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BİRİNCİ BÖLÜM
13. YÜZYILDA  ANADOLU

Osmanlılardan Önce Anadolu 

Anadolu Adının Doğuşu 
Anadolu, Asya’nın batısında, üç tarafı denizlerle çevrili bir 
yarımadadır. Kuzey-batısındaki İstanbul ve Çanakkale boğaz-
ları onu Avrupa’dan ayırır. Avrupa’dan Asya’ya doğru uzanan 
kara yollarının birçoğu bu iki boğazın Avrupa sahillerinde 
son bulur. İlk ve orta çağların kısıtlı imkânları ile Anado-
lu’da açılan yollar, dağ geçitlerini izleyen pek azı bir tarafa 
bırakılırsa, neredeyse tamamen doğu-batı doğrultusunda 
gelişmiştir. Bunun sebebi, yarımadanın kuzey ve güneyin-
de, Ege ve Marmara sahillerinden doğuya doğru, az çok 
birbirine paralel olarak uzanan sıradağlardır. Bu paralel dağ 
sıralarının ortasında, çoğunlukla bozkır özelliklerine sahip 
içteki yüksek yaylalar yer alır. Çevresini kuşatan denizlerle 
bir yarımada görüntüsü kazanan Anadolu topraklarının 
yaklaşık olarak boyu 1600, eni 650 km.’dir. 

Birçok medeniyete beşiklik eden Anadolu coğrafyası 
11. yüzyıl sonlarında çok yoğun Türk akınlarına sahne ol-
muştu. Selçuklu akıncıları önce Tuğrul Bey’in, arkasından 
Alparslan ve Melikşah’ın emriyle doğudan batıya doğru, 
o devirde henüz Bizans’ın egemenliğinde olan Anadolu 
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topraklarına girmiş ve fetih hareketlerine başlamışlardı. 
Bu fetihler için 1071 Malazgirt Zaferi bir dönüm noktası 
oldu. Zaferden hemen sonra Türk akıncıları küçük birlikler 
hâlinde Anadolu’nun içlerine girdiler ve çok hızlı bir şekilde 
Ege ve Marmara sahillerine kadar her yeri ele geçirdiler. 

Efsaneler
Bir efsanede Anadolu adının işte bu fetih yıllarında 

ortaya çıktığı anlatılır: Efsaneye göre bir Türk askerî 
birliği Anadolu’da dolaşırken yolda bir göçebe Türkmen 
obasına rastlar. Hava sıcak, asker yorgun ve susuzdur. 
Onların bu durumunu gören yaşlı bir Türkmen anası 
akıncıların susuzluğunu gidermek, yorgunluklarını ha-
fifletmek için hemen bir bakraç1 ayran alır ve yanlarına 
gider. “Evlatlarım, yorulmuş ve susamışsınız, şu ayranı için 
yorgunluğunuz, susuzluğunuz gitsin.” der. Askerler hemen 
Türkmen anasının yanına koşarlar. Kendilerine uzatılan tas 
tas ayranı içerler. Bir bakraç ayran hepsine yeter ve artar. 
Yaşlı kadın: “Yolda yine susarsınız, kırbalarınıza2 da ayran 
doldurayım.” der ve her birinin kırbasını doldurur. Ayran 
yine bitmemiştir. Kadıncağız da sürekli ayran vermek 
ister. O askerlerin kırbalarına ayran doldurmak istedikçe 
askerler “Ana dolu!” derler. “Oğul doldur!”, “Ana dolu!” 
sözleri tekrarlanır durur. Rivayete göre, Selçuklu akıncıları 
ile bu Türkmen anası arasında geçen konuşmadaki “Ana 
dolu!” cevabı dilden dile, gönülden gönüle aktarılmış, 
zamanla bu topraklara ad olmuş ve “Anadolu” ismi işte 
böyle ortaya çıkmıştır. 
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Gerçekler
Tarihî gerçeklere gelince: Bugün coğrafi bir terim olarak 

