahlar taraf~ndan anlat~lm~~t~r. Nitekim ~stanbul kütüphanelerinde bulunan nüshalardan baz~lar~nda, eserin hangi tarihte, kim taraf~ndan, hangi kahvehanede okundu~una dair kay~tlar vard~r.
Süleyman Faik Efendi: "Ha~nzanâme denilen efsane-i kazibe"nin sahaflardan kiralanarak baz~~ yerlerde okundu~un~~, haf~zas~~kuvvetli olanlar~n bu
hikayeleri ezberleyip meddah tarz~nda anlatt~klar~n' kaydeder".
Hamzanâme'de geçen Hz. Hamza'n~n efsanevi at~~A~kar, yukar~da geçti~i gibi, Battal Gazi ve Sar~~ Saltuk'a da hizmet etmi~tir. Saltuk-nâme,
Seyyid Battal ve Hz. Hamza'dan bahsederek ba~lar. Bir gece rüyas~nda atas~~
olarak bildi~i Battal Gazi'yi gören Sar~~Saltuk'a, gazaya devam etmesi telkin
edilir: "Ci~er-g6~em! Dur yiründen huruc eyle.... Falan ma~araya var,
benüm bidü~üm A~kar'unn anda bulas~n" didi. "Ve esbab-~~ alat-~~ harbi
Hz. Hamza'n~n yara~~dur (ordusu) hep andad~r"
5. Düsturnâme

Enverrnin 1465'te tamamlayarak, Fatih'in veziriazam~~ Mahmud Pa~a'ya
(öl.1474) sundu~u Düsturname, Osmanl~~gaza ideolojisini yans~tan önemli
kaynaklardan biridir. Üç bölümden olu~an eserin ikinci ve en büyük k~sm~,
Ayd~no~lu Gazi Umur'un gaza faaliyetlerini anlat~r ki, eserin yaz~l~§ sebebi
de budur. Eserin üçüncü ve k~sa bölümü ise Osmanl~lar~~ anlat~r.
Düsturname'de Enveri, Osmanl~~soyunun ana taraf~ndan O~uz Hana, baba
taraf~ndan Kurey~'e dayand~r~r m. Hanedan~~ hem O~uzlara hem de peygambere ba~la~na yoluyla me~rula~t~rma i~levi, alpl~k ülküsü ile ~slami gaza
gelene~ini birle~tirmektedir.

I"

F.Köprülü, Edebiyat Ara~t~rmalar~~ 1, ()diken yay~ nlar~, ~stanbul 1989, s. 202.
Saltuk-nâme I, haz. 5.11. Akal~n, KB yay~nlar~, Ankara 1987, s. 5.
II I Enyerf, Düsturnâme, ed. M.11.Yinanç, ~stanbul 1928, s. 73; C:Amber, "Osmanl~~ Hanedan
Efsanesi", Sö~iU'ten Istanbul'a, s. 258.
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S~n~r boyla~-~nda gazi ak~nc~~ g-uruplar~~olarak hareket eden Türkmen g-~~ruplar~, bir araya geldiler ve Ayd~no~lu Gazi Umur, Osmano~lu Orhan ve
o~lu Süleyman Pa~a gibi güçlü önderlerin kumandasma girdiler. Ancak bu
liderler sayesindedir ki Bizans imparatorlar~, Anadolu'dan büyük çapta
t~cretli asker yard~ m~~temin edebildi. Umur Gazi'llin faaliyetlerinin ayr~nt~l~~
anlat~~~~~, gaza sonucu ele geçirilen ganimetlerin ve bu sürecin berrak bir
tasvirini verir. 1305 ve 1311 aras~nda Trakya ve Yunanistan'da Katalan
toplulu~u ile yapt~~~~i~birli~i de bunun (doyt~mluk) bir sonucu olarak görülebilir. Dolay~s~yla Bizans kaynaklar~nda geçti~i ~ekilde, "Bizansl~lar~n sad~k
dostlar~~ olarak onlar~ n hiz~netlerrnden gerçekte yararlananlar bu Türk
beyleri idi. Türkmen beyleri, Bizansl~larla ittifak yapmak suretiyle, giderek
artan bir ölçekte Balkanlara ak~nlar yapmak üzere artan gazilere i~~ve ganimet temin edebiliyorlard~. Gazi Umur, ne deniz a~~ r~~ topraklar~~ fethe~ ~nekle ne de onlara yerle~mekle ilgileniyordu. Düsturnâme, di~er kaynaklarla da teyit edildi~i gibi, sürekli olarak Umur'un askerlerinin zenginle~ti~ini vurg-ular. Düsturnâme'de geçti~i gibi, Gazi Umur, ~zmir'i al~nca Hoca
Seln~an'a ad~n~~"Gazi" koyaca~~~bir kad~rga in~a etmesini istemi~tir. Gazi,
bir kad~rga ile yedi kay~ktan olu~maktaycl~"2. Umur'un babas~~Ayd~no~lu
Mehmed Bey, Birgi'yi al~p merkez yapm~~~(1308), beyli~ini Izmir'e kadar
geni~leterek Bat~~Anadolu'nun en kuvvetli beyli~ini kurmu~tu.
Eserde, Balkanlarda fetihlerin ba~lamas~n~ n sadece ~slam gazilerinin bir
ba~ar~s~~olarak takdim edilir. Süleyman Pa~a ise böyle politikalar için elveri~li ~artlar buldu ve 1352'de Rumeli'de Çimpe'yi i~gal ederek istikamet
de~i~ikli~i için ç~~~r açan karar~n~~ ilan etti'. Düsturname'nin Osmanl~~
tarihinden bahseden k~sm~nda, Süleyman Pa~a'n~n Gelibolu fethini müteakip Umur Beyle görü~tü~ü kaydedilir: S~vd~lar küffar~~hem Gazi Umur / Andan ol Ayd~n eline azmide~l Anda geldi görü~ür oldu siirt~r / Pes magalkaraya gaziler gider.... 1 ". Sonradan yaz~lm~~~baz~~ Osmanl~~ kroniklerinde bu görü~me
teyit edilir.
Gazi Umur'un sonraki y~llarda Osmanl~lara etkisi büyük olmu~tur. Osmanl~~ kaynaklar~ n~n Gazi Umur'a bak~~lar~~ hep olumlu ve hayranl~ kla doludur. Osmanl~~ denizcile~-inin Gazi Umur'un izinde olmaktan gurur duyTuncer Baykara, Ayd~no~lu Gazi Umur Bey, KB yay~ nlar~, Ankara 1990, s. 59.
1. 1nalc~ k, "Osmanl~~ Devleti'nin Do~u~u Meselesi", Sö~üt'ten Istanbul'a, ~ mge Ktv., Ankara 2000, s. 239.
Düstun~âme-i Enver, n~r. M.I I.Yinanç, Istanbul 1928, s. 83.
I
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duklar~~ söylenebilir. O, t~ pk~~ Osmanl~lar gibi, hem kom~u beylilderle hem
de ~lhanl~larla hep dostane geçinmi~, daha çok, kom~u H~ristiyan güçlerle
yapt~~~~gazalarla ~öhret kazanm~~t~. Yusuf b. Abdullatif in Subhat'ül-Ebrar
adl~~ eserinde ~öyle belirtir: Ayd~n Be~~o~lu Gazi Umur Pa~a, gemülere binüb
gazalar ederdi. Al-i Osman be~lerinden gemi ile gaza eden evvel Umur Pa~adir.
Nice kerre velayeti zahir olma~~n gaziler, Umur Pa~a cam için deyü yemin ederlerdi. Bu Umur Pa~a zaman~nda gaziler ganimet mal~n~~bekta~i börkleriyle üle~tirdiler.
An~n içün börklerin qfesin altun ile bezediler. ~imdi ol kispeti çorbac~lar ve solaklar
giyerler. Umur Pa~a kisbetidir
Sonra piyade olan gaziler ol keçeyi giyer oldu
Yeniçeri keçesi sonra ihdas oldu...."5 Bir zamanlar, Osmanl~~ gazileri
aras~nda ba~~na yemin edilecek kadar ~öhret bulmu~~olan Gazi Umur'un
denizlerdeki faaliyetleri sonraki yüzy~llar~n Osmanl~~ kaynaklar~na da yans~m~~t~n Mesela Tursun Bey, Osmanl~~donanmas~~ Kefe'yi fetih için Karadeniz'e aç~ld~~~nda: E~er görse an~~Gazi Umur Be~~
/ Diye olmaya bu donanmadan
ye~...1' diye zikreden
Alpl~k de~erlerinin faziletlerinden bahseden Yaz~c~zâde Ali, Tarih-i al-i
Selçuk'unda gazilerden övgüyle söz ederken, Gazi Umur'un sava~lar~na da
de~inir. Yaz~c~zâde, onu, Melikü'l-guzat ve'l-mücahidin Gazi Umur Bey diye
anarak, gaza faaliyetlerinden sitayi~le bahseder. Kendisinden haraç isteyen
~lhanl~~ valisi Timurta~'a kar~~, harac gayri müslimlerden al~n~r, biz
Müslüman~z ve gayri müslimlerden harac~~ancak biz al~r~z ~eklindeki cevab~~
ve yi~itli~i, Timurta~'~n ho~una gitmi~~ve ondan haraç istemeyip; "gazi yi~itmi~sin, var gaza k~lmakla ol" demi~tir117. Düsturname'de Sivas Hükümdar~~
Emir Eretna, Gazi Umur'a iki manc~ n~k gönderir118. Gazi Umur'un
Bahaiiddin, babas~ n~n ise Mubarüziddin unvanlar~yla an~lmas~, Mevlevl tarikat~~ ile olan ili~kilerinden kaynaklanmaktad~r. Düsturnâme ve EflakI, Gazi
Umur'un, Mevlana'n~n manevi himayesi alt~nda oldu~unu ve çarp~~malar~ n
en ate~li zamanlar~nda meydana ç~karak, hayat~n~~ kurtard~~~ n~~belirtir l

115

Bk. I limmet Ak~ n, Ayd~no~ullar~~ Tarihi Hakk~nda Bir Ara~t~rma, Ankara 1968, s.50-51.
Be~, Tarih-i Ebül-Feth, haz. M.Tulum, ~stanbul 1977, s. 169.
~~17 Tarih-i al-i Selçuk, v. 280a. Mücilif, gazilerle ilgili tivgülerini ~u beyitlerle süslemi~tir:
"Gaziler atunun aya~~~tozunu görüb
"Çokdan kilise ve salibün yerine hem
okdan n~esihler yükü harban k~ldular"
Mihrab ve minber ve dur-i divar k~ldular.." (v. 27b).
Ç
I 8 Düsturnâme-i Enveri, n~r. M.II.Yinanç, ~stanbul 1928, s. 57-62.
119 Elizabeth A. Zachariadou, "~ lk Osmanl~ lara Dair Tarih ve Efianeler", Sö~lieten Istanbul'a, s. 393; Eflald, Menak~bu'l-Arifin, C. II, trc. T.Yaz~c~, ~stanbul 1989, 342-345.
116 Tursun
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Mevlana'n~ n torunu Ulu Arif Çelebi, uç Türkmen beylikleri içerisinde
özellikle Ayd~no~ullar~~ile ilgilenmi~, Ayd~no~lu'nu teb~ir ederek vilayetinin
çok geni~leyece~i müjdesini vermi~~ve bütün evlad~n~n gazi olaca~~n~~söylemi~ti. Sultan Veled de Ayd~no~lu için çok iyi hisler besliyor, Türkmen
beyleri içinde en çok onu övüyor, sultanu'l-g-t~zat olarak hitap ediyordu.
Osmanl~lar da dahil uç Türkmen beyli~i topraklar~nda, Balkanlara kadar
uzanan gazilerin geni~~faaliyet sahas~nda çe~itli dini ve sosyal zümreler
içerisinde, birçok Mevlevl dergah ve tekkesi de aç~lm~~t~r. P.Wittek, Mevlevilerin uc bölgelerini ziyaretlerini fütuhatta ~öhret kazanm~~~olan bey ailelerini menfur Türkmen babalar~n~n etkilerinden kurtarmak ve Mevlana sülalesine kazanmak olarak yorundamaktad~ r. Böylece siyaset üstü bir konuma
gelen MevlevIli~i, beylikleri birle~ tirici bir mevkie getirme gayesi de güdülmü~tür'. 15.yy.dan sonra birçok Osmanl~~ kentinde Mevleviler kendisini kabul ettirirken, birçok Osmanl~~ padi~ah~~ onlarla yak~ndan ilgilenmi~,
II. Murad ba~kent Edirne'de büyük bir Mevlevi tekkesi açm~~t~ '.
Alp-erenlikten gaza dü~üncesine dönü~ümün ya~and~~~~Osman, Orhan
ve I.Murad döneminde, çe~ itli Türkmen beylikleri topraklar~nda oldu~u
gibi Osmanhlarda da manevi hayat~~ tanzim yan~nda siyasi gayeleri de bir
misyon olarak üstlendi~i anla~~lan Mevlevilik, gaza gelene~inin ana kaynaklar~ndand~r. Beyli~in devlet haline geli~i ve hükümdarlarm me~ruiyetini
destekledi~i gibi, Ortodoks islami anlay~~ a ve bu arada gazi kültürüne geçi~te köprü vazifesi görmü~~ve ~ehirlerde giderek etkili bir güç olmu~tur. Uc
beylerinin gazi lakab~n~~ almalar~~ onlar~n art~k ~ehir hayat~na geçmi~~ve az
çok medrese tesiri alt~na girmi~~olmalar~na ba~l~d~r.
Gazi Umur, Bizans'~ n saltanat mücadelelerine müdahale ederek, LatinOrtodoks ihtilaf~ ndan da yararlanarak, Balkanlar ve Adalar denizinde gazalarda bulunmu~tur. Bizans kaynaklar~n~n da ~ehadetiyle, 1342'den itibaren
380 gemiden olu~an filosu ve 30 bine yak~n gazi ordusuyla Kantakuzen'e
yard~m etmek üzere Rumeli'ye ç~km~~t~ r. Gazi Umur, bölgeye,
Düsturnâme'de de geçen ve efsanele~en tam be~~sefer düzenlemi~tir. Onun
Rumeli ve Adalar denizindeki faaliyetleri, aleyhinde Papa liderli~inde Haçl~~ sald~r~s~na neden olacak ve iz~ nir'i kaybedecektir. Izmir'i yeniden almaya
çal~~~rken de ~ehit olmu~tur (1348). 21 y~l din u~runa mücadele eden ve
I2()

P.WilIck, Mente~e Beyli~i, s. 60-61.

121 1I.~ nalak,

s. 208.

