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TARİH İLMİ ÜZERİNE

Tarih ilmi fâidesi herkese şâmil olan bir ilimdir. 
Ulemanın zekâsını artırır. Fukahayı uyarıp, basiret 
gözünü açar. Avammı eski bilgilere, havassı da gizli 

sırlara vâsıl eder.

Tarih nedir ve niçin önemlidir? 
Tarihin birçok tarifi vardır. En önemlisi “Tarih milletlerin ha-

fızasıdır” diye tabir edilir. Zira hafızasız bir kişi nasıl ki geçmişini, 
halini anlamıyorsa bu insanın geleceğine dair hiçbir düşüncesi, 
planı ve ideali olamaz. 

Dolayısıyla tarihini unutan insanları da hafızasını kaybeden 
biri olarak görmek lazımdır. Bir millet düşünün ki hafızası yok, 
geçmişi yok, bu milletin geleceği de olamaz. 

Hafızasını yitirmiş bir insanı düşünelim. Dışarı çıktığı zaman 
ana, baba, kardeş, eş hiçbir şey hatırlamıyor. Bu yetimhaneye 
düşmüş bir çocuğa benzer. Belki bunun insanlara doğrudan bir 
zararı yoktur. Fakat konuyu tarihimiz açısından ele aldığımızda çok 
önemli bir husus olduğu görülmektedir. Zira bizde tarih, maksatlı 
bir şekilde yanlış anlatılıyor. Tarihi yanlış bilmek, öğretmek ve yo-
rumlamak… İşte en tehlikeli insan, mankurt edilmiş insan budur. 

Bunu şöyle de izah edebiliriz: Bir asansöre biniyorsunuz, üçe 
basıyorsunuz beşe çıkıyor, yediye basıyorsunuz ikiye iniyor. Bu 
şekilde doğruyu bulmanız imkânsız.
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Tarihi yanlış öğretilen milletler istenildiği gibi yönlendiri-
len milletlerdir. Onları istediğiniz gibi bölüp parçalayabilirsiniz. 
Dolayısıyla bu milletler başkasının oyuncağı ve maşası olmaktan 
kurtulamazlar ve zamanla millet olma vasfını kaybedeler. Bu yüz-
den güdülmek istenen, hükmedilmek istenen milletlerin tarihi, 
dini ve diliyle oynanılır. Milletleri millet yapan şuurlar vardır. 
Dil şuuru, tarih şuuru, din şuuru gibi… Ben matematiğe on kat 
önemli diyorsam siz yüz kat deyin, kimya ilmine yüz kat önemli 
diyorsam siz bin kat deyin fakat bunların bir şuuru yoktur. Oysa 
ki tarihin şuuru vardır. Dolayısıyla tarihi “bir milletin hafızasıdır” 
diye tanımlamak çok doğrudur.

Tarih şuuru ne demektir? Gerekli midir?
Bu soruda isterseniz önce şuuru düşünelim. Şuur, bilinç de-

mektir. İnsanın şuur kaybı durumunda başına gelecekleri bilmek 
gerekir. Bilinç kaybı durumunda insan önce dostlarını kaybeder, 
düşmanlarını tanımaz olur. Bildiklerini unutur ve tecrübelerinden 
faydalanamaz hale gelir... 

Tarih şuurundan yoksun insanlar ve milletler de aynı kayıp-
ları tarih sahnesinde yaşar. Bu itibarla tarih şuuru milli birlik ve 
beraberliğin en önemli unsurudur. 

Şunu unutmamamız gerekir; bizim zaferlerimiz, karşımızda-
kilerin hüsranı ve üzüntüsüdür. Onların bize galebeleri ise ağla-
dığımız günler değil midir? 