kullanılan “Anadolu” adı, Türkiye Cumhuriyeti toprakları-
nın Asya’da olan bölümüne verilmiştir. Bir yönetim birimi 
veya coğrafi bir terim olarak Anadolu adının henüz bu 
topraklara verilmediği devirlerde, “Anadolu” yerine “Asya/
Asia” ve “Küçük-Asya/Asia Minör” isimleri kullanılmıştır. 
Başlangıçta sadece Ege Denizi’nin doğusundaki topraklara 
Asya denilmişken, sonradan bu niteleme bütün Anadolu’yu 
içine almıştır.

İmparator Constantine VII. Prophyrogenitus (913-959) 
Asya’da kalan Bizans’a ait toprakları “thema” adı verilen 
yönetim bölgelerine ayırınca ilk defa Anadolu tanımı kulla-
nılmaya başlandı. Şimdiki iç Anadolu’nun batısında kurulan 
“thema”ya, Bizans’a göre doğuda (Anatolos) bulunduğu 
için, “Thema Anatolia” adı verilmişti. İşte bu yönetim böl-
gesinin adı sonradan Avrupa’da yazılan eserlerde Anatolia 
(Anatolie, Anatolien) şeklinde yer aldı. Anatolia kelimesi 
daha sonra Türkçenin ses uyumuna uydurularak Anadolu 
şeklini aldı ve bu biçimiyle dilimize yerleşti. 

Aynı devirlerde Araplar veya genel olarak Müslümanlar 
bu topraklara “Rum” (Memâlik-i Rûm) diyorlardı. Gariptir 
ki Haçlı Seferleri sırasında İslam dünyası ile ilişki kuran 
Hristiyan yazarlardan bir kısmı Anadolu için “Rum” keli-
mesinden alınan “Romania” tanımını kullandılar. Bütün 
bu süre boyunca Anadolu adı, yarımadanın ancak sınırlı bir 
kısmını anlatmak için kullanılıyordu. Bizans İmparatorlu-
ğu’nun yerine geçen Selçuklu Devleti kendisine ait toprakları 
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değişik yönetim bölgelerine ayırırken, eski “thema”lardan 
farklı bir sistem uygulandı ve “Anadolu” deyimi bir yönetim 
terimi olmaktan çıktı ve coğrafi bir terim olarak günümüze 
kadar geldi. Selçuklu Devleti’nin dağılmasından sonra 14. 
yüzyılın ilk yarısında ülkeyi dolaşmış olan Arap gezgini 
İbn Battûta, küçük Asya yarımadasının orta-batı kesimine 
Anadolu demekteydi. Osmanlı Devleti döneminde Anadolu, 
1362’de Rumeli eyaletinin oluşmasından sonra, I. Bayezid 
devrinde merkezi Ankara olmak üzere bir “Beylerbeyilik” 
hâline getirildi. 14. yüzyılın ikinci yarısında eyaletlerin yerini 
büyük vilayetler aldı; böylece Anadolu kelimesi yeniden bir 
yönetim birimi adı olmaktan çıkarak coğrafi bir terim oldu.3 

Bizans Yönetiminde Anadolu
M. S. 395 yılında Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrıl-

ması ile ortaya çıkan Doğu Roma İmparatorluğu giderek 
Batı ile olan ilgisini kesti ve böylece Helenleşmiş bir Bizans 
İmparatorluğu hâline geldi. Başlangıçta Latin, sonraları 
Slav ve Helen, bazen de yerli Anadolu halkının kanını 
taşıyan hanedanlar tarafından yönetilen ve 1000 yıldan 
daha uzun bir ömre sahip olan Bizans Devleti’nin başında 
imparatorlar bulunuyordu. Devlet içinde pek etkili bir 
kişiliği olan imparator ordularına komuta eder, gerekirse 
kanunlar çıkarırdı. Hristiyanlık fazla olarak ona bir kutsallık 
ve saygınlık da vermişti.4 