Osmanl~~imparatorlu~u Klasik Ça~~(1300-1600), YKY yay~nlar~ , ~ stanbul 2003,
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tam 26 gaza yapan Umur'un son seferinde, ~zmir'i geri almaya çal~~~rken
genç ya~ta (39) ~ehit olmas~, Düsturnâme'de çok hazin anlat~l~r'. Bu olay
Türklerin maneviyat~ n~~ k~ rd~~~~kadar, H~ristiyan dünyas~n~~ bir o kadar sevindirir.
Rumeli fatihleri Gazi Umur ve ça~da~' Süleyman Pa~a'n~n (1358), her
ikisi de ~ehit olmas~ , ve bu genç kahramanlar~n gaza hat~ ras~n~ n, .as~rlarca
Osmanl~ larda da derin izler b~rakmas~~ve ad~na menak~bnâmeler
bir yerde ortak bir de~er olan gaza ideolojisine verilen önemi göstermektedir. Gazi Un~ur'un ~ahadetinden sonra di~er sahil beylikleri, Ege denizinde Haçl~~ligi taraf~ndan durd~uulunca, gaza fonksiyon~~~~~~~ kaybedecekler
ve ticaretin gelirlerini tercih edeceklerdir. Önemli gazi liderlerinden baz~lar~~ da, Osmanl~~ hükümdarlar~n~ n emri alt~ na girerek gazaya devam etmi~lerdi. O zaman gazan~ n önderli~i, uçlar~ n en ileri safinda bulunan ve Rumeli'ye geçerek yerle~en Osmanl~ lara intikal edecektir. Keza o zamanki
Türkmen beylikleri dünyas~ , her ne kadar idari bak~ mdan birbirinden ayr~~
bir siyasi yap~~özelli~i gösteriyorsa da, ayn~~ sosyal tabana dayanan, ortak
kültüre sahip büyük ve geni~~bir toplum durumundayd~.
1354'te VI.Kantakuzen, Türk askerlerinin yenilmezli~ini itiraf etmekteydi. Rakiplerine kar~~~bütün yönetimi boyunca, Türkmenlerin profesyonel askeri üstünlü~üne duydu~u inançla önce Ayd~ n emin Umur Gazi ile
sonra da Orhan ile yapt~~~~ittifaka s~k~~ s~k~~ sar~lm~~t~ . Keza daha önce
Kantekuzen, k~z~~ Despina'y~~ Umur ile evlendiremeyincel", di~er k~z~~
Teodora'y~~ Orhan gazi ile evlendirerek aradaki dostlu~u akrabal~~a çevirmi~tir. Böylece Osmanl~ lar, Gazi Umur'un siyasetini takip ederek gazaya
devam etmi~ lerdi. Keza Osmanl~ lar, Düsturnâme ve di~er kaynaklardan da
anla~~ld~~~~gibi, Gazi Unu~ r'un hat~ras~ n~~ her zaman minnetle anm~~lard~ r.
Yukar~da belirtti~imiz kaynaklar d~~~ nda Osmanl~lar~ n kurulu~u döneminde, Anadolu'da gazadan bahseden kaynaklar~~ da belirtmek gerek.
Menak~b~~ 'l-Arifin'de, sultanul-guzat, gaziyan, gazi ve gazavat terimleri kulla-

"On sekiz ya~~~ata oldu süvar
"Yediyüz hem k~rk sekiz idi sat
Hem ye~irmi bir y~l etdi kar-zar"
Ya~~~otuzdokuz etdi intikal"
"Eylemü~dür ol ye~ir~ni alt~~ gaza
Rahmet anun ruh-i pakine seza "
(Düsturnân~ e-i Enveri, e. 68-71).
123
Düsturnâme-i Enveri, s. 45-47.
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n~lm~~t~r". Ayr~ca ~bn Bat~da, seyahatnamesinde (1336), Gazi Umur'un
faliyetleri için gaza tabirini kulland~~~~gibi, Kastamonu emini Gazi Çelebi'den ve gazalar~ ndan da bahseder". 13.yüzy~l~ n sonlar~ na do~ru ~bn
Said ve Bizans kaynaklar~, Teke yar~ madas~ndan, Ankara, Eski~ehir, Bol~fya
kadar Bat~~ Anadolu uçlar~ nda yüzbinlerce çad~ r Türk~nen'den söz etmektedir. Bu arada Arap co~rafyac~s~~ Abu'l-Fida (öl.1331) bu Türkmenler aras~ nda Battal Gazi efsanesinin canl~l~~~ndan bal~seder". El-ÖmerI de
1330'larda Karesi, Saruhan, Mente~e ve Ayd~ n beylerini deniz gazalanyla
tan~nm~~~beyler, guzat fil-bahr olarak tasvir eder. Müellif, Orhan Beyin askerlerinden bahsederken, "görünü~te müthi~, hakikatte ise manas~z derme
çatma unsurdur, kendileri istikametten n~ahr~~~~~... daima gazada bulunan
insanlard~r" der. Fakat aralar~nda daimi olarak gaza yapan Umur Beyi ay~ rt
eder. Ornerl, uç bölgesine dair bilgi verirken guzat, gazve, gazavat ifadelerini s~k kullan~ r ve bu bilgileri, bölgeyi çok iyi bilenlerden nakletti~ini de
belirtir ki bundan da kullan~lan kelimelerin o s~rada halk aras~ nda yayg~ n
oldu~u dü~ünülebilir'. 13-14.yüzy~l Anadol~~'su için önemli iki kaynak
olan Müsamerettit'l-Ahbdr, el-Veledü'l-~efik ve Ortaça~a ait birçok esc~-de gaza
ve cihat kelimelerinin s~k geçti~ini belirtelim'. Ayr~ca sahil bölgelerinde
denize aç~l~p ganimet için küffar ile sava~an beylerin gazi unvam, bunlara
ait muhtelif mimari eserlerin kitabelerinde de geçmektedir".
D. ~lmihal Gelene~inde Gaza ve Risaletii'l-~siam
~slam dünyas~ nda gazan~n ~slam gelene~ine göre genel tan~ m ve ~artlar~~
14.yüzy~lda yaz~lm~~~ ~slam ilmihallerinde geni~~yer bulmu~tur. Arapça ve
Farsça yaz~lm~~~birçok örne~i bulunan ve içerisinde gaza ve cihat konular~na yer vermesi aç~s~ndan gaza ideolojisinin önemli bir kayna~~~durumunda
olan bu tür eserlerin bir k~sm~n~n Anadolu serhatlar~ nda Türkçe tercümeleri yap~lm~~t~r. 14.yüzy~l~n ilk yar~s~nda, Karesi Beyli~i topraklar~ nda yaz~ld~12-1 Bk. Menak~bul-Arifin, II, ne~r. T.Yaz~c~, Ankara 1080, s. 948, sat~ r 6 ve 14, s. 949, sat~ r
Il ve 17.
125 Z.V.Togan, U1111.1711'1 Türk Tarihine Giri~, s. 268, 335.
126 P. Wit tek, Mente~e Beyli~i, s. 2.
127 11.~ nalc~ k, "Osmanl~~ Devletinin Kurulu~u", s.74; F.Emecen, Ilk Osmanl~lar, 81, 138;
V.Togan, a.g.e., s.337.
1-8 Aksaray?, Müsameretül-Ahbdr, çcv. M.Oztürk, 'ITK yay~ nlar~, Ankara 2000, s. 64; Ni~de6 Kad~~ Ahmed, el-Veledü'~-~efik, Süleymaniye-Fatih Ktp, nr. 4519, s. 291-293.
12<-) Feridun F~necen, "Gazaya Dal~', ~lk Osmanl~lar, Kitabevi, ~stanbul 2005, s. 83. Tarihçi
gaza ile ilgili bu eserinde, konuyla alakal~~ 14.yüzy~ l kaynaklar~ ndan anekdot lar sunarak önemli
bilgiler verir (s. 75-86).
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~~~dü~ünülen ve ~.Tekin taraf~ndan ne~redilen, içerisinde "gazilik tarikas~"
yani "gazili~in yollan" adl~~bir bölüm bulunan Risaletül-~slâm adl~~eser,
böyle bir ihnihalin Türkçe tercümesidir. Karesi beyleri, Osmanl~lar~n ilk
defa denize aglmalar~nda ve Rumeli'ye geçmelerinde ön ayak olmu~lard~.
Tekin'e göre risalenin asit 10.yüzy~l sonlar~nda Arapça yaz~lm~~~Abu'l-Leys-i
Semerkandrnin (öl.983)
(Uyuyanlan Uyanc~) adl~~eserinin içerisinde, gazilikle ilgili, Fazlu'l-gazv ve'l-cihad ve Edebü'l-Gazv adl~~
ba~l~ldan ta~~yan iki bölümdürl". XII.yy.da yazan bilinmeyen ve Farsça
yaz~l~p ~am Atabegine sunulan Bahru'l-Fevaid, di~erlerinden farkl~~olarak
en ba~a Edebin-Cihad bölümünü koymu~tur. Bu bölümüm ikinci bab~nda
(der beyan-~~cihad-kerden-i zahir) ~öyle ba~lar: "...sen ~öyle bilesin ki gazi ve
miicallid ~u on ~art: yerine getiren kimsedir..." ve gazi olman~n; akl~~ba~~nda,
bulu~a ermi~~olmak, sa~l~kl~~olmak ve sava~a gücü yetmek gibi dört ana
temelle birlikte, ana-baban~n nzas~, ailesinin nafakas~n~~sa~lam~~~olmas~,
~slam hükümdar~n~n gazay~~onaylamas~ , ganimet malma ihanet etmemek,
ölürse ~ehit kal~rsa gazi olaca~~, niyetinin samimi olmas~~gibi on ~art bir bir
s~ralan~r'''.
Bu gibi eserlerde gaza, Islam'~n emretti~i bir görev, kesin kurallara ba~lanm~~~bir faaliyet alan~~ olarak ele al~nmaktad~r. Babas~~Karesi Beyli~i
Türkmen gazilerinden Hac~~ ~lbe~i, annesi ise bir Rum olan ~eyh
Bedreddin' ini" Tashil ve Molla Hüsrev'in Durar adl~~15.yüzy~lda yaz~lm~~~
eserlerdeki Kitabu'l-Cihad bölümleri ile ciddi benzerlikler göstermektedir'''. Söz konusu eserlerin ~stanbul kütüphanelerinde, Türkçe ~erhleriyle
130
••
~inasi Tekin,
XIV.Yüzy~lda Yaz~lm~~~Gazilik Tarikas~~"Gazili~in Yollan" Adl~~Bir Eski
Anadolu Türkçe'si Metni ve Gaza / Cihad Kavramlar~~Hakk~nda", Journal of Turkish Studies,
V.13, ~ stanbul 1989, 139. Bu eserin eski Anadolu 'Fürkçe'sine yap~lm~~, Usanlan Uyano adl~~
tarihsiz bir tercümesinde bu bölümler, Yetou~inci bab Gazilik k~lmak Bal~:. Yetmi~~üçüncü bab
Gazilik edel~i bab: ~eklinde geçer. Topkap~~Saray ktp. Türkçe yazmalar katalogunda bulunan bu
eserin, 14.yy.da Farsça'clan tercüme edildi~i anla~~lmaktad~r. ~.Tekin ayr~ca, ad~~geçen risalenin, Kitab-~~Gunyc, Bahru'l-Fevaid ve ~iratül-IslAm adl~~ilmihal kitaplanndaki gaza ve cihattan bahseden bölümleriyle kar~~la~t~rmas~n~~da yapmaluad~r. Yazan bilinmeyen Kitab-~~Gunye
adh eserin Bursa Genel no.4006'da kay~ tl~~tek nüshas~ nda 1379 tarihi görülmektedir. Burada
babul-Gazv ve'l-Cihad ele al~nan mctink baz~~benzerlikler ta~~maktad~r.
"I ~.Tekin, "Türk Dünyas~ nda Gaza ve Cihad Kavramlar~~ Üzerine Dü~ünceler", tarih
ve
toplum, C.I9, S. 109, 1993, s. 13, 17; ayn~~yazar, "XIV.Yüzy~lda Yaz~lm~~~Gazilik Tarikas~...", s.
141, 144.
132
Bk. Selahattin Dö~ü~, "~eyh Bedreddin ve Rumeli Gazileri", OTAM, Say~~18, Ankara
Ünv., 2005, s. 71-94.
133
•
1 1.1nalc~k,
"Osmanl~~Devleti'nin Kurulu~u", Türkler, s. 77 .
NI
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birlikte, bir çok nüshas~~ bulunmaktad~ r. Yazar, bu tür eserlerle birlikte,
Risaletül-~slam'~ n kar~~la~t~rmas~n~~ da vererek, gaza ile ilgili esaslar~, gazili~in
ve erkan~ n~~ de~i~ik kaynaklar~ n adlar~n~~ da sayarak anlatmaktad~r.
Bu tür eserlerde gaza, ahiret için sevap kazanma i~i olup, gazi için sava~ta elde edilen ganimet de ~nükafatt~r. Risaletül-~slâm ve benzeri ele ald~~~m~z, uclarda anlat~lan sözlü kaynaklarda ve bunlara dayanan erken Osmanl~~ kroniklerinde, cihat sözü nadiren, gaza sözcü~ü ise çok s~k kullan~lmakta ve gaza ile cihat aras~ nda belirgin bir ayr~m göze çarpmaktad~r''.
Osmanl~larda, gazi sultan Unvanlar~~ ve benzeri formüller, sadece edebi
eserlerde de~il, bürokraside haz~rlanan günlük belgelerde bile görülmesi,
devletin bir doktrini olarak gazi-sultan idealinin nas~l kök sald~~~ m göstermektedir.
E. Türk Edebiyat~nda Alpl~k Gelene~i
~slam öncesi Türk toplumunda, kahramanl~k ve cengaverlik gelene~i,
a~a~~da özellikle destanlarda ve yaz~ya geçirilmi~~kaynaldarda, alpl~k ile
tan~mlanm~~t~r. Bu dönemin alp ki~isi, hayvanc~l~k ve avc~l~k yan~nda, ak~nc~l~kla geçinir. Dolay~s~yla sürüsüne ve yurduna göz diken dü~mana kar~~~
koymak, vah~i hayvanlar~~ yenmek zorunda olan bu insan için, beden gücü,
hayvanlar ve dü~manlar üzerinde kuraca~~~üstünlük, en yüce de~erdir.
Alplarm, eski Türk kabile te~kilat~ nda oldu~u gibi, ilk Osmanl~ lar zaman~nda da, kabile reisinin etraf~nda özellikle sava~larda, kahra~nanl~k ve
yararl~ klar~~ ile yükselmi~~fertlerden mürekkep, bir nevi imtiyazl~~ s~n~f te~kil
etti~i anla~~lmaktad~r. Bu göçebe aristokrasinin te~ekkülünde belki soyun
da etkisi olmakla beraber, ferdi meziyet bu mertebeye yükselmede birinci
~artt~. ~lk dönem Anadolu gazilerinin kahramanhklar~~ Türk Halk edebiyat~na menk~be halinde yans~m~~t~r. Bat~~Anadolu'da Bizans s~n~rlar~ nda ya~ayan a~iretler aras~nda da durum böyleydi. Osmanl~~ fütuhat~, Müslümanl~ k
s~n~rlar~ n~~ Balkanlar içine ilerletince, Köprülü'nün "alplar devri"' dedi~i
rtt •
' Islam hukukuna göre, gaza bir nevi ftituhatt~r, dolay~s~yla farz-~~ kifaye, cihat ise ülkesini dü~man istilas~ na kar~~~savunmak demektir ki bu cla farz-~~ ay~ n kabul edilir (S. Tekin, "XIV.
Yüzy~lda Yaz~ lm~~~Gazilik...", s. 143). Anadolu'da gaza ve cihat kavramlar~~ aras~ndaki fark ve
gaza= geçirdi~i salhalar~~görmek için bkz. ~inasi Tekin, "Gazi Teriminin Anadolu ile Akdeniz Bölgesinde ~ til~ar~ n~~ Yeniden Kazanmas~", tarih ve toplum, 1993, C.19, S. 110, s.14; C.
Kafadar, Between Two Worlds, s. 80-91; S. Dö~ü~, "Osman Gazi'den Gazi Mustafa Kemal'e Anadolu
Gazileri", Afyon Kocatepe Ün. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt IX, Say~~ I, 2007, s. 30-31.
135 F.Köprülü, "att~ lar devri" diye ifade etti~i tan~mlama, iptidai kahramanl~ k devri ideolojisi ve geleneklerini anlat maktad~ r. Bk. Islam Medeniyeti Tarihi, s. 297.