İşte millet olarak ağlamamak için milletçe bizi güldürecek ba-
şarılar yakalamamız gerekir. Bunun için sadece kendi tarihimizi 
bilmemiz yetmez. Başka milletlerin de tarihlerini, inançlarını ve 
hedeflerini iyi bilmek gerekir. Bu durum tarih şuurunun ortaya 
çıkmasına ve tarih bilincinin artmasına yol açar. Atalarımız “su 
uyur düşman uyumaz” diyerek basit bir tarzda her an âgâh ve 
uyanık olmayı öğütlerken, aynı zamanda tarih şuuruna da güzel 
bir örnek vermişlerdir. Bu da birlik ve beraberlik anlayışıdır ki 
tarih şuurunun en önemli tezahürüdür.
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Tarih bir ilim midir?
Aslında ilimden maksat faydadır, “Faydasız olan ilimden Allah’a 

sığınırım.” Bu yönüyle bakıldığında en önemli ilimlerden biri 
tarihtir. Fakat tarih çok şümullü bir ilimdir. Kendi içinde her 
ilmin bir tarihi vardır: Tıp tarihi, hukuk tarihi, edebiyat tarihi 
gibi… Bir de milletlerin tarihi vardır. Asıl tarih ilmi budur. Tarih, 
hukuk tarihiyle uğraşmaz. Her ilim kendi tarihiyle uğraşır. Tarih 
ise milletlerin tarihiyle uğraşır.

Tarih ilmi Kur’an-ı Kerim’de övülen bir ilimdir. “Siz hiç araş-
tırmaz mısınız?”, “Siz hiç düşünmez misiniz?”, “Siz hiç ibret almaz 
mısınız?”, gibi ayetlerde önceki kavimlerin tarihine atıflar vardır. 
Onları araştırın, iyi öğrenin ve yorumlayın ki parçalanmayın, 
bölünmeyin, demek ister.

Ünlü Osmanlı tarihçisi Naima, tarihi izah ederken şöyle der: 

Tarih ilmi fâidesi herkese şâmil olan bir ilimdir. Ulemanın 
zekâsını artırır. Fukahayı uyarıp, basiret gözünü açar. Avammı 
eski bilgilere, havassı da gizli sırlara vâsıl eder. 

Bu hudutsuz denizin derinliklerine vâkıf olanlar, her türlü 
hakikati ve devirlerin değişmesi ile değişen hususların esrarını 
öğrenirler. Böylece eski milletlerde ne gibi değişiklikler oldu-
ğunu, bunların hangi sebeplerle parçalanıp mahvolduklarını 
öğrenirler.

Bakınız burada ne var: Tarihin, toplumun en üst tabakasın-
dan en alt tabakasına kadar herkesi ilgilendiren bir ilim olduğu 
vurgusu... Tarih ilminden haberdar olanlar hadiselerin künhüne 
vâkıf olur. O insan artık bir lokomotiftir. 

Tarihi doğru bilmek bize neler kazandırır? 
Tarihi doğru bilmek yolu doğru bilmeye benzer. Şöyle düşünün; 

siz gideceğiniz yolu bilmiyorsanız istediğiniz yere ulaşamazsınız. 
Tarihini doğru bilmek de bir milleti doğru düşünmeye ve muhake-
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me yapmaya sevk eder. Onun için bu milletin tarihiyle uğraşıyorlar. 
Bu millet yücelmesin, büyümesin, birliği ve beraberliği bozulsun 
diye yüzyıllardır çabalıyorlar.

Tarihimizle neden bu kadar oynuyorlar?
Türk milletinin tarihini bizden çok daha iyi biliyorlar da ondan. 

Bu milleti millet yapan yüce bir din, tarih, dil ve kültür var. Bunları 
bozmak en büyük amaçları... Onlar milleti millet yapan bütün 
unsurları barındırıyor. Tarih bu unsurların hepsini içinde taşıyor. 
Tarihimizin içinde edebiyat, din ve kültür de var. Osmanlı padi-
şahlarının büyük bir çoğunluğu divan sahibi insanlar. Şiirlerinde 
tasavvufu anlatıyorlar. Osmanlı padişahları “İlâ-yı Kelimetullah” 
diye uğraşıyorlar. 