Bizans yönetimi Anadolu’daki topraklarını önce İran’a, 
7. yüzyıl ortalarından sonra da Müslümanlara karşı savun-
mak zorunda kaldı. Bu uzun çatışma yıllarında özellikle 
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OSMANLI DEVLETI’NIN KURULUŞ 

SÜRECI

Osman Gazi’nin Soyu ve Göç Hikâyeleri
Anadolu’ya henüz Selçuklu akınlarının başlamadığı çağ-
larda da doğudan veya batıdan, yani Balkanlar üzerinden 
Türk boyları gelmişti. Müslüman Oğuz kitlelerinin 11. 
yüzyıl başlarında yaşadıkları Maveraünnehir ve Horasan 
bölgelerinde iyice sıkışmaları, siyasi baskı ve ekonomik 
sıkıntılarla yüz yüze gelmeleri bu akışı Malazgirt Savaşı 
öncesinde iyice hızlandırdı. Savaştan kısa bir süre sonra 
başta Anadolu Selçuklu Devleti olmak üzere Ahlatşahlar, 
Artuklular, Danişmendliler, Mengücükler ve Saltuklular gibi 
devletlerin kurulması ise Anadolu’ya yönelen Oğuz göçlerini 
sürekli bir hâle getirdi. Ancak 1220 yılında Cengiz Han’ın 
Harezmşahlar Devleti topraklarına girmesi, Moğolların 
başta Taşkent, Semerkant, Buhara ve Merv olmak üzere 
hemen bütün Türkistan şehirlerini yağmalamaları, yakıp 
yıkmaları ve halkı kılıçtan geçirmeleri, bu ölüm tuzağından 
kurtulmak isteyen çok daha yoğun insan kitlelerinin batıdaki 
İslam ülkelerine sığınmak için yollara dökülmelerine sebep 
oldu. Köylü, şehirli, zengin, fakir, âlim, cahil, genç, yaşlı, 
erkek, kadın herkes Moğollardan kaçıyor ve henüz onların 
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ulaşamadıkları topraklara sığınıp canlarını kurtarmaya 
çalışıyorlardı. İslam tarihçisi İbnü’l-Esir bu istila/yayılma 
hareketini “Moğol istilasını yazmaktan yıllarca kaçındım. 
Bu olayı yazmayı hiç istemiyordum. Bazen yazmanın ge-
reğine inanır ve bir adım ileri atar, sonra vazgeçip iki adım 
gerilerdim. İslam’ın ve Müslümanların ölüm haberini ve 
başlarına gelen bu büyük felaketi yazmak kime kolay gele-
bilir?!... Kim bu büyük felaketin yazılmasından ve anlatıl-
masından hoşlanır?!... Keşke annem beni doğurmasaydı, 
keşke bu büyük felaketten önce ölüp gitseydim!... Adım, 
sanım unutulsaydı da bütün bunlarla karşılaşmasaydım ve 
bu olayı yaşamasaydım.”30 sözleriyle anlatmaya başlar ve 
olayın İslam dünyasında meydana getirdiği korku ve kaygı 
havasını çok açık bir şekilde dile getirir.

Moğollar ve Celâleddin Harezmşah
Bu sırada Moğollardan kaçan ve bir süre sonra vefat eden 