858

SELAFIATI~~N DÖ~ÜS

bu devrin bütün özelliklerini orada da hemen hemen ayn~~~ekilde kendini
göstermi~tir. Destanlar döneminin alp ki~isi, bizde elde bulunan edebi eserler taraf~ndan içerisinde bulundu~u ~artlar gere~i içten çok d~~a dönük,
aktif bir tip olarak tatut~l~r. ~slam öncesi dönemden ba~layarak, kahraman,
yi~it, zorlu, cesur, güç anlamlarmda kullan~lan alp, edebiyat~m~zda ~ah~s
ad~~olarak geçti~i gibi, bir s~fat, bir unvan ve kabile te~kilat~~içindeki asker
zümresine verilen asalet ad~~olarak da kullan~l~r'.
Orhun ve Uygur alfabele~i, K~rg~z mezar ta~lar~nda alp kelimesi s~k geçer: "alp ka~an ermi~", "küçlüg alp ka~an~ndan adrulu berdiniz" (güçlü alp
ka~andan ayrd~~verdiniz), "kan~n~z yoklayur kada~~alpiniz karganur" (hanun~z
yok oluyor karde~, alpl~~~n~ z lanedenir). Orhun kitabelerine göre, Göktürk
atlar~= gazile~ine bile alp denilirdi ki Kül Tigin'in bindi~i at~n ad~~Alp~alc~~
Orta Asya Türklerindeki kahramanhk gelene~ine ba~l~~olan alplar, ~slamiyet'ten sonra da bir üst kimli~i temsil ediyordu. Kutadgu Bilig'te ve
Divanü Le~gati't-Türk'te, 13-14.yüzy~llarda yaz~lm~~~lügaderde s~k geçen bu
kelime, O~uzlarda daha çok yayg~nd~r. Y. Has Hacib ve Ka~garl~, ~ranl~lar'~n Afrasyab dedikleri, menk~bevl kahraman Alp er-Tunga'dan bahsetmi~lerdil". Birçok Türk kabilesinde kendisine mensupluk iddias~nda bulunduklar~~bu Türk kahraman~na alp unvan~mn verilmi~~olmas~, 10.yy.da
Karahanl~lar devrinde hala ya~ayan eski bir Türk gelene~ine dayanmas~~
bak~m~ndan önemlidir. Bu iki önemli eserde alp yan~nda ayn~~anlamda gazi
kavram~~da kullan~lm~~t~r. Türklerle ayn~~ tarihi payla~an Mo~ollardan
Türkçe'ye geçen ba~atur (bahad~r) da, alp anlam~ndad~r. Türkçe'de ayn~~
mallar ifade eden sökmen kelimesi de, dü~man~n harp saflarm~~yaral~,
söken demektir. Osmanhlardaki sekban te~kilat~~ve Celali' zorbal~klar~~ döneminde halk aras~nda Sekban örgütlenmele~i olarak gördü~ümüz bu isim,
Anadolu'da seymen ad~yla hala ya~amaktad~r'. Mevlana, Mesnevisinde,
Harzem~ah hükümdar~~Muhammed için Alp-ulu~~unvan~n~~kullanm~~t~r").

~ 3G
F. Köprülü, "Alp", MEB/A, C.1, s. 379 vd.; Mine Mengi, "Garib-namede Alpl~ k Gelene~iyle ilgili Bilgiler", Belleten, S. 191-192, C. HXINIII, 1984, s. 488.
137
F. Köprültl, islam Medeniyeti Tarihi, s. 289.
138 Alp Er Tonga adi mi Iss~z aj~~n kald~~141 ödl~lek Ikin ald~~mu Emdi yürek y~rt~lur..; Divanü
Lilgut-it-Türk Tercih:1.5i I, çev. Besim Atalay, TDK yay~nlar~, Ankara 1985, s. 41.
~ 39
M.Fuat Köprülü-W. Barthold, islam Medeniyeti Tarihi, Akçar; Yay~nlar~, Ankara 2004, 3.
s. 289.
140
F. Köprülü-W. Barthold, islam Medeniyeti Tarihi, s. 294.
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Yusuf Has Hacib'in Karahanl~~hükümdar~~için yazd~~~~Kutadgu Bilig'te
(1069) bu köklü gelenek, mal ve hazine toplama= önemi belirtilirken,
vurgulan~r: "Hazineni aç ve servet da~~t.... Ada~nlar~n çok ve kalabal~k olsun, asker çok olunca gaza yapar hazineni doldurursun". "Beyler cömert
olursa adlar~~dünyaya yay~l~r... Etraf~na ü~ü~erek asker toplan~r ve ordu
olur, asker ve ordu ile insan dile~ine kavu~ur. Dünya hakimi bey niçin hazine toplar, asker nerede ise orada haz~r hazine al~r'''. Dolay~s~yla gaza,
sava~~ve dü~~nan ülkelerini fethetmek bir gelir kayna~~~olarak kabul edilmekte. Ayr~ca hükümdara ö~ütledi~i gaza ve cihat sayesinde hazine güçlenn~eli, kul ve cariyeler ço~almal~~ve sonuçta vurup almay~~bu fetih hareketinin tabii bir sonucu olarak göstermektedir. 11.yüzy~la gelindi~inde tamamen Müslüman olmu~~Karahanl~~ hükümdarlar~~ aras~nda, bu u~urda ~ehit
olanlar oldu~u gibi, baz~lar~~da el-gazi, el-mücahit gibi s~fatlarla an~hn~~lard~r~".
Ka~garl~~Mahmud'un, Türk ülkelerini birer birer dola~arak, iki senede
tamamlay~p (1072) Ba~dad'ta halifeye sundu~u veffi~uznâmeden pasajlar
da içeren Divanü Litgati't-Türk'te, alpl~k gelek~e~inden çok s~k bahsedilirken, gaza motifi de çok canl~d~r:
Kelginleyü akmaz, kendler bze ç~kt~m~z,
Furh~~n evin y~kt~m~z, burkan öze s~çt~m~z.. 143
(Seller gibi akt~k, ~ehirleri bast~k,
Puthaneleri y~kt~k, putlar üzerine pisledik...)
Karahanhlar döneminde yazan Ka~garl~~ Mahmud, halk edebiyat~na
girmi~~gaza konulu ~iir ve destanlarm önemli bir k~sm~n~~ toplayarak, me~hur cserine alm~~t~r. Henüz Müslüman olmu~~Türklerin, bu heyecanla putperest Basm~l, Uygur ve di~er kavimlere kar~~~gazalar~, Satt~k Bu~ra Han ve
Gazi Arslan Tegin gibi veli-hükümdar komutanlarm ad~~ etraf~ nda söylenmi~~destan ve ~iirlerde anlat~l~r:
"Kurduk kat~~~tü~dü~ümüz
Kem~ip at~~~tagdimiz
"Basmil susin komitti
"I I 1.lnalc~ k, "Kutadgu Bilig'de Türk ve Iran Siyaset Nazmiye ve Gelenekleri", Re~it Rahmeti Arat Için, Ankara 1966, s. 259-275.
142 Re~at Genç, Karahanl~~ Devlet Te~kilat~, 1-rx yay~ nlar~, Ankara 2002, s. 65.
"3 Divanü Lügati't-Türk Tercümesi I, çcv. Besim Atalay, TDK yay~ nlar~, Ankara 1985, s. 343.
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Arslan taba emitti
Tenti~~öki4 ö~dürnüz
Aldap yana katç~m~z"..
Barça kelip yum~tt~~
karkup ba~~~tezginür"'
"Atlar~n kuyru~unu s~k~~ s~k~~ ba~lad~k, Tanr~ya çok hamdettik, gavurlarla sava~~yaparken tekbir getirdik. Atlar~~özengileyerek üzerlerine sald~rd~ k.
Arkam~za dü~sünler diye onlar~~ aldatmak için kaç~verdik". "Gazi Arslan
Tegin, sava~an Basmil askerlerini bizimle sava~mak için co~turdu, hepsi
toparland~lar, Arslan'a do~ru yöneldiler, bizi gördüklerinde gözleri karard~~
ba~lar~~ döndü".
Alp, ilk Müslüman Türk devletlerinde, Gazneli devletinin kurucusu Alp
Tegin, Selçuklu devletinin ikinci hükümdar~~ Alp Arslan'da oldu~u gibi,
~ ran kültürünün etkisindeki Anadolu Selçuklular~ nda nadiren kullan~l~rken,
özellikle Beylikler döneminde, liderlik Unvan~~ olarak daha s~k kullan~lm~~t~r. Türkmen geleneklerinin canl~~ oldu~u Osmanl~~ beyli~inde, Osman'~n
dedesi ve karde~i Gündüz'ün alp unvan~nda oldu~u gibi, Osman ve Orhan
Beylerin maiyeti aras~nda gaziler yan~nda alplar ço~unluktad~ r: Tuz g-ut Alp,
Konur Alp, Hasan Alp, Saltuk Alp gibi. Bunlar~n, gazilerden farkl~~bir te~kilata ve s~n~fa tabi olmas~~gerekir. Herhalde gazilik tarikat~na uy~nay~~ istememi~lerdi. Çünkü, A~~kpa~azâde'nin Gaziyan-~~Rfun dedi~i sava~ç~lar~n bir
tarikat]. olmal~yd~. Yoksa neden baz~lar~ na gazi derken, alplar~~ve Türkmen
beylerini ayr~~sayacakt~ . Alplar, yüzeysel de olsa Müslüman'd~ lar ama ba~~ms~z olarak sava~~nay~~meslek edindikleri anla~~l~yor. Osmanl~~beyli~inin
kurulu~~sürecinde ilk saflarda onlar~~ görürüz; "Osman Gazi, ~negöl'ü ona
verdi. Turgut Alp'~~tizcek ~negöl'e sald~ lar"". Beylerin, alplara fevkalade
itibar etti~i anla~~l~yor. ~ehzadeler onlara emanetti. Osman Gazi,
Karacahisar'~~Germiyan sald~r~lar~ ndan korumak üzere o~lu Orhan'~~sefere
yollarken yan~ na Saltuk Alp'', Konur Alp'~~ve Köse Mihal'~~ kann~~t~r. Gerçekte alplar, beyler için o denli önemlidir ki Konur Alp ölünce Orhan Bey
onun sanca~~n~, o~lu Murad'a vermi~tir'.

14-1 Divanü
145

Tercümesi ~~, s. 312.
A~~kpa~azâde Tarihi, Ah Be~~ne~ri, s. 102.
146 Sencer Divitçio~lu, Osmanl~~Beyli~inin Kurulu~u, Eren Yay~ nlar~, ~stanbul 1996, s. 47.
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A~~kpa~azade, Osman'~n yan~nda yarar yolda~lar olarak, alplar ve gaziler
yan~nda bir de Mo~ollardan kalma bir kurum olan nökerlerden bahseder'. Osman Gazi döneminde nökerlik, alpl~k gibi, önemli bir kuru~ndu.
Nökerlik, Osmanl~'n~n geli~me ça~~nda kul sistemine vücut vermi~~görünmektedir. Yeniçeriler, bey kullan (gulam-~~mir), umarl~~sipahilerin hizmetkar~~gulamlar hep nöker, maiyet askeri durumundad~rlar. Osman Gazi ile
alplar, garipler, nökerler aras~ndaki sadakat ba~~, esiri Köse Mihal aras~nda
oldu~u gibi, din gayretinden çok, ant içmek (kanlann~~bir kapta kan~unp
içmek, kan karde~i olmak) ritüeli ile beye ba~lanarak, sava~ta cesaret göstererek nüfuz, ganimet, esir ve t~mar elde etmenin kayg~s~ndayd~lar. Ganimet
ve fethedilen topraklar, ant ile öndere ba~l~~olan alplar aras~nda yurtluk
olarak payla~~llyordul48.0sman Gazi, önemli ba~ar~lar kazan~p karizmatik
bir ba~bu~~durumuna gelince nökerler, alplar ve gaziler, onun yak~n yolda~lar~~oldular, hizmetine girdiler. Önemli makamlar~~ i~gal eden ve bu
Unvan~~ta~~yanlar~n neslinden gelen bir aristokrasi zümresi uzun dönem
varl~~~n~~sürdürmü~tür.
Anadolu'da var olan ve göçebe ortam~na uygun, athlann olu~turdu~u
asker/ bir zümrenin, gazilerden daha öncelikli geldi~ini savunanlar haks~z
de~iller. Buna göre, yaya olarak sava~an gazilerden farkl~~olarak alplar
attan inmezlerdi. Osmanl~lar~n ba~ar~~kazanan, fetihler yapan as~l sava~ç~~
unsurlar~~da bunlard~. Keza Osmanl~~addan içerisinde bunlar~n öncelikleri
vard~. Ancak bunlar~n zamanla yerini gazilere b~rakt~~~~anla~~lmaktad~r").
Belki de o yüzden A~~kpa~azâde, gaziler te~kilaundan bahsederken, alplar~n te~kilaundan bahsetmez. Zira, 15.yüzy~lda eserini yazd~~~~zaman, ~ehir
kültürü, atl~~göçebe ve uç kültürüne çoktan hakim olmu~tu.
Bu devirlerde Bat~~Anadolu uçlar~nda alplar te~kilat~, daha çok atl~~ göçebe kültürü özellikle~i ta~~rd~~ve bölgede, Orta Asya Türk gelenek ve
inançlar~~kuvvetliydi. Uç beyliklerinin as~l askeri kuvvetini te~kil eden ve
milli ananeleri bozulmam~~~olan yan göçebe Türkmen a~iretleri aras~nda
bunun böyle olmas~~pek tabii idi. ~slami ananelere dayanan gaziler te~kilaundan farkl~d~r ve uç beylerinin gazi lakab~n~~almalar~, onlar~n art~k ~ehir