Bu milletin tarihini iyi bilen insanlar; dinine, diline ve kültü-
rüne düşmansa ilk taarruza tarih cephesinden başlıyor. Tarihine 
vurduğu zaman dinine, diline ve kültürüne de vurmuş oluyor. Siz, 
Fatih Sultan Mehmed’e, Kanuni Sultan Süleyman’a, Yavuz Sultan 
Selim’e vurduğunuz zaman o dinin en önemli mensuplarını ve 
örneklerini gözden düşürmüş oluyorsunuz. 

Osmanlı İslamiyet’i anlamadı, Osmanlı İslamiyet’ten uzaktı 
mesajlarını verdikten sonra ardından bidat ehlini yani dindar 
görünerek dini bozan adamları önümüze koyuyorlar. Bu insan-
ların hepsinin belli çıkarları ve farklı maksatları vardır. Bazıları 
dini yıkmak istediler. İngilizler nice adı Ahmet, Mehmet olan 
Lawrence’leri içimize sokmadılar mı? Dilimizi yok etmek iste-
yenler bir gecede alfabemizi değiştirmediler mi? Oysa Osmanlıca 
dediğimiz Türkçe değil mi? Biz dil devrimiyle kendimize yabancı 
olduk. Kendi tarihimizi Batılı yazarların yazdıklarından öğrendik. 
Ben Hammer’in tarihini satır satır okudum, nasıl Türk düşmanı 
olduğunu çok iyi bilirim. Bunun gibiler bize seksen sene Abdül-
hamid Han’ı “Kızıl Sultan” olarak anlatmadılar mı? Artık doğru 
tarihi öğrenmenin vakti geldi diye düşünüyorum. Fakat doğru 
tarih, doğru dil ve doğru ehl-i sünnet itikadı ile anlaşılabilecektir.
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OĞUZ HAN

Yoksa şu yaprakta Yavuz
Yoksa şu sayfada Oğuz

Biz de yoğuz biz de yoğuz

Hocam Türklerin menşei denildiğinde akla ilk olarak yirmi 
dört Oğuz boyu geliyor. Öncelikle Oğuz kimdir? Mete Han 
ile Oğuz aynı şahsiyet midir?
Oğuz adının menşei ve Oğuz’un kimliği ile ilgili birçok fikir 

ortaya atılmış ise de son yıllarda yapılan ciddi araştırmalar meseleyi 
önemli ölçüde açıklığa kavuşturmuştur.

Haklısınız. Türklerin destansı tarihlerinde seferlerde bulunan 
ilk hükümdar olarak Oğuz Han’dan bahsedilir. Oğuz’un Hak dine 
girdiği, bu itibarla babası Kara Han tarafından öldürülmek isten-
diği fakat onun yapılan savaşta galip gelerek babasını öldürttüğü 
anlatılır.

Pek çok müellif Oğuz Han Destanı’nda anlatılan bilgilerle Çin-
lilerin Hiung Nu dedikleri Büyük Hun Devleti kurucusu Mete 
Han’ın (Mao Tun) sergüzeştinin benzer olduğunu görerek bu iki 
şahsiyetin aynı kişi olduğunu iddia etmişlerdir. 

Yine Çin kaynakları Mao Tun/Mete Han’ın ülkesini sağ ve sol 
olmak üzere iki kola ayırdığını ve yirmi dört kumandan tarafından 
idare ettiğini belirtirler. Bundan Hun ilinin yirmi dört boydan 
meydana geldiğini ifade ederler.



Osmanlı  Gerçekler i

16

Peki, gerçek böyle değil midir?

Hayır. Oğuz’la Mete’nin aynı şahsiyet olması imkânsızdır. Öyle 
olsa Türklerin atası olarak ifade edilen Oğuz’un MÖ 220’li yıllarda 
yaşamış olması gerekir ki bu da ihtimal dışıdır. 

Zira arkeolojik ve tarihî vesikalara göre Türkler dünyanın en 
eski kavimlerindendir. Türklere dair izler MÖ 3000 yılına kadar 
gitmektedir.