Harezmşah Muhammed’in yerine geçen oğlu Celâleddin 
Harezmşah, Cengiz Han’la savaşa savaşa Hindistan’a çekil-
mişti (1221). Daha sonra oradan ayrılıp kuzey-batı İran’da 
yer alan Meraga ve Tebriz’i ele geçirmiş, Azerbaycan ve 
Gürcistan bölgelerine hâkim olmuştu. Burada yanlış bir 
politika izlemiş ve Moğollarla mücadelesinde dostluklarına 
ihtiyaç duyacağı Müslüman devletlerle çatışmaya girmişti. 
Celâleddin 1231’de ölünce devleti de ortadan kalkmış oldu. 
Ancak bu durum Anadolu Selçuklu Devleti’ni doğrudan 
Moğollarla komşu yaptı, çünkü Moğollar hemen onun top-
raklarını ele geçirmiş ve Selçuklu sınırlarına dayanmışlardı. 
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Harita 2 - Türklerin Anadolu’ya Giriş Yolları 
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Bu gelişmeler Moğollardan kaçarak Azerbaycan ve Doğu 
Anadolu topraklarına gelip yerleşen halkı korkuttu ve onların 
Anadolu’nun içlerinde daha güvenli yerler aramalarına sebep 
oldu. Bir kısmı da güneye, Suriye’ye doğru çekilmişlerdi. 
Bu göç kervanına ilk fetih yıllarında gelip buralara yerleşen 
ve neredeyse yüz elli yıldır burada yaşayan Oğuz boyları 
da katılmışlardı.31

Türklerin Anadolu’ya Giriş Yolları
Öteden beri Selçuklu akıncıları ve Türkmen göçebeleri 

Anadolu’ya giriş için belli yollar ve geçiş yerleri kullanmış-
lardır. Doğu Anadolu’nun son derece dağlık bir araziye 
sahip olması bunu gerekli kılıyordu. Bu sebeple Çoruh 
ve Kelkit vadilerini kullanarak yukarı Kızılırmak’tan Kas-
tamonu ve Çankırı dolaylarına; Aras-Karasu, Kızılırmak 
vadisinden Orta Anadolu’ya; Aras, Murat Suyu-Fırat vadi-
sinden Malatya, Adıyaman ve Urfa’ya; Murat Suyu vadisi 
ve Kızılırmak’ın güneyinden Kayseri, Konya dolaylarına; 
Van Gölü ile Torosların güneyinden geçerek Çukurova’ya, 
oradan da İç Anadolu’ya geçiyorlardı. Kazvinî’nin bazı 
Türkmen kitlelerinin Eleşkird, Sürmeli Çukuru ve Aras 
dolaylarından Ahlat’a geçtikleri ve başka bir grubun Pasin 
ovasında kışladıklarıyla ilgili haberini işte bu geçiş yollarını 
düşünerek değerlendirmek gerekir.32 Kayıların Horasan’dan 
ayrılışlarını ve göç yollarını değerlendirirken de bu tarihî 
bilgilerin hatırlanması yararlı olacaktır.

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız süreçlerden geçerek 
200 yıldan biraz daha uzun süren ömrünü tamamlayan ve 
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OSMAN GAZI’NIN HAYATI VE KIŞILIĞI

Osman Gazi

Çocukluğu
Ertuğrul Gazi’nin üç oğlu olmuştu; Osman, Gündüz ve Saru 
Yatı/Savcı Bey. Osman kardeşlerin en küçüğüydü. Nasıl 
Ertuğrul Bey’in doğum tarihi kesin olarak bilinmiyorsa 
çocuklarının doğum tarihleri de kesin olarak bilinmemek-
tedir. Ancak Osmanlı tarihçilerinin verdikleri bilgilerden 
yola çıkarak bazı tahminlerde bulunmak mümkün olmak-
tadır. Tarihçilerin çoğuna göre Osman Bey 1258’de (hicri 
656) Söğüt’te doğdu. Ertuğrul Gazi’nin ölüm tarihi 1281 
olarak kabul edilir ve Neşrî’nin bu sırada onun 93 yaşında 
olduğu bilgisi esas alınırsa, ayrıca babasının yerine geçen 
Osman Gazi’nin o sırada 23 yaşında olduğu düşünülürse 
bu durumda Osman Gazi’nin 1258 yılında doğmuş olması 
gerekir. Osman Bey’in lakabı “Fahreddin” idi.65 Bazı kay-
naklarda ondan “Kara Osman Bey” veya “Osman Şah Bey” 
şeklinde de söz edilir. 