H.~nalc~k, "Osmanl~~Devleti'nin Kurulu~u", Türkler, s. 78.
H. ~nalak, "Osmanl~~Devleti'nin Kurulu~u", s. 79; S. Divitcio~lu, Osmanl~~Beyli~inin Kurulu~u, s. 47.
149
Bk. Aldo Gallotta, "O~uz Efsanesi ve Osmanl~~Devleti'nin Kökenleri: Bir ~nceleme",
Osmanl~~Beyligi (1300-1389), Tarih Vakf~~Yurt Yay., ~st. 1997, s. 54-55.
147
148
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hayat~na geçmi~~ve az çok medrese tesiri alt~na girmi~~olmalar~ndan dolay~d~r. Köprülü, A~~kpa~azade'nin pek de mahiyetini anlamayarak Gaziyân-~~
Rum ad~~ alt~nda anlatmak istedi~i zümrenin asl~nda alplar oldu~unu öne
sürmü~tü". Osmanl~~menak~bnâme gelene~inde Osman Gazi, Kay~~boyuna
mensup bir yar~~göçebe a~ iretinin beyi olarak takdim edilir.
Bu devrin kad~nlar~~ da genellikle ayn~~mü~terek karakterleri ta~~rlard~.
A~~kpa~azâde'nin, eserinde, Gaziyân-~~Ri‘m ile birlikte bahsetti~i Bac~yân-~~
Rüm (Anadolu Kad~nlar Te~kilat~) göste~iyor ki, Ortaça~~Anadolu'sunda
kad~nlar da alpl~k ülküsü etraf~nda te~kiladannn~lard~ . Türkmen kad~nlar~n
olu~turdu~u bu sava~ç~~zümre, Ortaça~~Anadolu'sunda önemli bir güç olu~turdu~u gibi, Osmanl~~devletinin, kurulu~unu gaza ideolojisi üzerinde bina
etmesine büyük katk~s~~olmu~tur'''.
A~~k Pa~a'n~n 1330 tarihinde yazd~~~~Garib-nâme adl~~ ünlü mesnevisi,
Alpl~k gelene~inin Anadolu'daki seyri ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
Alp kültüründen gazi kültürüne geçi~~süreci, çe~itli k~ssa ve tariffiel örneklerle çok güzel anlat~l~ r. Eserde öncelikle tasavvufu yayma amac~~güdülmekle birlikte, o dönem Anadolu'sunda alpl~k ülküsünün ne denli yayg~n oldu~u, nas~l bir sosyal ve kültür ortam~~içerisinde ~ekillendi~i bir te~kilat olarak
ortaya konmu~tur. 14.yüzy~l Anadolu'sunun alp ki~isi Garib-nân~e'de dini
ve dünyevi alpl~k olarak iki a~amada anlat~l~r. Alp ad~n~~kazanabilmek için
kahramanl~ k göstermek gerekti~ini söyleyen A~~k Pa~a, söze girdikten sonra alpa yada alperene gerekli dokuz niteli~i ve arac~, kendi deyimiyle ~öyle
s~ralar: Sa~lam yürek (cesaret), kuvvet (güç), gayret, iyi bir at, z~rh, ok-yay,
k~l~ç, süngü ve yâr (arkada~): Türk kahramanl~k destanlar~n~n ara~t~r~lmas~nda bu dokuz özelli~in varl~~~~aç~k ~ekilde görülür. A~~k Pa~a'n~n s~ralad~~~~bu özellikler, Ortodoks ~slam gelene~inin hakim oldu~u dönemlerde
yaz~lan ilmihallerde geçen ve gazilerde bulunmas~~gereken niteliklerle büyük benzerlikler göstermektedir. Bu da, O~uzlardaki alpl~k dü~üncesinin,
Osmanl~ larda gazilik ideolojisinin temeli oldu~unu göstermektedir. Bu
dokuz unsurun hepsi de at, k~l~ ç vb. kutsald~r. K~l~ç alp~n en de~erli mal~d~r, onun "alt~n~~ve incisi"dir:
150

F.Köprülü, Osmanl~~Devleti'nin Kurulu~u, T~x Yay~nlar~, 1099 s. 88.
Koprulu, Osmanl~~Devletinin Kurulu~u, s. 93; M.Bayram, Fatma Bac~~ve Bac~yan-~~ Rum,
Konya 1994, s.35. Burada M.Bayram, Bac~yAn-~~ Rtl~n'u Ahilerin de~il de Gazilerin kad~nlar
kolu olarak gösterseydi bizce daha do~ru olurdu. Çünkü Bac~lar Te~kilat~, bir esnaf örgütünden çok mistik bir sava~ç~~ zümreyi ça~r~~t~rmaktad~ r. Kald~~ ki s~n~r boylarmda gaza faaliyeti,
esnall~ktan daha önemli bir geçim kayna~~~idi.
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Gaziler dini k~l~çla açcl~lar
K~l~ç üzre and anunçun içilür
Kafir oldur kim k~l~çdan kaçd~lar
Kim bu kafir kan~~andan saç~l~ur.. 12
A~~k Pa~a'dan bir as~r sonra 1436'da, Tarih-i al-i Selçuk'un~~~ yazan
Yaz~azâde Ali, 13.yy. Selçuklu Anadolu'sunu tasvir ederken, atl~~ göçebe
kültüründen örnekler de sunmaktad~r. Türkmen boylar~nda, alplarm at
se~irtmelerinden, atlar~mn farkl~~ ~ekillerde süslendi~i ve di~er zümrelerden bu ~ekilde ayr~ld~~~, çocukluklar~ndan itibaren ayda at s~ rt~nda kaplan
avlad~klar~, at s~rt~nda bir atunda okla ku~~vurduklar~~ vs. alp~n önemli özelliklerini anlatm~~t~r'.
Alp~n hayat~ nda çok önemli olan at, ele ald~~~m~z bütün destan ve
menak~bnâmede, kahramanlarla birlikte amili. Hz. Ha~nza'n~ n at~~ A~kar,
Battal Gazi ve Sar~~Saltuk'a da hizmet eden sar~~ att~r. Bu ata bazen Kula at
derler ki Manas'~n at~~ da Ak-kula'd~r. O~uz Han, özellikle Süt-kula ad~ n~~
verdi~i beyaz tay~~ için sava~~~göze alm~~t~r. Köro~lu'nun K~r at~~ da dahil,
destanlarda bu atlar s~ras~~gelince uçarlar. Dede Korkueta, erle bir tutulan
at; onun karde~i ve arkada~~d~r'TM. Ayn~~destanda, "at i~ler er ö~inür, yayan
erün ~~~~~~~ d~~ olmaz" ata sözü tart~~~lm~~t~ n Saltuknâme'de de dü~man vezir
at~ m isteyince Sar~~ Saltuk, "Ya vezir ki~ünün ba~~m kesmeyünce kimseye at
m~~ verilür" cevab~yla at~ n önemini göstermi~tir'.
El-Cahiz, "Türk yerden çok at s~rt~nda oturmu~tur" demi~tin Alp~n at~~
z~rhl~d~r ve dü~man, alp~~ at~ndan tan~r. Osmanl~larda at üzerinde sipahilik,
soyluluk ~art~yd~. Gayrimüslim reaya ata binemezken, Balkanlar'da H~ristiyan süvari askerleri soylu say~l~p t~mar verilmi~ti. O~uz Hana hediye edilen
dokuz k~r at örne~inde görüldü~ü gibi", beyler aras~nda en de~erli pe~ke~~
att~.
Türk alp tipinin bir özelli~i de sava~ta ölmeyi ~eref kabul etmesidir. Çin
kaynaklarmda da geçti~i üzere, Orta Asya'dan beri Türkler hastalan~p yatakta ölmekten utan~rlard~, sava~ta ölmek onlar için büyük bir onur say~l~ rA~~ k Pa~a, Garib-nâme, haz. Kemal Yavuz, 11/2, TDK Yay~ nlar~, ~ stanbul 2000, s.557
Tarih-i al-i Selçuk, v.15a; F.Köprülü, ~slam Medeniyeti Tarihi, s. 297.
/ Ba~uma i~~geldi yolda~~direm yolda~u~ndan
154 At dimezem sana karda§ dirüm karda~u~nclan yi~~
yi~~(s. 136).
155 K.Ytice, Saltuk-nime, s. 230-233.
13kz. O~uz Destan~~Re~ideddin O~uznântesi, haz. Z.V.Togan, ~ stanbul 1972. s. 72-74.
153

864

SELA~ INITIN DÖ~Ü~~

d~. A~~k Pa~a'ya göre Alp cesurdur, Alpl~k dü~mandan korkmama, dü~man~~
korkutarak önünde dize getirme böylece de askerin dayana~~~olmakla
mümkündür'''. Özellikle böyle bir ideal insan, alp tipinin neticesinde
Türkler cihan devleti kurmay~, yani fütuhat~, kendi hayat gayelerine dönü~türebilmi~lerdir.
Garib-nâme'de daha sonra din alpl~~~~(alp-eren) için insanda bulunmas~~
gereken dokuz nitelik: Velayet, riyazet, kifayet, a~ k, tevekkül, ~eriat, ilim,
himmet ve do~ru arkada~~olarak s~ralan~r. ~lk alp tipinden ikincisine geçi~te Anadolu'daki sosyal dönü~üm ortaya konmu~tur". Böylece A~~k Pa~a,
eski kültür tabakas~~üzerine zaman~n~n ~slami kültür tabakas~n~~ustaca yerle~tirerek alpl~k ülküsünün, gazi ideolojisine dönü~ümünü aç~klam~~~olmaktad~r. Alp "varl~~~~korumak için ay ve y~lda birbirleriyle kol kola sava~" yapan bahad~rlard~ r. Onun paraleli, nefsiyle mücahede eden alp-erendir.
Dede Korkut öykülerinde de alptan çok alp-erenlik anlat~l~r. Ozanlar, oba
oba diyar diyar gezerek ~slam'~~kabul etmi~~Türklere ~ölende, toyda, ayda,
y~~~nakta alp-erenlerin ba~~ na gelenleri kopuz çalarak söylerler. Bu ise
O~uzlar~~ yeni kahramanl~~a, yurt kurmaya davet idi. Tarikatlar~n yeti~tirdi~i kahraman tipi olan alp-erenler, Islam'~ n hamisi olarak bütün Müslüman ülkelere yay~l~r ve hak din u~runa vuru~urlard~. Ayr~ca Türk tarikatlar~~
(YesevIlik, Bekta~Ilik, Baballik, Nak~ibendllik, SafevIlik vb.) da Türk kahraman tipi olan alp-erenli~i överler.
A~~k Pa~a'da gazi, alp tipinin, dini ve sosyal de~i~ime u~ra~n~~~sonucu
oldu~u anla~~lmaktad~r. A~~kpa~azâde'nin atas~~ olan A~~k Pa~a, gaziyân
kelimesi yerine ~slam' dan önce Avrasya toplumlar~ ndaki ortak bir de~eri
ve Türkçe olan alp terimini kullanmas~, o zaman lüzurnunu hissetti~i Türklük ~uuru ve birli~ini, O~uz gelenekleri etraf~nda s~k~~ s~k~ya kenetlenmekte
bulmu~~olmas~nda aranmal~d~r. Zira O, eserinin ba~~nda: Türk diline kimsene
bakmaz-~d~~/ Türklerde hergiz gönül akmaz-uh.. m~sra~nda Türklerin birli~ini,
dil birli~inde görüyordu. Dolay~s~yla A~~kpa~azâde'nin, eserinde zikredilen
gaziyân, Osman dönemindeki alplardan ba~kas~~ de~ildir ve bu alplar belli

157 Garip-Mme, 11/2,

s.551:
Ürk~neye hiç nesneden kaypmmaya
Alperen oldur kim anun yüre~i
Muhke~n ola ya~~~görüp st~onaya
Ola cümle le~kerün ol dire~i.
158 A~~ k Pa~a, Garib-Mme, II/2, s. 561, 577:
Bi/dün alpl~k dünyede niceymi~~Din içinde ~old~r alpl~k kim ki~i Ya ki~i dünya içinde er gerek
Dinle i~ndi din içinde neyimi~~
Nefiini basmak ola her dem i~i
Ya din içre hakim ü server gerek.
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nitelikler ta~~yan bir g-uruptur159. Kald~~ki eserini Osmanl~~devletinin kuruldu~u y~llarda yazan A~~k Pa~a, yukar~daki beyiderde, alplarm ayn~~zamanda
k~l~ç üze~ine yemin eden gaziler oldu~unu belirtmi~tir.
Galib-nâme'nin ta~~d~~~~sosyal ve politik mana üzerinde duran H.Fehmi
Tu~ral ve M. Kaplan gibi edebiyatglar~m~z, birinci bölümde ele al~nan "birlik" fikrinin Osmanl~~devletinin kurulu~unu müjdeleyen bir ideoloji olarak
yorumlam~~lard~. A~~k Pa~a'n~n vermi~~oldu~u birlik fikri, adeta Osmanl~~
Türklerinin kurmu~~olduklar~~cihan devletinin ideolojik ve kültürel temelini haz~rlar. A~a~~~yukar~~ayn~~yüzy~lda ya~ayan Yunus Emre ve Mevlana'n~n
verdi~i birlik mesajlar~~da bu ideolojinin alt yap~s~n~~haz~rlam~~~gibidir. A~~k
Pa~a, vahdetin önemini, O~uz Ka~an destan~na auflar yaparak örnekler;
O~uz Han~n her bir evlad~na vermi~~oldu~u oklar~n birle~tirilince lur~lamayaca~~n~~söyleyerek birli~in önemini belirtirken, cihan devleti kurma idealini güden eski Türk geleneklefinden de faydalanm~~~olmaktad~r: Bes bilün
yalnuz ki~i güçsüz olur / Birikenler devleti uçsuz olur.."'
A~~k Pa~a'n~n alp tasviri, Osman Gazi ve onunla birlikte sava~an yolda§
alplarm, genellikle Anadolu'da udardaki gazilerin tasviridir ki ayn~~~ekilde
Yaz~azâde'nin O~uzname özelli~i ta~~yan eserinde de alplarla gaziler ayn~~
kültür ortam~~içerisinde gösterilir. Bu alp veya gazi tasvi~ini, Battalname,
Dani~mendname ve Dede Korkut gibi Anadolu destanla~~ndaki kahraman
tasvirine e~~buluyoruz. Eski Osmanl~~menalubnamesinde "A~~k Pa~a dedikleri aziz"' öteki ulema aras~nda sayg~yla and~r. K~r~ehir'de görkemli türbesi, bugün de bir ziyaretgahur. O, Arap ve ~ran kültürü etkisindeki Ortodoks
Müslümanlar~n de~il, alp-erenlerin, daha çok Türkmenlerin piridir. O~uz
Ka~an destan~nda da anla~~ld~~~~gibi kahraman~n alpl~~~, A~~k Pa~a'n~n
tasviri ile ayn~d~r. Atla, silahla birlikte Türk kahramanlar~n~n gökten inmesi
alpl~~~n Tanr~~vergisi oldu~unu söylemeye imkan verir. Bu manada alpl~k
tanr~~vergisi olan hak a~~ld~~~~(dervi~lik) ile ayn~~paraleldedir.
M.Kaplan, alpl~ktan alp-erenli~e geçi~~merhalesini, gazili~in mistik dü~ünceyle bütünle~mesi olarak aç~klar. Göçebe atl~~Türk'ün ideal insan tipi
alp idiyse, Türk tasavvuf dü~üncesinin ideal insan tipi de alp-erendir. ~sla-