Çin ve Türk kültür ilişkileri üzerinde kaynaklara dayalı araş-
tırmalar yapan ünlü Alman bilgini Eberhard bu konuda oldukça 
açık bilgiler vermektedir. O, Çin medeniyetinin büyük ölçüde 
Türklere borçlu olduğunu söyler. Türkler MÖ 1450-1050 yılları 
arasında atları ve arabaları ile Çin’e girmişlerdir. Yine Çin tari-
hinde MÖ 1050-247 yılları arasında devlet kuran Chou sülalesi 
esas itibarıyla Türk’tür. 

Ancak bu devletin yıkılmasından sonradır ki Çinlilerin Hiung 
Nu dedikleri Hun devleti ve Mao Tun dedikleri hükümdarı Mete 
Han sahneye çıkmıştır.

İşte bütün bu bilgiler değerlendirildiğinde Oğuz’u Mete Han’la 
birleştirmek çok büyük tarihî bir hatadır. 

Peki öyleyse Oğuz denilen şahıs ne zaman ve hangi dönemde 
yaşadı?

Bunun cevabını ancak Oğuzname’den verebiliriz. Aslında Oğuz-
name’deki bilgiler iyice değerlendirilirse görülecektir ki Oğuz’un 
hayatı Mete Han’dan çok öncelere gider. Nitekim Oğuzname’ye 
dayanarak Fatih’in oğlu Sultan Cem’in isteği üzerine Osmanlıların 
atalarını ortaya çıkaran Bayatî Şeyh Hasan, Oğuz hakkında şu 
malumatı veriyor:

Bu doğru yolda Hakk’ı bilir olduğundan çocukluğunda veli ma-
nasına bu ad verilmiştir. Allah’ın birliğini tanıdığından babası 
buna çıkışıp dövüşünce Oğuz’un askeri onu öldürmüştür. Bu iş 
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Hazreti İbrahim Aleyhisselam çağında oldu. Yaptığı öteki işler 
Oğuzname’de pek tanınmıştır. Yüz elli yıl yaşayıp ölmüştür.

Oğuzname hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?
Oğuzname’nin pek çok nüshası vardır. XIV. ve XV. asırda ele 

alınanlar bugün elimizdedir. Bunların en mühimlerinden biri dün-
ya tarihçiliğinde önemli bir yeri bulunan Fazlullah Reşidüddin’in 
(1274–1318) eseridir. Bir diğeri Reşidüddin’in eserinin yanı sıra 
tarihî Oğuz rivayetlerinden ve Oğuzname’nin Uygur versiyonun-
dan yararlanarak fevkalade kıymetli bir Oğuzname kaleme alan 
Yazıcızade Âli’dir. Eserini 1423 yılında Sultan II. Murad Han’a 
sunmuştur. 

Kaşgarlı Mahmud’un 1074 yılında hazırladığı Divanü Lügati’t-
Türk adlı eseri XI. asır Oğuz ve Türkmen tarihinin ve etnik ya-
pısının ortaya çıkarılmasında en önemli kaynak durumundadır. 
Nihayet Fatih’in oğlu Cem Sultan’ın arzusu üzerine Bayat boyuna 
mensup Mahmud oğlu Şeyh Hasan, Osmanoğullarının atalarını 
anlatan bir eser takdim etmiştir. Eserini elinde bulunan eski bir 
Oğuzname’den kısaltarak bir hafta içerisinde yazdığını belirten 
Şeyh Hasan, hiçbir yerde rastlanmayan Oğuz hanlarından bahseder 
ki fevkalade kıymeti haizdir. 

Buna göre Oğuz’un hayatının MÖ 3000’lere uzadığı rahatlıkla 
anlaşılır.