Gençlik Yılları
Dedesi ve babası gibi Osman Bey’in gençlik yılları da 

sisler içindedir. Ertuğrul Gazi bir uc beyi olduğuna ve çevresi 
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alpler ve erenlerle kuşatıldığına göre genç Osman böyle bir 
ortamda büyümüş olmalıdır. Cesaret ve kahramanlık sınır 
boylarında bir erkekte bulunması beklenilen en önemli 
özellikler arasında yer alır. Uc/sınır bölgelerinde Türkmen 
kadınlarının bile elde kılıç at sırtında düşmanla mücadele 
ettiklerine dair rivayetler vardır. Ertuğrul Bey Rum tekfurla-
rıyla iyi geçinmeyi (mudârâ) esas almakla birlikte gerektiği 
zaman gazileri ve alpleriyle düşman topraklarına akınlar 
düzenlemekten de geri durmuyordu. Anlaşıldığı kadarıyla 
Osman Bey böyle bir ortamda alplerin terbiyesinde yetişti 
ve onlarla aynı yolu seçti. 

Halil İnalcık, kendisi de bir alp olan Osman Bey’in gaza 
faaliyetine başladığı tarihten (1284 Kulaca fethi) önce 
Eskişehir ucundaki durumu şöyle anlatır: “Bizans ile sınır 
Bilecik’te başlıyordu. Sultanöyüğü ile Bilecik arasındaki 
uc bölgesinde yerli tekfurlar Selçuklu sultanını tanıyor ve 
bölgede yaylak ve kışlakları olan Türkmenler ile barış içinde 
yaşıyordu. Ertuğrul’un merkezi, Sultanöyüğü ucunda en ileri 
hatta Söğüt kasabası idi. Neşrî’deki rivayete göre Osman 
gençliğinde babası Ertuğrul ile Söğüt’te oturuyordu. Bu 
dönemde Osman’ın İtburnu köyünden bir kadınla macerası 
dolayısıyla anlatılan hikâye tarihî ilginç noktalar içerir (İtbur-
nu köyü Sultanönü tahrir defterlerinde kayıtlıdır; haritalarda 
Beştaş’a yakın İtburnu köyü Yukarı Söğüt ile Aşağı Söğüt 
arasında bir köydür). Bu macerada Osman’ın İnönü beyi 
ile dostluğu, Eskihisar beyi ve Eskişehir beyi ile savaştığı 
anlatılır. Bu bilgiler 659-679 (1260-1280) yılları arasında 
bölgedeki siyasi durumu yansıtır. Eskihisar, Eskişehir’e yakın 
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hâkim tepedeki höyük (Şarhöyük) üzerindeydi, höyük Es-
kiçağ’lardan beri çeşitli kültürlere sahne olmuştur. Buradaki 
hisarda bir beyin oturduğu ve Eskişehir beyine bağlı olduğu 
anlaşılmaktadır. Eskişehir kaplıcalarının bulunduğu Ilıca 
karşısında Odunpazarı bayırında Müslümanların kurduğu 
Eski(Yeni)şehir 1260’a doğru Selçuklu Moğol nâibi Cacaoğlu 
Nureddin’in oturduğu yerdi. Cacaoğlu’nun valiliği sırasında 
Sultanöyüğü bölgesinde Eskişehir oldukça gelişmiş bir 
yerdi. Vakfedilen köyler arasında Eğriözü, Göçözü, Alıncak, 
Sevindik, Sarıkavak, Direkli köyleri bölgede Türkmen yer-
leşmesinin açık bir kanıtıdır. Sonuç olarak Osman Gazi’nin 
gençliğinde Eskişehir ve etrafında yerleşik hayatın oldukça 
gelişmiş olduğu söylenebilir. Eskişehir, Eskihisar, İnönü 
ve Söğüt’te oturan ve birbiriyle rekabet hâlinde bulunan 
beyler hakkında Neşrî’deki rivayet Cacaoğlu vakfiyesiyle 
tarihî gerçeklik kazanmaktadır. Ertuğrul’un oğlu Osman 
bu mücadelede bir taraf olarak görünmektedir. Söğüt’te 
‘Ertuğrul canı için’ bir çiftlik vakıf dikkati çeker. Bu resmî 
kayıt Ertuğrul hakkında en eski belgedir.”66