I lalil ~ nalc~k, "Osmanl~~Devleti'nin Kurulu~u", Türkler, s. 79-80.
Mehmet Kaplan, Türk Edebiyat~~Üzerine Ara~t~rmalar I , dergah yay~nlar~, ~ stanbul 1992,
s. 187-188.
161 Ne 471 Tarihi, 162.
159

16(1

Belleten C.LXXII, 55
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miyet'in tesi~iyle, alp ve veli birbiri ile bütünle~mi~tir". Dervi~ler de k~l~ç
çal~p dövülür, bir avuç müritlefiyle kaleler fetheder, dini yayarlard~ . Ancak
onlar~n k~l~c~~sembolik tahta lul~çur, gazi-clervi~in ba~l~ca gücü, Türk mistisizmidir. Alplik kurumunun dervi~li~e dönü~mesi safhasuu k~smen kendinde aksettiren Dede Korkut destanla~~nda gazi-erenler, alp-erenler, kelime
birle~mesi ile birlikte Horasan erenleri tarihi ~st~lalu da i~letilnd~tir. Dede
Korkueta bu geçi~i veya birle~meyi gösteren ilginç örnekler vard~r. Mesela,
"al kanad~~Azrail" ile sava~an Deli Dumrul'un ma~lubiyeti, alp-erenli~in
alpl~~a üstünlü~ünü gösterir'. Merkezin mutasavv~fiarma kar~~n, dü~manla burun buruna ya~ayan s~n~r~n sufile~i alp-erenlerdi. Osmanl~lar~n kurulu~undaki menk~bevi ~ahsiyetlerden Geyikli Baba, Bursa'n~n fethinde gazilerin önünde 60 okkal~k bir k~l~ç al~p sava~m~~, Abdal Murad, dört ar~~n
uzunlu~undaki tahta k~l~c~yla birçok kahramanl~klar göstermi~tir. Hammer,
Geyikli Baba'y~~Avrupa'n~n efsanevi kahramanlanyla kar~~la~t~m. Kanuni,
Geyikli Baba'n~n k~l~c~n~ n üçte birini kestirip hazineye koydurmak suretiyle
sayg~s~n~~göstermi~tir".
Türk edebiyaunda geni~~bir ~ekilde i~lenen gazilik gelene~i, Mevlana ve
Yunus Emre'den ~ah Ismail'e, Köro~lu'dan Dadalo~lu'na kadar bir çok
Türkmen ~airin dizelerine ve Alevt-Bekta~I nefeslerine yans~m~~ur. 1314.yüzy~llarda gaziler aras~nda mistik dü~üncenin hakim oldu~unu A~~k
Pa~a'dan sonra Yunus Emre de, gazay~~bin haç ile ayn~~de~erde görerek
ifade eder.' Mevlana Divan-~~Kebir'cle "Gazi al~~s~n, usta olsun da sava~s~n
diye o~lunun eline tahtadan yonttdmu~~bir k~l~ç verir" der. Osmanl~~ordu&andaki gaza gelene~ini ve unvanuu peygambere dayand~rmakla M. Akif,
son noktay~~koymu~tur: Yiln~am ölümden yandan askerim / Ordunuz gazi dedi
peygamberim.... O. ~aik Gökyay dizele~inde; "Nehirler gazidir, da~lar kahraman" derken gaza ideolojisinin Anadolu'da ne derece kök sald~~~n~~ifade
eder. Tanzimat devri edebiyaunda da, Nam~k Kemal'in "Vatan Yahut
Silistre" (1873) ile Abdülhak Hamit'in "E~ber" (1880) adl~~eserlerinde gaza
ideolojisi i~lenir.
162

Mehmet Kaplan, Türk Edebiyat~~Üzerine Ara~t~rmalar I , s. 19.
Ergin, Dede Korkut Kitab~~I, TDK yay~nlar~, Ankara 1994, s. 178-179.
164 F.Ktiprülü, Ilk Mutasavv~llar, s. 254.
163 Bin kez hacca vard~n ise, bir kez gaza !ald~n ise
Gaziler bir yere kon~u~lar i~in
Bir göz gönül sulm ise, gerekse var yollar döker
hapsi hak yoluna vermi~ler ba~~n...
Burhan Kaçar, "Türklerde Gazilik Gelene~i ve Kitab-~~ Melik Ahmed Ibni~mend Gazi",
Melik Ahmed Dani.pnend Gazi ve Dani~mendname Sempozyumu Tebli~leri, 1995 Niksar, s. 12-13.
163 Muharrem

OSMAN'A [ARDA GAZA ~DEOLOJ~S~N~N TARIHI

867

Ortaça~~müellifleri çok vakit Türk ordusunun simas~nda kural yaratan,
dünyay~~ nizama sokan, kötüleri cezaland~ran bir kuvvet görürler. Birçok
metinde Türk ordusunu Tanr~~ordusu /gazab~~gibi takdim olunmas~~ideolojisi, alpl~~~n hükümranl~kla birle~mesi sont~cudur. Ayn~~fikre, Orhun kitabelerinde ve Ka~garl~~Mahmud'un eserinde de rastlan~r: "Tanr~~devlet güne~ini
Türklerin burcunda yaratt~, fele~in çark~n~~da onlar~n mülküne uygun ~ekilde çevilir. Tanr~~onlar~~Türk deyip ça~~rd~, dünya mülküne onlar~~hakim etti. Onlar~~
zamanenin hakimle~i olarak seçti"" Ayr~ca hadis külliyatlar~nda, Türkler ve
Türk ordusu hakk~nda çe~itli hadisler türetilmi~tir. Güya Hz. Muhammed,
defalarca Arap gazilere, "onlar size dokun~n~uhkça Türklere dokunmay~n" demi~ti". Ka~garl~, Peygamberin hadislerine dayanarak, Türklerin hükümranl~~~n~n uzun sürece~ini söylemesi, alpl~k ve gazili~in ortak kutsal de~ere
dayand~~~n~~gösterir.
F. O~lu Destanlar~nda Alphk ve Kahramanl~k Ülküsü
~slamiyeeten önce alplar~n kahramanl~k öyküleri destanla~ur~lm~~, bir
destan devri edebiyat~~meydana getirilmi~tir. Cihan fatihi O~uz han destan~, Re~id üd-din'in Camiü't-teva~ih'i ve Yaz~c~zade'ni~~~ Tarih-i al-i selçuk'u
ba~ta olmak üzere birçok Ortaça~~müellifinin tarihlerinde i~lenmi~tir.
O~uzlar~n, O~uz Han ile ba~layan ve ilk hükümdarlar~n~~ anlatan O~uzname adl~~eserleri, özellikle Türkmenler aras~nda sayg~yla elden ele dola~~rd~. Bu eserlerde, Depe-göz'ün Türk ülkelerini harap etti~i ve nihayet
Basat taraf~ndan öldürülmesi gibi yararl~l~k ve kahramanl~k scciyeleri yaz~. O~uznameler ba~ta olmak üzere çe~itli Türk destanlar~nda alpl~k,
sadece sosyo-kültürel terim de~il, ayn~~ zamanda siyasi terimdirl". Türk
devlet anlay~~~~ve siyaset hukuku milli töreye ve destana göre tayin edildi~inden, O~uz han neslinden gelme kaidesi ve O~uznâmeler mukaddes
say~lm~~t~. Bu da O~uzlar~n Türklerin en asili, en kudretli ve medenisi olmas~~ile ilgili idi. Nitekim Osmanl~'da oldu~u gibi Türkler "her ~ey kalkar
ama töre kalkmaz" derken bu durumu güzelce belirtiyorlard~. O~uzc-uluk
hareketinin alpl~k kategorisine dayanmas~~tcsadiifi olmay~p, buna göre Alp
kahraman tipinin canl~~ örne~i O~uz'un kendisidir. Nitekim O~uznâmelerde, ~ran'~~fetheden büyük Türk kahraman~~Efrasyab da O~uz Hadla birle~firilir.
Divanü Lügati't-Türk I, s. 3.
"37 Zekeriya Kitapç~, I Iz. Peygamberin lladislerinde Türkler, ~stanbul 1986, s. 81-102.
168 Fun~li Bayat, O~uz Destan Dünyas~, Ötiiken Yay~ nlar~, ~stanbul 2006, s. 217.
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Ka~garl~~ Mahmud, Re~üdeddin ve her ikisine dayanarak eserini yazan
Yaz~c~z'ade'nin O~uznamelerinde, Maveraünnehir ve ~ran'a gelen O~-uzlar~n, iklim tesiri ile ~ranl~ lara benzediklerini bu sebeple kendilerine Türkmanend (Türke benzer), Müslüman olanlar~ na da Türkmen denildi~ini belirtirler''. Bat~~ Türkistan dedi~imiz sahada, Osmanl~lar dahil, çe~itli Türk
devletlerini ortaya ç~ karanlar bu Türkmenler yani O~uzlard~r.
O~-uznameler, Türklerin dünya görü~ ü, tarihi, devletçili~i, yönetim sistemi,
sosyal hayat~ , dini ve milli seciyelerini yans~ tan önemli edebi kaynaklard~r.
O~~~znameler, ozanlar~n repertuar~ nda as~rlarca icra edilip Ortaça~da yaz~ya dökülerek, günümüze kadar gelmi~ tir. Eser, sosyal tarihle ve sosyal, kültürel düzenle ilgili hassasiyeti ile ön plana ç~ kt~~~ndan milli ~uurun olu~umu sürecinde devletçilik ideolojisinden devlet kurmaya, hayvanc~l~ k ve
avc~l~kla geçinen bir toplumdan ~ehir hayat~na geçi~~süreci gibi sosyoekonomik dönü~ ümleri, dini ideolojiden kutsal sava~a kadar çok geni~~bir
alanda ayd~nlat~c~~içeri~e sahiptir.
Tarihi romanlar diyebilece~imiz bu eserlerden hareketle, Osmanl~~ tarihinin karanl~ k dönemlerini aralayabilir ve sosyal örgütlenmelerini anlayabiliriz. O~uzname destanlar~n~~ tarihi kaynak gibi ara~t~ ran F.Sümer, Türk
dünyas~ n~n, Türk tarihinin destanlar~m~ zda temsil olundu~una kesin ~ekilde inanm~~t~ r. Ona göre destan ve tarih konular~n~~ birle~tiren
O~uznameler, Uygur destan varyant~n~n Müslüman medeniyeti ba~lam~ nda takdimidirl". Atl~~ göçebe millet için karakteristik bir özellik olan destanc~l~k, o ~~~ illetin içtimai, siyasi, iktisadi, medeni hayat~n~n tarihidir. Ancak burada, bu tür eserlerin dini endi~elerle olsa gerek ki yüksek muhitlerde de~il de daha çok yar~~Samanist ve göçebe Türkmenler aras~ nda ya~ad~~~n~~ belirtelim. Mesela destanlar~ m~ zda, gücün ve hürriyetin kutsal sembolü
olan Gök Kurt tasvirleri, Ortodoks çevrelerce ho~~kar~~lanmad~~~~gibi, O~uz
Han~n Türk töresi gere~i babas~~Kara Hani öldürmesi de 15.yüzy~ lda kaleme al~ nan Tarih-i al-i Selçuk'ta, Müslüman olmad~~~~için öldürdü~ü ~eklinde yans~m~~t~r.