Osman Gazi’nin hayatını ve yaptıklarını daha iyi anla-
mak için bir iki hususa daha işaret etmek gerekir. Sosyal 
hareketliliğin çok arttığı kuzeybatı uc bölgesi bazı kişi ve 
gruplar için âdeta bir çekim merkezi olmuştu. Birçoğu Ana-
dolu’nun değişik yerlerinden, hatta Türkistan dolaylarından 
gelen bu insanların farklı amaçları vardı ve hayatta kalmak 
için mücadele ediyorlardı. Âşıkpaşazâde’nin sözünü ettiği 
dört grup; Gaziyân-ı Rum, Abdalân-ı Rum, Âhiyân-ı Rum 
ve Bâcıyân-ı Rum bunlardandı.
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Gaziyân-ı Rum 
Gaziyân-ı Rum, Selçuklu uc toplumunda Türkmen savaşçı-

larını sefere götüren deneyimli ve iyi silahlanmış kumandanlar 
olan alplerdir. Uc beyleri, alp-gazilerle birlikte göçebe Türk-
menleri gaza için hazırlıyor ve fetihler yapıyorlardı. Fetihler 
sahil bölgelerine doğru ilerledikçe Anadolu’da çaresiz kalan 
gençler, gaza yapmak ve doyumluk/ganimet almak için uclara 
geliyor ve bu gazi-alplerin emrine girerek savaşlara katılıyor-
lardı. Ertuğrul, Osman ve Orhan Gazi’nin yanında yer alan, 
savaşlara katılan, iller yöneten Turgut, Hasan, Konur, Saltuk 
gibi öne çıkan komutanlar hep “alp” unvanını taşımışlardır. 

Daha önce de değindiğimiz gibi, Selçuklu fetihlerinden 
beri uc beylerince devam ettirilen iki prensip öne çıkmıştı: 
Gaza ve istimâlet. Gazanın amacı İslam adına gayrimüslim-
lerin yaşadığı ülkelere aralıksız akınlar yaparak, İslam’ın 
daha geniş topraklara hâkim olmasını sağlamaktı. Bununla 
birlikte fethedilen toprakların yerli halkı “zimmet” statü-
süne alınıyor ve hür vatandaşlar olarak onlara, kendileriyle 
birlikte yaşama imkânı sunuluyordu. “İstimâlet” ise birlikte 
yaşamanın anahtarı idi. Müslümanların gayrimüslimlerle 
iyi geçinmeleri bu prensibin özüydü. İstimâlet; onlara adil 
bir yönetim sunulması, din ve vicdan hürriyeti tanınması,  
güvenliklerinin sağlanması, çalışıp kazanma imkânlarına 
sahip kılınmaları, böylece kendileri memnun edilerek 
Müslümanların yönetimini tercih eder bir duruma geti-
rilmelerinden ibaretti. Osmanlı uc gazi beyleri bu kurallar 
hakkında daima din âlimlerine danışırlardı. Şeyh Edebali 
ve Dursun Fakih, Osman Gazi’nin danışmanlarıydı.67 
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Bursa’da, Balabanbey Kalesi’nin hemen alt tarafında 
Çoban Bey adına yapılmış bir türbe bulunmaktadır. Türbe 
ayakta olmakla birlikte daha önce Çoban Bey’in çocukları 
tarafından babalarının türbesine bitişik olarak yapılan mescit 
yıkılmıştır. Çoban Bey, Gökdere’nin doğusunda kalan ve 
Teferrüç’e (Teleferik Semti) kadar uzanan, kendisine ait çok 
geniş toprakları çocuklarına vakfetmiştir. Bu vakıf toprak-
ları üzerinde sonradan mahalleler oluşmuştur ki, Setbaşı, 
Umurbey, Mollaarap mahalleleri bunlar arasındadır.180

Osman Gazi’nin diğer çocukları hakkında herhangi 
bir bilgimiz yoktur. Yalnız bir Bizans tarihçisi oğlu Pazarlu 
Bey’in İznik Kuşatması’na ve Pelekanon Savaşı’na katıldı-
ğını söyler.181

Osman Gazi’nin Kişisel Özellikleri
Kaynaklarda belirtildiğine göre Osman Gazi, uzuna yakın 
orta boylu, kara yağız, yuvarlak çehreli ve belinden aşağısı 
yukarısından uzun ve ayakta durduğu zaman kolları dizlerine 
kadar uzanan bir vücut yapısına sahipti. Bu vücut yapısı ata 
binmeye çok elverişliydi. 

Bir uc beyi olan babası Ertuğrul Gazi’nin ilim ve din 
adamlarına verdiği değer bilinmektedir. Ömrü mücadele-
lerle geçen Ertuğrul Bey, devrin Selçuklu sultanlarıyla ilişki 
kuracak kadar etkili bir kişiydi. Kahraman bir silah adamı 
olan Ertuğrul Bey, aynı zamanda takva sahibi dindar bir 
insan olarak da anlatılır. Ertuğrul Bey güngörmüş, tecrübeli, 
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cesur, vefakâr, azim ve irade sahibi, doğru kararlar alabilen 
bir liderdi. Her durumda zayıfa yardım etmeyi en önemli 
ahlaki görev sayardı. Halkıyla uyum içinde bir hayat sür-
müş, düşmanlarına yerine göre yumuşak, yerine göre sert 
davranabilmiş, din ve devlet adamlarıyla yakınlık kurmuş 
büyük bir insandı. Dolayısıyla Osman Gazi’nin kişiliğinin 
oluşmasında babasının oynadığı rol büyüktür. 

Kaynaklarımıza Göre Osman Gazi 
Kaynaklar Osman Gazi’yi sâlih, dindar, kahraman, cesur 

ve merhametli bir kimse olarak tanıtır. Neşrî onu anlatırken, 
“Osman Gazi gayet Müslüman, dindar ve sâlih bir kişiydi. Üç 
günde bir yemek hazırlatıp fakirleri ve sâlih kişileri toplamak 
ve onlara ikram etmek, düşkün kişileri giydirip donatmak, 
dul kadınlara her daim sadaka vermek onun âdetiydi”182 der. 

Osman Gazi’nin çocukluğu gaziler, alpler, erenler, ahiler 
arasında geçmiştir. Ayrıca Osman Gazi daha babasının 
sağlığında hem çevresindeki Selçuklu devlet adamları hem 
yerli Rum tekfurlarıyla dostluk kurmuştu. Bu dostluklar daha 
sonra da sürdürüldü. Neşrî; “O zaman Sultan Alâaddin’in 
Eskişehir’de ve İnönü’de nâibleri183 vardı. Osman Gazi 
bunların yanına gidip gelir dostluk ederdi. Ayrıca İnönü 
Beyi ile birlik ve beraberlik içindeydi.”184 diyerek bu durumu 
belirtir. Yaşı ilerledikçe edindiği çevre, katıldığı sohbetler, 
yakın arkadaş ve dostlarının düşünce ve davranışları, içinde 
bulunduğu sosyal ve kültürel hayatın ona kazandırdıkları 
şüphesiz Osman Gazi’nin kişiliğinin oluşmasına katkı sağ-
ladı. Babasının yüksek ideallerini paylaşması ona ayrı bir 
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üstünlük verdi. Osman Gazi’nin en çok hoşlandığı şey, ilim 
adamlarının ve gönül ehli şeyh ve dervişlerin sohbetlerine 
katılmaktı. Gençliğinde sık sık Şeyh Edebali’nin zaviyesine 
uğramasının sebebi buydu.