169 Tarih-i al-i Selçuk, v.9; Divanü Lügati'l-Türk 1, s.55, 352, III / 415; O. Turan, Selçuklular
ve ~slinniyet, Bo~aziçi yay., ist. 1993, s.194.
U() Faruk Sümer, "O~u
zlara Ait
~ani' Mahiyet
te Eserler", DTCF Dergisi, 17, 1960, s.
359-455.
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1. O~uz Ka~an destan~~
O~uz destan~ , hem sözlü hem yaz~l~~ gelenekte hem ~slam'a kadarki hem
de ~slam'dan sonraki devirde mevcut oldu~undan, Türk cihan devletlerinin
kurulmas~n~~ genelleme yaparak aksettirdi~inden tarihi bir destand~ r. Dolay~s~yla O~uz destan~~ birçok özelli~iyle di~er Türk destanla~-~ndan farkl~d~ r.
B.Ögel; "O~uz Ka~an destan~~zihinle~-de ve hayalle~-de yarat~lm~~~bir hikaye
de~il; Türk toplumunu anlatan ve yans~tan bilgilerdir" demi~tir'.
Asl~nda O~uz destan~, tamam~yla ~slamiyet' ten önceki hadiseleri anlatt~~~~halde, Yaz~c~ zade (Tarih-i al-i Selçuk) ve Re~üdeddin'in (Camiü't-tevarih)
örneklerindeki O~uznamelerde tespit edildi~i gibi', sadece O~uzlar~n
de~il, bütün Türklerin epikle~mi~~tarihi-ideolojik destanlar~~ olmu~tur. Dolay~s~yla kahramanl~k um~nna te~mil edilir ve bu eserde, somut bir zamandan ve belli bir Türk devletinden bahsedilmez. Keza kahramanl~k ve sava~ç~l~ k özellikleri, Türklerin ~slam'a girmesin&n sonra da devam etmi~tir.
O~uzculuk gelene~i, fi~ tuhat ideolojisi ve kahramanl~ kla bir tutuldu~undan
ve O~uzlar, 13-15.as~ rlarda, Azerbaycan'dan Anadolu'ya kadar uzanan bir
co~rafyada Karamano~ullar~ , Akkoyunlar, Karakoyunlar, SafevIler vb. milli
devletler kurdu~undan, gaza ideolojisi üzerine bina edilen Osmanl~lar da
bu gelcne~e uymaya gayret etmi~lerdi. O~uz Ka~an'~n yapm~~~oldu~u seferleri, Gök Tanr~ 'ya bir borç ödeme, ilahi bir görevi yerine getirme ~eklinde
göstermesi çok dikkat çekicidir. Bu eski Türk cihangirli~inin dini bir manas~~ oldu~unu gösterir. O~uz Ka~an'a yol gösteren Gök Kurt, Tanr~'n~n habercisidir.
15.yüzy~la gelindi~inde O~uzculu~un merkezi Azerbaycan'dan Anadolu'ya kaym~~t~r ve art~k O~uzname türü eserler, Anadolu'dan da bahsetmeye ba~lar. Re~ ideddin'in eserinde geçen ve Z.V.Togan taraf~ndan yay~nlanan O~uznameyi yaz~ p tespit edenler, t~pk~~ Dede Korkut kitab~n~~ tespit
eden raviler gibi, genellikle Önasya'da ya~ayan Türkler olmu~ tur.
Ayr~ca O~uz destan~~ genel çerçevede fütuhat ideolojisinin yay~lmas~nda,
tebli~inde ve vas~flar~n~n olu~mas~ nda önemli rol oynam~~ur. Türk cihan
devleti ülküsü ve dünyay~~ yönetmek dü~ üncesi hakk~nda say~lar~~ otuzu buBahattin (5gcl, Türk Mitolojisi I, MEB yay., ~s~ .1993, s. 59; F. Bayat, O~uz Destan Dünyas~, s. 177.
172
Msl. bluz. O~uz Destan~~ Re~üdeddin O~uznântesi, s. 117, 124; Ya/Ac:IA(1e, Tarih-i al-i Selçuk, v. 5-25 al~.
''
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lan O~-'t~ znameler, tarihi eserlerin, yaz~l~~ kaynaklar~n verdi~i malumattan
daha ayr~ nt~l~ , daha derin ve dolgun bilgi vermektedir'''. Türklerin ya~am
koduna dönü~en fütuhat ideolojisi, Dede Korkut boylar~nda arka plana
itilmi~~ve merkezile~mi~~devlet yap~s~n~ n belli ölçüde zay~flam~~~bir va~yant~~
olarak göze çarpmaktad~r. O~uz Ka~an destan~n~ n 14.yy.a, Dede Korkut
boylar~= ise 16.yy.a rastlayan yaz~l~~varyantlar~, onlar~n sözlü kültürden
yaz~ya aktar~ld~~~~y~llard~r.
Türk kültürünün islam'a kadarki ve islam'dan sonraki devreleri aras~ ndaki ili~kiyi ö~renmekte, medeniyet dönü~ ümünün edebi formlar~ n yeni
mana kazanmas~n~ n sebeplerini aç~klamakta O~uz destan~, tarihi haf~za
rolü oynar. Dolay~s~yla alpl~ k ülküsünden gazilik ideolojisine geçerken Türk
toplumlar~n~n nas~l bir sosyal dönü~üm geçirdi~ini en iyi ~ekilde bu eserlerden anlayabili~iz. Her iki eser aras~ nda bir kar~~la~t~ rma yapan
M.Kaplan'a göre, O~uz destan~n~n devam~~ olan Dede Korkueta alp tipinin
de~i~ imi, bir medeniyet tipinden ba~ka bir medeniyet tipine de~i~imi olarak kendini gösterir. Alp tipinin ilk ~ekli olan cihangirlik idealiyle kayna~t~~i vasf~, O~uz Ka~an destan~ nda korunurken, Dede Korkut'da Alp tipi,
daha çok ferdi cesaret ve kahramanl~k vasfiyla ön plana ç~ kar. Bu da medeniyet ortam~n~ n de~i~mesiyle ilgili olmal~d~ r. Dolay~s~ yla Dede Korkut destan~, bir yerde Türk medeniyetinden Türk-Islam medeniyetine geçi~~a~amas~n~~ ifade eder'.
O~uz destan~n~ n, kendisinden sonraki bir çok destan, menalubname
hatta Osmanl~~ kroniklerinin ortaya ç~ kmas~na etki etti~i görülür.
Yaz~c~ zâde, II. Murad döneminde ba~layan Türklük ~uuru gere~i, Cami'ütTevarih'in O~uz-namesini ve Anadolu'da ya~ayan ~nilli ananeleri toplayarak Teva~ih-i al-i Selçuk'u tamamlam~~t~ r (1436). Eser sade Anadolu Türkçe'siyle yaz~lm~~~ilk O~uz tarihidir. Müellif, eserini yazarken, Uygur harfleriyle yaz~lm~~~olan O~uz Ka~an Destan~~ve Dede Korkut kitab~n~~ gördü~ünü
belirtirl 75. Mesela Re~ideddin'in O~uznamesinde geçen bir rüyada, dallar~~
göklere uzanan üç a~aç hikayesi ve rüyan~ n yorumunda, üç çocu~un hükümdarl~ kla müjdelenmesi hadisesi, aynen erken dönem Os~nanl~~
vekayinamelerinde de (Osman Gazi'ye atfedilen ve Edebal~'mn yorumlad~~~~
t73 I•trzull. Bayat,
O~uz Destan Dünyas~, s. 15.
17-1
Mehmet Kaplan, Türk Edebiyat~~Üzerine Ara~t~rmalar 1, s. 11-29.
175 Tarih-i al-i Selçuk, v. 9a; Nihat S. Banarl~, Resimli Türk Edebiyat: Tarihi, C.1, ~ stanbul,
1987, s. 500.
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rüya) gegnektedir'. Bu arada Osman Gazi'nin islam öncesi O~uz ananeterini pekala bildi~i de anla~~ lmaktad~ r. Gaza ideolojisine dayanan Osmanl~lar~n, men~ elerini O~uzlara ve Kay~~ boyuna dayand~ rmas~n~n sosyal ve
kültürel oldu~u kadar, siyasi ve tarihi sebepleri bulunmaktad~r.
Türkmen Beylikleri zaman~nda Anadolu'da ba~ layan Türklük ~uuru,
Osmanl~ larla birlikte O~uzcull~k ~uuru ~ eklinde 17.yy.a kadar sürmü~tür.
Yaz~c~ zade Ali'nin Osman Gazi'ye isnat etti~i: Osman Ertu~rul o~lusun; O~uz,
Kara-Han neslisin / Hakk~n kemter kulusun; Istanbul'u aç gülzar yap... ~n~sra~nda bu ~uur i~lenmektedir in. Anla~~ld~~~~kadar~yla Osmanl~lar, O~uz gelene~ine ba~ vurarak futuhat ideolojisini hem canl~~ tutmakta, hem de ihmal
etti~ini dü~ündü~ü ve içerisinden ç~kt~~~~Türkmen (O~uz) dünyas~n~ n deste~ini almay~~ hedeflemektedir. Osmanl~~ hanedan~, a~~r~~merkeziyetçi politikalar~~ yüzünden Y.Bayezid'in Gazi Türkmenler üzerinde b~rakm~~~oldu~u
olumsuz tesirleri silmek ve 1402 bozgununun sarst~~~~prestiji yeniden sa~lamaya u~ra~~ rken, bu arada Anadolu beylikleri üzerinde üstünlü~ü rakip
hanedanlara b~ rakmak istemiyordu. Keza I.Bayezid daha önce kendisini
bütün Anadolu'da Selçuklu valisi haline getiren Sultanu'r-Rum Unvan~n~~
öne sürmü~~ve Abbasi halifesinden bunu tasdik etmesini istemi~ti. Dolay~s~yla 15.yy.dan itibaren ortaya ç~km~~~olan O~uz Han'dan gelme hikaye ve
~ecereler, Osmanl~~ soyunun kom~ u ve rakip hancdanlardan daha asil ve
üstün oldu~unu Ispat etmeyi amaçl~ yordu'. Dolay~s~ yla Osmanl~~ sultanlar~,
daha kurulu~ undan itibaren, O~uznamelerdeki fütuhat ideolojisini Osmanl~~ gaza ideolojisiyle birle~ tiriyorlard~. Atl~~ göçebe kültürü, eski Türlderde
soyluluk sebebi oldu~u gibi, Osmanl~~ devletinin kurulu~~dönemlerinde de
bey olman~n ~art~~ say~l~yordu. Yaz~c~ zâde Ali, Osman Beyin evlatlar~ na:
"olmas~n ki oturak olas~ z ki beylik, Türkmenlik ve Yörüklük idenlerde
kal~n" ö~üdüyle rcaya duruma dü~ meden konar-göçerlik vas~flar~n~~ korumalar~~ isteniyordu l79. Böylece Türkmen gazileri, ba~~rns~zl~ klanyla birlikte
dü~mana kar~~~üstün konumlar~n~~ da sürdürmü~~oluyorlard~.
O~uz Destan~~ Re~itleddin O~~ana~ nesi, s. 73.
al-i Selçuk, v.267a.
178 1 linalc~ k, "Osmanl~~ Devletinin Kurulu~~Problemi", Do~u Bat~~ Makaleler 1, s. 116; F.
Emecen, "Eski Bir imaj~ n Yeniden Ke~fi ilk Osmanl~~ Kroniklerinde O~uz Gelene~i ve Orta
Asya Bilgisi", ilk Osmanl~lar, s. 152-160; Aldo Gallona, "O~uz Efsanesi ve Osmanl~~ Devleti'nin
Kiikenleri: Bir ~ nceleme", Osmanl~~ Beyli~i (1300-1389), Tarih Vakf~~ Yurt Yay~ nlar~, ~stanbul
1997, s. 45-46.
~ut179 Tarihi al-t Selçuk, v.14a. list kimliklerini kaybederek köylü durumuna dü~~nekten
tur.
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2. Dede Korkut kitab~~
O~uzlar~n, sosyo-ekonomik yap~ lar~, dini ve kültürel de~erlerini gösteren Dede Korkut hikayeleri, tam Müslikmanl~~a geçi~~dönemindeki süreci
yans~tmaktad~r. Manzum ve mensur ~eklinde anlaulan her bir hikaye, asl~nda birer O~uznârnedir. Özellikle Horasan ve Azerbaycan üzerinden Do~u Anadolu'ya göç ettikleri bölgede geçen yüzeysel Müslümanl~k dairesi
içindeki mücadeleleri ve toplumsal dinamikleri, O~uz gelenekle~iyle kar~~~k
Türkmen hayat~~içerisinde, tabiatla ba~~ba~a, do~al, samimi, renkli ve canl~~
bir ~ekilde anlat~l~r. Bilindi~i üzere bu güzergah üzerinden Anadolu'ya
gelen bu Türk topluluklar~, ~ehir hayat~na geçmemi~, tamamen göçebe,
avc~l~k ve hayvanal~kla geçinen s~ras~~gelince ya~ma ve ganimet ak~nlar~~
düzenleyerek faaliyet gösteren hareketli ve canl~~Türkmen guruplar~d~r.
10.yüzy~lda ~slamiyeei kabul eden Türklerin 14.yüzy~lda hala eski ruhlarm~~
muhafaza ettikle~inin en büyük delili Dede Korkut Kitab~d~r. Dede Kork~~ t'tan sonra eski Türk destan~~kültür de~erini kaybediyor, sadece mücadelenin devam etti~i uclarda baz~~destan? eserler yaz~l~ yor, okunuyor ki Osmanl~~çekirde~inin filizlendi~i saha da bu uclard~r.
Eserde O~uzlar Müslüman'd~r fakat din önemli bir unsur de~ildir. Ad
verme merasimi de beylik vermek gibi önemlidir. Bir kahramanl~k örne~i
göstermeden, kan döküp ba~~kesmeden ad verilmez. O~uz da korkunç bir
gergedan öldürerek ergenli~ini Ispat etmi~ti. Sava~larda beyler önden giderler ve ad~~görklii Muitammed'e salavat getirirler. Mücadele sonunda daima
ald~klar~~kalelerin kiliselerini y~k~p mescit yapar, ke~i~le~i öldürüp ezan
okuturlar. Öte yandan bol bol ~arap ve lum~z içtikleri, at eti yedikleri görülür. Anadolu'da ad~~hala ya~at~lan Deli Dumrul, Azrail'i bile bilmez ama
onunla sava~maya kalkar. Mücadelele~inin hiçbirisi din u~runa de~ildir.
Dü~manlar~~kafir diye anmalda beraber, onlarla mücadelele~i tamam~yla
dünyevidir ve hiçbir kahraman din kahraman~~de~ildir. Ba~l~ca sazlar~~kosava~~yla s~n~rl~~ de~ildir. Mesela Osmanl~~ ordusunun öncü birliklerini olu~turan ünlü gazi
komutan~~ Turahan'~n, ak~ nalanna, "kefereye kar~~~gev~ek sava~~n, zira külTar ma~lub olursa
size ihtiyaç kalmaz reaya olursunuz" demesi sonucu ~zladi derbendi önünde ya~anan bozgun,
Il. Murad'~~hayli üzmü~~ve gazi lideri Turahan Bey, Tokad kalesine hapsedilmi~ti (1443).
Uzunçar~~l~, Osmanl~~ Tarihi, I.cilt, s. 423. Yine 1457'de Belgrad kalesi ku~at~ldt~inda, Fatih'in
gayretlerine ra~men gazilerin gcv~eldi~i bir protesto niteli~indeydi. A~~kpa~azkle'ye göre
gaziler; "...e~er Belgrad fethedilirse biz bu topraklar~n efendisi de~il topra~~~sürmek zorunda
kalan reayas~~durumuna dü~meyecek miyiz..." diyorlard~. (A~~lepa~arMe, Giese ne~ri, Leipzig
1929, s. 62).
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puzdur. Sava~ta dav~~llar ve borular çal~n~r'. ~slam dair.esine girince Dede
Korkut'a Ata unvan~~ verilmi~~olmal~~ ki, Ahmed Yesevi'nin halifele~-i de ata
unvanl~~idi. Hakim Ata, Zengi Ata gibi. Ata burada veli anlam~ndad~ r. Dede
Korkut kitab~ nda Korkut Ata, ahir zamanda hanl~~~n Kay~~ boyuna geçece~ini, hakimiyetlerinin k~yamete kadar sürece~ini müjdelemi~~ve bunda
Osmanl~~ hanedan~ n~n kastedildi~i belirtilmi~ti'. Türkler ilk ~slam oldukla~.' dönemde Arapça veli yerine Türkçe ata sözcü~i~nü kullan~rlard~. O~uz
kavminin bilgesi olan Korkut Ata, Er Korkut, Evliya Korkut vs adlarla an~lm~~, bütün güçlükleri çözen, kendisine dan~~~lmadan i~~yap~lmayan keramet
sahibi ve zaman ötesi efsanevi bir ki~idir. Nitekim A. ~nan'a göre de Dede
Korkut, ~slam öncesi devirden ~slami devre intikal eden efsanevi bir ~ahsiyet ve Türkler müslüman olduktan sonra onu kopuzuyla birlikte bir veli
olarak dü~ünmü~lerdi l".
Destan kahramanlar~ndan baz~lar~~ kendileri gibi iyi ata binen, k~l~ç ku~anan e~~istedikleri görülüyor ki bu bir masal unsuru olmay~p, Türk el ve
boylar~ nda her zaman bu gibi k~z ve kad~nlar bulunmaktayd~. 15.yüzy~lda
Anadolu'dan geçen bir seyyah, Türkmen kad~nlar~n~ n yi~it kad~nlar olup,
erkekler gibi sava~t~~~n~~ i~itti~ini ve buna hayret etti~ini yaz~yor'. Dede
KorkuCtaki insan tipi alp tipidir, burada da mücadele esast~r. Kahramanl~ k
kad~ n erkek fark etmeden, en büyük sosyal de~erdir. A~k ve kad~ n konular~ndaki dü~üncelerin bile. kahramanâne bir ~ekilde ya~and~~~ n~~ ve kad~ n
alplar~n bulundu~unu Dede Kork~n'tan da ö~reniyoruz'. Dede Korkut'un
Kanl~~ Koca O~lu Kan Tural~'mn e~~olarak seçece~i kad~ nda arad~~~~özelliklerde yi~itlik, atakl~ k ve cesaret ön plandad~r: "- Baba, ben yerimden do~rulmadan o kalkm~~~aya~a dikilmi~~molmal~, ben karakoç at~ma binmeden o binmi~~
olmal~, ben kanl~~kafir eline varmadan o varm~~~bana ba~~getirmi~~olmal~" demektedir. Kanl~~ Koca'n~n buna cevab~~ da ilginçtir: "- O~ul, sen k~z istemezmi~sin

Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitab~~ I, Türk Dil Kurumu Yay~ nlar~, Ankara 1994, s. 27.
al-i Selçuk'ta; "Korkut Ala O~uz kayminin bilgesiydi ne dirse, verdi gaybdan haberler siSylerdi 1 lak teala an~ n gönlüne ilham üterdi, cyitd~, ahir zamanda gi~-u hanl~ k Kay~ya
clegi dahi kimesne ellerinden almaya didi, cliclug-u Osman rahmetullah neslidir" (y. 13b).
182 Abdülkadir ~ nan, "Kitab-~~ Dede Korkut Hakk~nda", Makaleler ve Incelemeler, Ankara
1968, s. 165- 166.
183 Faruk Sümer, O~uzlar (Türkmenler), Türk Dünyas~~Ara~ t~ rmalar~~ Valdi, ~ stanbul 1992, s.
292.
181 Bk. F.Köprülü, Ilk Mutasavvillar, s. 245; M.Kaplan, Türk Edebiyat~~ Üzerine Ara~t~rmalar I ,
s. 41-54.
18()

181 Tarih-i
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bir alan~: bahar& istermi~sin'. Sosyal hayatla bütünle~en kahramanl~k adetler in aras~nda Türk boylar~nda erkeklerin evlenebilme hakk~na sahip olabilmele~i için gelin aday~n~~ at ko~turmada, ok atmada ve Türk güre~inde
yen~nek zarureti vard~'''. Bir kad~n~n bir erkekle güre~~tutabilecek kadar
güçlü olmas~~alp kültürü için normal kar~~lanmal~d~r. Yukar~da kad~n alplar~n olu~turdu~u, Bac~yân-~~Rt~m'dan söz edilmi~ti.
O~uz Türkle~inin ya~ad~~~~bütün sahaya yay~lan bu hikayeler, Anadolu'da da halk tabakalar~~aras~nda sürekli anlat~larak günümüze kadar gelmi~tir. Dede Korkut hikayelerinin esas~~ O~uzlar~n Anadolu'ya gelmeden
önceki hayatlar~~ile ilgilidir. 12. ve 13.yüzy~ldan ba~layarak Yak~ndo~u'ya
gelmi~~olan O~uzlar~n eski ad~~ olan O~uz ye~ine Türkmen ad~~daha çok
kullan~lmas~na ra~men, hikayelerde kavmin ad~~hep O~uz olarak geçmektedir. Bu hikayele~in 13. yüzy~lda te~ekkül etti~i anla~~l~yor. Hikayele~in 15.
yüzy~lda, Osmanl~lar devrinde tespit edilen nüshas~nda, ayn~~yüzy~lda yaz~lan vekayinâmeler gibi, Osmanl~lar~n O~uzlar~n Kay~~boyuna mensup oldu~u ~ivayet edilir. Yaz~c~zade'nin nakletti~i ve Korkut Ata'n~n "saltanat ve
har~l& sonunda O~uz Han'~n vasiyeti üzerine Kay~~Han'~n o~ullarma geçecek ve ahir zamana kadar onlarda kalacakt~r" müjdesi ayn~~ ~ekilde
Saltuknâmede de Osmanl~lar~n O~uzlardan oldu~u, Kokut Ata neslinden
geldi~i vurgulan~r''. Osmanl~~kronikçile~i aras~nda bu O~uz gelene~i, adeta resmi bir mahiyet kazanm~~t~. Burada Dede Korkut kitab~, Saltuk-nâme
ve Osmanl~~kronikle~i aras~nda bir anlay~~~birli~i, ayn~~sosyo-kültürel ba~~~
göstermektedir.
F. Köprülü'ye göre, Alplar devri Anadolu'sunun bütün zevk ve ahlak
özelliklerini en canl~~bir ~ekilde yans~tan Kitab-~~Dede Korkut, Battal Gazi
gibi tamamen kahramanl~k menlubele~ini anlatan eserlerden çok üstündür'. Anadolu'da alpl~k hislerinin hüküm sürdü~ü o zamanlarda tabii
ha~ikalara bay~lan, ilkel ruhlu insanlar~~fevkalade hislendiren ve ilgilendiren menk~belerdir. Dede Korkut menk~bele~i, halk aras~nda çok yayg~n
olup, O~uz ozanlar' bunlar~~ellerinde kopuzlarla terennüm ederlerdi. Anadolu Türklerinde ba~l~ca dini hislerle kahramanl~k hisleri galeyan hali~~185

M.Ergin, Dede Korkut Kitab~~ I, s. 124; O. ~. G6kyay, Dede Korkut Hikayeleri, MEB., ~st.,
1976, s. 133.
Ka~garlt Mahmud, Divanit Litgatil-Türk I, s. 47.
187
M.Ergin, Dede Korkut Kitab~~ I, s. 55; Saltuk-nthne
haz. 5.11.Akalm. KB yay~ nlar~ .
1990, s. 238.
Fuat Köln-Ulu, Türk Edebiyat~nda Ilk Mutaravvtflar, s.252.
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deydi. Cenk esasen bir dini emir oldu~u için Türklerde de dini hislerle
kahramanlik hisleri birbiriyle mükemmelen kayna~~yordu. Bu alplar devrinde ya~ayan sufilerin menlubeleri biraz ara~tml~rsa bu konu çok iyi anla~~l~r. Tahta k~l~çlarla kafirlerle sava~an, ~slam'~~yayan bu gazi Türk sufile~i ile
tekkelerde miskin bir hayat geçiren Arap ve Iran mutasavv~fiar~~aras~nda
büyük fark vard~.
3. Köro~lu destan~~
W.Barthold ve F.Köprülü, O~uzlarm milli geleneklerini, do~u Türklerine göre daha çok korumu§ olduklar~n~~belirtmi~ti'. Sanat ve kahramanl~k
hislerini ozanlar~n kopuzlarmda terennüm ettikleri eski halk destanlar~ndar~, canl~~ O~uz fivayederinden alan Türkmenlerle birlikte, Köro~lu menlubesi gibi eski milli destan parçalar~n~n, Azerbaycan ve Anadolu sahalar~r~a
geldi~ini ve yüzy~llarca ya~ad~~~n~~görüyoruz. Dolay~s~yla O~uznâmeler,
~ehir kültürünün hakim olmas~ndan itibaren Köro~lu destan~~ad~yla okunmaya ba~land~. Anadolu'da Köro~lu, 16.yy.~n ikinci yar~s~nda Bolu sanca~~nda 15-20 adamla celafilik yapan bir yi~it idi. Sonra bu i~i Tokat-Sivas
aras~nda Çamhbel'cle yapmaya ba~lam~~t~'. F.Sümer'e göre destamn kayna~~~Anadolu'dur. Köro~lu'nun ~ran'a gitmek zorunda kalmas~yla birlikte,
destamn da Türkistan'a do~ru yay~ld~~~n~, keza Nasreddin Hoca fikralar~n~n da ~ran'a bu ~ekilde gitti~ini öne sürer".
Sonuçta Türkmenlerden ç~kan Köro~lu destan~, Azerbaycan ve Anadolu'da yay~lm~~~ve kendisine yeni yeni unsurlar ilave edilmi~tir. Tarihi vesikalarda, 1581'den 1588'e kadar verilmi~~fermanlarda, Bolu yörelerinde Köro~lu Ru~en gibi Celall olmu~~insanlardan bahsedilmektedir. Destan~n~n
çe~itli va~yantla~~nda Köro~lu, Celali olarak aml~r". Köro~lu destan~n~n
esas unsurunu, K~z~lba~lara kar~~~mücadele te~kil etti~i de öne sürülür".
Keza Köro~lu destanlar~n~n birçok varyantlar~nda onun Bat~n?-~il akidelere
en çok ba~l~~bulunan Türkmen oyma~~~Teke tayfas~ndan oldu~u i~lemnektedir:" Ben bir Türkmen idim geldim yabandan / Haberini ald~m ben bir çobanKöprülü, Türk Edebiyat~~Tarihi, s. 192.
Sümer, "Köro~lu, Kiziro~lu Mustafa ve Demirci O~lu ~ le ilgili Vesikalar", Türk
Dünyas~~Ara~t~rmalar:, S. 46, ~stanbul 1987, s. 9-46.
191
Faruk Sümer, O~uzlar (Türkmenler), s. 131.
182 Fuzuli Bayat, Köro~lu ~amandan A~~ka Alpan Erene, Akçait Yay~nlar~, Ankara, 2003, s. 146.
183 Pertev N. Boratav, Köro~lu Destan~, Adam yay~nc~l~k, ~stanbul 1984, s. 92.
194 Orhan F. Köprülü, "Abdal Musa", Köprülii'den Seçn~eler, MEB Yay~nlar~, ~stanbul 1990,
s. 121.
188 Fuat.
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dan.. Safevi devletinin kurulu~unda önemli rol oynayan a~iretler aras~nda
Tekelü Türkmenleri de bulunmaktayd~". Tekelüler, uzun zaman Anadolu'da ~ah Kulu vb. K~z~lba~~isyanlar ç~kard~lar.
Orta Asya, Azerbaycan, Anadolu sahas~nda Köro~lu Destan~'nda halk
sufizmi kat~n~n güçlü olmas~~ a~~kl~k gelene~i ile ilgilidir. Köro~lu daha çok
16.yy.da meydana gelmi~~Celaliler harekat~n~n i~tirakçile~inden birini hat~rlatan Ancak hak a~~kl~~~~edebiyat~~onu, bu dönemde hürriyetin, adaletin
sembolü haline getirip ~öhretini, Orta Asya'ya kadar yayd~. Köro~lu destanlarm~n genel ~emas~, Türkmen hayat~n~n alpl~k de~erlerini i~ler". Geni~~
anlamda o, töreyi, yasay~, hakk~, adaleti halk sufilerinin bak~~~aç~s~ndan
savunan bir alp eren ve dolay~s~yla alpl~k ve gazilik ülküsünü bünyesinde
bar~nd~ran Türkmenlerin halk kahramarud~r. Baz~~yönleriyle Köro~lu, gaza
yapan bir Türkmen dervi~idir. Mesela destan~n Mara~~versiyonunda o, Zora
adl~~zengin bir Ermeni taci~-ini kafir oldu~u için öldürür".
Köro~lu'nun ahlaki de~erle~i yüce tutan Türk halklar~~özellikle de göçebe kitlesi aras~nda bu kadar büyük bir sevgi ile an~lmas~, Balkanlardan
Orta Asya'ya geni~~bir sahada yay~lmas~, her zaman meclislerde Köro~lu'ndan okunmas~, bütün Türk toplumunun ortak bir kahramanl~k de~eri
oldu~unu göstermi~tir ki, Köro~lu'na gerçek de~eri tabii ki halk ve halk~n
sesi olan ozanlar vermi~tir.
Sonuç olarak, burada da önceki destanlar~n devam~~olarak, yi~itlik, kahramanl~k, mertlik, adalet, a~k i~lenmektedir. Yine destanda ön plana ç~kan
en önemli unsur atun K~r at~~olmayan Köro~lu bir hiçtir. Dede Korkueta
tart~~~lan; "at i~ler er ö~ünür, yayan kalan erin umudu olmaz" say~, yüzy~llar
sonra Köro~lu'nca do~rulanan Nitekim Köro~lu, K~r at~~öldürülünce kendisini savunmadan ba~~n~~katillere uzat~r". Dede Korkut'ta yi~it öldü~ü za195

F. Bayat, Köro~lu, s. 117.
F. Bayat, Köro~lu, 5.13:
Ben Köro~lu kara ta~~~deleri~n
Bozkurt gibi sürülere dalan~n
Bir vun~~ta yedi yi~it bölerim
Koyunlarin kuzular~n meknsin
197
F.Bayat, Köro~lu, s. 130:
"Ailah, Allah! dedi sald~~Köro~lu
"K~l~ç armakla ça~pt~~Ermeni"
yallal dedi bast~~Ermeni"
198
P. N. Boratav, Köro~lu Destan~, s. 72; Alp~n hayat~yla büttinle~en at~n ak renkte olmas~~
da önemlidir. Orhun an~tlar~nda, hakan~n at~~rengiyle an~l~rd~, Cengiz'in de at~~ak rengindeydi. O~uz I lana pe~kel çekilen dokuz k~r at ve çok sevdi~i tay~~ Süt-kula, bembeyaz bir att~r. Ak
rengi Türklerde asalet, soyluluk ifade eder, kara sö~ük (kemik) avam halk, ak sö~ük soylu
s~n~ft~r. Dede Korkut'ta da ak renk saadeti, kara renk felaketi temsil eder; Beyrck esir oldu~u
ve ölüm haberi geldi~i zaman ailesi ak çad~r' b~rakarak kara çad~ra geçiyor (s. 140-141).
196
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man at~~bo~azlan~ r ve ziyafet verilir'''. Köro~lu'nun mertli~i, k~l~ç, ok, m~zrak devrinin mertli~idir. Köro~lu, Anadolu rivayetlerinde bu devrin son
günlerinin mümessilidir. Tüfek icat edilip mertlik bozulunca, Köro~lu'nun
da zeval vakti gelmi~tir. Delikli demir ç~kt~~mertlik bozuldu / E~ri k~l~ç buda
paslanmal~d~r... Atl~~göçebe kültürünün ye~ini yerle~ik düzenin de~erleri
al~ nca, gaziler (Alplar) kafirlerden kazand~klar~~ganimet yerine, Celan olup
e~k~yal~kla geçimlerini temine ba~lad~lar. Ancak bu rivayetlerde ~u ~ekilde
de yans~m~~t~r: Mahalli idarenin zulmünden b~km~~~olan yerlerdeki halk~n
muhayyilesi efsanevi Köro~lu'nu halk~~zalimlere kar~~~koruyan, halk~~himaye eden bir hami, hatta adalet eden bir hakim olarak tasavvur etmi~tir.
Köro~lu örne~i, Türklerin yerle~ik medeniyete geçmelefinin kolay olmad~ ~~n~~gösteren bir olgud~~r. Ak~nc~~Türkün ekinci olmas~, sava~ç~~hayat felsefesinden bar~~ç~~hayat felsefesine geçmesi, alpl~k ülküsünün alperenlik ve
gazili~e dönü~mesi, as~rlarca süren toplumsal sanclar~~birlikte getirmi~tir.
Köro~lu zaman~, adeta çoban ile saban aras~ndaki mücadele dönemimi
yans~t~r.
Yerle~ik düzenle göçebe unsurlar~~aras~ndaki amm~n kesinle~ti~i ve derinle~ti~i 16. yüzy~lda eski bahad~ r, alp ve gazilerin yerini dev~irme kökenli
düzenli ordu alm~~ , kahramanl~k kültürü yerini a~~k edebiyat~~ve Celal/
düzenine b~rakm~~t~r. Bolu da~lar~~etraf~nda bir geçitten geçerken, e~k~yan~ n kendilerini soymak istemesi üzerine Evliya Çelebi, "Ey gaziler! sizin
etti~inizi bu da~larda e~kiyal~ k eden Köro~lu yapmam~~t~ r..." diye müessir
bir hitabede bulunur ve hepsini yumu~at~r". Bu olay, Köro~lu destan~n~n
Anadolu'daki merkezini göstermekte ve bu zamanda tamamlanm~~~oldu~u
da anla~~lmaktad~r.
Destanla~-da korku nedir bilmez, at~lgan, gözü pek, mert kimselere deli
denilmektedir. Osmanl~~devrinde de bu gibi ~ah~slar için ayn~~deyim kullan~lm~~~ve ak~nc~lar gibi s~n~rlarda oturan gözü pek gençlerden olu~an askeri
atl~~s~n~fa da deli ad~~verilmi~tir". Köro~lu'nun etraf~ndaki yi~itlere vefilen
"deli" s~fat~ , Dede Korkueta da vard~~(Deli Dumrul, Deli Dündar). Daha
sonraki as~ larda tarihi kaynaklarda görülen ve kahramanlara verilen "divane" lakab~~bunun devam~~olmal~d~r. Hammer'in sekizinci cildinde verdi~i
Celall isimleri tamamen Köro~lu destan~ndaki delilerin isimleri nevinden199

Kazan: Üç ayda vurmaz-ismi& öldü~it~ni ol vaki bilsün / Ayg~r aeum bo~azlayup a~un~~virsün (s.