İleri Görüşlü Bir Lider
Osman Gazi keskin görüşlü, yüksek kabiliyetli, iyi bir 

devlet adamıydı. Bazen sert ve atak davranışlar gösterdiği 
hâlde yerine göre ılımlı, ölçülü ve tedbirli olmayı bilirdi. 
Rakiplerine kendisini sevdirir, mücadelesinde planlı hareket 
ederdi. Sabırlı, hoşgörülü olması ile etrafındaki aşiretleri de 
etkisi altına almıştı. 

Osman Gazi bir gün Karacahisar’da kardeşi Gündüz 
Bey’i yanına çağırdı ve ona: 

- Sen ne dersin? Biz bu ülkeleri nasıl fethedelim? Nasıl 
hareket edelim ki etrafımızda asker toplansın, diye sordu. 
Gündüz Bey şu cevabı verdi:

- Civarımızda olan illeri vuralım, bozalım. Osman Gazi 
kardeşinin bu sözüne karşılık dedi ki; 

- Bu düşünce yanlıştır. Şundan dolayı ki bu illeri yıkıp 
yakınca bu Karacahisar şehrimiz mamur olmaz. Yapılması ge-
reken budur ki komşularımızla iyi geçinip dostluk edelim.185

Osman Gazi’nin fethettiği bütün şehirlerin kısa zamanda 
birer güvenlik merkezi hâline gelmeleri, uzak yerlerden 
gelen insanlarla şenlenmesi, onun bu tedbirli davranışları 
ve ileriyi gören derin düşüncesinin eseriydi. Babasının Bi-
lecik tekfuruyla başlattığı dostluğu devam ettirmesi de aynı 
anlayışa bağlıydı. Çevrede pek çok düşmanın bulunduğu 
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bir zamanda yörenin en güçlü tekfurunu gücendirmenin, 
kendisine düşman yapmanın ona göre bir anlamı yoktu. Bu 
iyi ilişkileri tekfurun ihanetini görünceye kadar sürdürme-
sinin sebebi buydu.

Kendini Bilen Bir İnsan
Osman Gazi kendi gücünün sınırlarını iyi bilirdi. Bundan 

dolayı kendisinden daha güçlü olan Selçuklu ve İlhanlı 
hükümdarlarıyla ilişkilerini saygı ve bağlılık temelinde 
tuttu. Oradan aldığı güçle Germiyanoğulları gibi rakiple-
rinin zararlarından korunmasını bildi. Yine aynı rahatlıkla 
Bizans sınırlarındaki faaliyetlerini aralıksız sürdürdü ve batı 
ucunun en aktif liderlerinden biri olmayı başardı. Gurur ve 
kibirden uzak durdu, yerine göre daha güçlü hükümdarların 
himayesine girmekten çekinmedi. 

Kararlı, Adil ve Hoşgörülü Bir Devlet Adamı
İ. Hakkı Uzunçarşılı söyle diyor: “Osman Gazi’nin fe-

tihlerinde dikkati çeken bir nokta da sınırlardaki bazı kale 
beylerinin onunla mücadele etmeden yerlerini Osman 
Bey’e bırakarak ona tabi olmalarıdır ki bunu daha sonra 
Rumeli fetihlerinde de görmekteyiz.”186 Osman Gazi’nin 
fetih stratejisinin, kararlı davranışlarının, asla yılgınlık gös-
termeyen azminin ve kendisiyle birlikte hareket eden, ona 
teslim olanlara karşı uyguladığı adil ve hoşgörülü yönetim 
biçiminin bunda etkisi büyüktür. O, gönüllü olarak kendisine 
teslim olan Hristiyan Rum halkına asla kötü davranmadı. 
Onlara en geniş anlamda hayat hakkı tanıdı. Mallarına 