170).
Naili Boratav, Köro~lu Destan~ , s. 127.
201 Bk. 1.1 laklu Uzunçar~~lt, Osmanl~~Tarihi, C. Il, TTK Yayinlan, Ankara 1949, s. 564.
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dir. Celal/ isyanlarm~n ilk asilerinden olan Karayaz~c~'mn karde~i ve halefinin ad~~Deli Hasan idi. Osmanl~lar, kurulu~~y~llar~nda Türkmenleri s~n~rlara sürerek, bask~n birlikleri olarak yararlanmaya çal~~~r. Gaziler içerisinde
kendilerine ak~nc~~ve deli denilen bu sava~glar, düzenli Osmanl~~ordusunun önünde direnmeyi da~~tmak üzere ilerliyorlar, ganimet pe~inde ko~uyorlar& Balkanlarda as~l ordunun ula~amayaca~~~yerleri, Bosna, Arnavutluk ve Karada~'~n da~l~k bölgelerini fethe gidiyorlard~".
4. Manas destan~~
Hat~ralar~~Anadolu'da ya~ayan destanlardan biri de Manas destan~d~r.
As~l konusu ~slam u~runda mücadeleden ibaret olan bu destanda daha
birçok ~slam ve putperest kahramanlarm adlar~~ve tnenlubeleri geçer. Destan~n 11-12.yy.lar aras~nda meydana ç~kt~~~n~~öne süren Köprülü, bugün
yaln~z K~rg~zlar arasmda ya~ayan ve baz~~parçalar~na ayr~~ayr~~Kazaklar aras~nda da tesadüf olunan esere, bütün orta Türklerin mü~terek destan~~olarak kabul edilebilece~ini belirtir". Eser, ~slam medeniyeti ile di~er ~slam
olmayan medeniyetler aras~ndaki münasebetle~in ve göçebe hayat~yla ~ehir
hayat~n~n mücadelesini göstermesi aç~s~ndan San~k Bu~ra Han ve Köro~lu
destanlarnu and~rmaktad~r. Ad~~geçen destanlarda oldu~u gibi, burada da
en çok i~lenen konu kahramanl~k, yi~itlik ve cesarettir. Menk~bevi kahraman Manas dahil, destanda geçen sava~ç~lar~n hepsi, alp unvanl~~idi. Bazen
destanda alplar yerine gaziler unvan~~kullan~lmaktayd~".
Bütün dünya kahramanlar~n~n en kuvvetlisi olan Manas'~n at~~"ak
boz"~~n da e~i yoktur: Manas, Gökçe'nin at~m öldürür ve "seni öldürürsem
Allah kat~nda günahur, al at~n~; dört budunu sana dört gün az~ k olsun, dört
parça derisi aya~~na çar~k olsun" diyerek alay eder ve at~m öldürmekle
yetinir, kahramana bir ~ey yapma gere~i duymaz; bu kafi bir hakarettir.
Türk destanla~~nda kahraman~n aun~n öldürülmesi büyük bir faciad~r. Manas da t~pk~~Köro~lu gibi, ölmeden önce Ak-kula (Ak boz) ad~ndaki at~~vurularak öldürülür". Re~ideddin O~uznâmesinde de O~uz han, en iyi at~~
Süt-kula u~runa sava~~~göze alm~~t~r'.
202

Stanford Shaw, Osmanl~~Imparatorlu~u ve Modern Türkiye, C. I, çey. M.J larmann, e yay..
ist. 1982, 50.
'203
F.Köprülü, Türk Edebiyat~~Tarihi, s. 159-160.
204
Abdülkadir ~nan, Manas Destan~ , MEB Yay~nlar~, Ankara 1992.
2()5 Abdülkadir inan, a.g.e., s. I 18.
206
O~uz Destan~~Resideddin O~uznamesi Tercüme ve Ta/dili, has. Z:V.Togan, A.Sait Mat., ~ s~ .
1972, s. 29.
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Bugün bu destanlar, Anadolu'da hala ya~amaktad~r. Oysa Türkistan'daki Türkmenler bunlar~~çoktan unutmu~lard~. F.Sümer, O~uz Türklerinin gerçek mümessillefini görmek için Türkistan'~~de~il, Anadolu'yu dola~mak laz~md~r demi~ti'''. Türkler destanlarda geçen yer adlar~n~~da
Anadolu'ya getirmi~lerdi. Fatih'in torunlanna Korkut ve O~uz Han ad~n~~
koymas~~da tesadüfii de~ildir. Osmanhlardan ba~ka hiçbir Türk hanedamnda Türk destanlanmn bu ünlü isimlefine rast gelinmez.
Sonuç
Kültürde devaml~l~k esast~r. Yukar~da k~saca ele ald~~~m~z kaynaklar ~~~~~nda, Türk tarihinin klasik ak~~~na bakt~~~m~zda, Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar uzanan geni~~co~rafyada, özellikle O~uz Türklerinin sosyal hayat~ndaki bu bütünlük ve dinamizm, birbirleriyle tarihi ve kültürel ba~lar~n
kuvvetli olu~u dikkat çekmektedir. Farkl~~co~rafya ve farkl~~siyasi dönemler,
bu büyük kitlenin sosyal hayat~nda ve kültürel yap~s~ndaki bütünlü~ü bozamam~~t~r. Bu da siyasi ve sosyal müesseselerin bir birinin devam~~oldu~unu göstermektedir. Bunu en net biçimde, sosyal ve kültür tarihimizin kaynaklar~~olan destan, menalubnâme ve Osmanl~~kroniklerinden rahatl~kla
ç~karabilmekteyiz. Zira bu eserlerde i~lenen konular hep kahramanl~k ve
cihangirlik ülküsü gibi ortak konularla ilgili oldu~u kadar, anlat~lan öyküler, kullan~lan unvan ve isimlere kadar birbirine benzemekte, her bir eser
kendisinden bir önceki kayna~a ve kaynaktaki kahramana at~fta bulunmaktad~r. Bu da geleneksel Türk cengaverli~ini aipl~k, alp-erenlik ve nihayet
gazilik çizgisi içerisinde, Orta Asya'dan Balkanlara dek uzanan co~rafyada,
yaz~l~~ve sözlü edebi mahsullerde bir bütünlük içerisinde Osmanl~lar~n son
zamanlanna kadar ta~~nd~~~n~~görmekteyiz.
Türklerin geni~~Asya bozk~rlar~nda çok eski zamanlardan beri geçirdikleri çetin ve mücadeleci hayat ~artlar~n~n, kahra~nanl~k ve sava~gl~k geleneklerinin Türk hayat~nda yerle~mesinde büyük etkisi olmu~tur. Türklerin
kurduklar~~ çe~itli devletlerin daima askeri bir karakter ta~~mas~, gaza ve
cihat esas~na dayanan ~slam dininin Türkler aras~nda yerle~mesi, Selçuklulardan beri tarihi seyrin Türkleri hep bir mücadele ortam~~içinde bulundurmas~, bu kahramanhk, alpl~k geleneklerini as~r larca canl~~bir ~ekilde
devam ettirmi~tir. Çe~itli Türk kollar~n~n halk edebiyat~nda, hikaye ve destanlar~nda, gazavatnâmelerinde, k~saca dünya görü~lerini yans~tan bütün
207
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eserlerinde bunu görmek mümkündür. ~slamiyeeten önceki Türk destanlar~~ve alplar~, ~slamiyeeten sonra yerini gazavatnâmelere ve gazilere b~ rak~ rken, bu arada tasavvuf cereyan' ve çe~ itli sufi tarikatlar~~halk aras~nda yerle~ince de gazi-dervi~ler ~ekline girmi~ lerdir. Mani ve Buda di~~i~~ in aksine
~slamiyet, Türklerin temel g~das~~ olan et yeme~i yasaklamad~~~~gibi, sava~~
aleyhtar~~ da de~ildi. Bilakis o sava~a kutsal bir mana vermi~ tir. Bu yüzden
eski alp tipi kolayl~ kla gazi tipine dönüverdi ve bu heyecanla harekete geçen bu yeni insan tipi, Osmanl~~ devletini de do~urdu. Anadolu'da alpl~ kla
gazili~in birle~mesi, ayn~~ zamanda O~uz gelenekleriyle ~slami gelene~in
mükemmel bir sentezi olmu~ tur. Osmanl~larda gazan~n bir ideoloji haline
gelmesi, bu mükemmel sentezin sonucudur.
Türkler, hangi co~rafyada ve dönemde olursa olsun, Müslüman olmadan önce alpl~ k, Müslüman olduktan sonra da gazilik, toplumsal hayat~ n ve
siyasi-askeri örgütlenmenin dayand~~~~temel esaslardan biri olmu~tur. Kuran'da ve Hz. Muhammed'in hadislerinde gaza ile ilgili te~vik edici sözler', Türklerde "ölürsem ~ehit kahrsarn gazi" prensibinin do~mas~ na neden olmu~~ve Türk-~slam fütuhat~ nda bu prensibin çok öne~nli rolü olmu~tur. Osmanl~ larda gazilik, devletin ve toplumun ideolojisi haline gelmi~ti.
P.Wittek gazay~, Osmanl~~ Devleti'nin varl~ k sebebi sayarken, R.P.Lindner,
Wittek'in tezini ele~tirmesine ra~men, gazan~ n, tarihlerinde ve yap~lar~ nda
Osmanl~ 'mn amentüsü haline geldi~ini belirtmekten kendini alamam~~t~r:". Men~eindeki uc gazi gelene~i, onun bütün tarihine hakim olmu~, d~~~
ve iç politika gazi uc beyleri men~ede ucun birli~i gelene~ini, ak~nlarda
zaman zaman ortak hareket etmek ve birbirlerine yard~m etmekle göstermi~lerdir'. Nihayet H. ~nalc~k gazay~, Osmanl~~toplumunda ba~~ndan beri,
sosyal örgütlenme ve siyasi dinamizmin temel kural~~ ve devletin kurulu~unda temel faktör olarak göz önünde tutulmas~~gerekti~ini vurgulam~~t~r'll.
Son zamanlarda P.Wittek'in gaza ideolojisine kar~~~tamamen inkarc~~ bir

2" Kuran, 3/156, 9/152; Kütiib-i Sitte, has. ~ brahim Canan, Akçag yay~ nlar~, ~stanbul 1982,
s. 7-11.
209 Paul Wittek, "Osmanl~~ ~ mparatorlugunda Türk A~iretlerinin Rolü", Tarih Dergisi,
S.I 7-18, 1963, s. 264; Wittek'in gaza teorisinc kar~~~ sert ele~tiridc bulunan
R.P.1..indner'in dahi böyle demesi ilginçtir bkz. Ortaça~~
Anadolu'sunda Göçebeler ve Osmanl~lar,
çev. M.Günay, ~ mge Kital~cvi, Ankara 2000, s. 83.
21° P.Wittek, Osmanl~~Imparatorlu~u'nun Do~u~u, Kaynak Yay~ nlar~, çev. F.Berktay, ~stanbul
1985; II.Inalc~ k, "Osmanl~~ Devleti'nin Kurulu~u", Türkler, s. 74.
211
•
lalil Inalc~
k, "Osmanl~~ Devleti'nin Kurulu~~Problemi", Do~u Bat~~Makaleler I, s. 128.
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tutum tak~nan C. Imber argumanlar~~ise esass~z bir iddiadan öteye geçmeGaza, orijinal anlamda ya~ma ak~n~, yada yabanc~~ topraklar~~istila hareketi iken, Osmanl~~döneminde de, özellikle klasik ça~da, kutsal sava~~ad~~
alt~nda ayn~~biçimde sürmü~tür. Ancak zamanla gaza, cihatla bütünle~mi~~
ve kapsam~~ geni~lemi~tir. Anadolu'da, önceleri, gazilerin s~n~r boylar~nda
din u~runa sava~an askeri bir te~kilat olu~turduklar~~ve Selçuklu sultanlar~n~n bu te~kilat mensuplar~na özel bir statü tan~d~~~~bilinmektedir. Zaman~n
en yüksek kutsal makam~nca dini bak~mdan da tasdik edilmekteydi. Dolay~s~yla her halükarda ilk Osmanl~lar, askeri bir gelene~in ta~~y~c~s~~ bir gurup
olarak ortaya ç~km~~lard~. Osmanl~lar zaman~nda Anadolu ve Balkanlarda
gazi gelene~i o derece kökle~mi~tir ki, yeni Türkiye'nin temelleri at~l~rken
de bu ideoloji hala canhyd~. I.Dünya sava~~nda empe~yalist bat~ya kar~~~
~slam dünyas~nda sava~a davette cihat ilan~~yap~lm~~t~. Milli Mücadele s~ras~ nda Mustafa Kemal'in, bir gazi meclisi olan TBMM'den gazi Unvan~n~~
almas~~ve popüler anlamda Gazi Mustafa Kemal' olmas~, gazi gelene~inin
cihatla birle~ti~i son dönem olmu~tur'''. imparatorlu~un nihai can çeki~mesi hengamesinde anavatan~n~ n hürriyetini kurtaran ve yeni Türkiye'yi
do~uran i~te gazan~n kutsiyetine inanm~~~bu Türkmen kitleleridir. Gaziler
aras~na kat~lan göçebe a~i~-etler, bir etnik ihtiyat hazinesi te~kil etmi~ler ve
en son verdikleri kutsal sava~~n milli niteli~ini de belirlemi~lerdi.
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