Oğuz Han’ın peygamber olabileceğini söyleyenler var. Bu 
mümkün mü sizce?
Neden mümkün olmasın? Malumunuz İslam dinine göre yüz 

yirmi dört binden ziyade peygamber geldiği bilinmektedir. Bun-
lardan ancak yirmi beşinin adı Kur’an-ı Kerim’de bildirilmiştir. 
Oğuz Han’ın soyundan gelen Türkler kurmuş bulundukları onlarca 
devletle İslamiyet’e en büyük hizmeti yapmışlardır. Bu Türklerin 
atası olan Oğuz Han’ın peygamber olması çok büyük bir ihtimaldir. 
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Bakınız bu konuda XVI. asır Osmanlı dönemi büyük İslam 
âlimlerinden Vâni Mehmed Efendi’nin yazdıkları çok çarpıcıdır. 
Vâni Mehmed Efendi, Kur’an-ı Kerim’de “Zülkarneyn” olarak ismi 
geçen zatın Türklerin ulu atası “Oğuz Han” olduğunu söylemiştir. 
Nitekim bu konuda aynen şöyle demektedir: 

Türkler; Kur’an’da bahsi geçen Zülkarneyn’den maksat Oğuz 
Han olduğunu söylerler ki, bu hususta tereddüdü mucip olacak 
hiçbir nokta yoktur.

Onun bu görüşlerini güçlendiren bir diğer rivayet daha vardır. 
O da Rüstem Paşa’nın Tevârih-i Âl-i Osman adındaki meşhur 
yazma kitabında kaydedilen görüşleridir. Burada da aynen şu 
rivayetler yer almaktadır: 

Biz Zülkarneyn’e dedik ki, deyu zikretdügi meğer bu Oğuz 
Han’dır derlerdi. 

Bütün bu ifadeler Oğuz Han’ın peygamber olabileceğinin açık 
işaretleridir.

Peki, yirmi dört Oğuz boyu anlayışı gerçek midir? Şayet 
gerçekse ne şekilde ortaya çıkmıştır?
Oğuz Han’ın Gün Han, Ay Han, Yıldız Han ve Gök Han, Dağ 

Han, Deniz Han adlarında altı oğlu vardı. Bunlardan ilk üçü sağ 
kolu diğer üçü ise sol kolu teşkil ederlerdi. 

Oğuz Han’ın altı oğlundan her birinin dört boyu olup hepsi 
yirmi dört boydu. Oğuz aşiretleri bu yirmi dört boydan gelmiş-
lerdi. Uygur, Karluk, Kıpçak, Kalaç, Ağaçeri ve Ayferi boyları ise 
Oğuz’un kardeşleri veya amcaoğulları idiler.

Kaşgarlı Mahmud ve Reşidüddin, Oğuz boylarının isimlerini 
listeler halinde göstermişlerdir. Kaşgarlı Mahmud yirmi iki boy 
olarak göstermiş ve iki boyu dâhil etmemiştir. Reşidüddin ise 
yirmi dört Oğuz boyunu vermiştir. Yazıcızade Âli ve Ebu’l-Gazi 



19

Sorular la  Osmanlı ’y ı  Anlamak

Bahadır Han da Reşidüddin’den alarak yirmi dört Oğuz boyunu 
vermişlerdir. Yazıcızade, Reşidüddin’in eserinin mükemmel bir 
nüshasını görmüş ve istifade etmiştir.

Buna göre Oğuz boyları şu şekildedir.

Bozoklar:
Gün Han Oğulları: Kayı, Bayat, Alkaevli, Karaevli
Ay Han Oğulları: Yazır, Döğer, Dodurga, Yaparlı.
Yıldız Han Oğulları: Avşar, Kızık, Begdili, Karkın.

Üçoklar:
Gök Han Oğulları: Bayındır, Beçene, Çavuldur, Çepni.
Dağ Han Oğulları: Salur, Eymür, Alayundlu, Üregir.
Deniz Han Oğulları: Yigdir, Bügdüz, Yıva, Kınık. 

Bu boyların hemen hemen tamamının adları Anadolu’da köy 
ve kabile isimleri halinde yaşamaktadır. Bunları tek tek ele alarak 
Anadolu’nun nerelerinde bulundukları ve yaşadıkları hakkında 
çok geniş bir incelemeyi Prof. Dr. Faruk Sümer Bey Oğuzlar isimli 
çalışması ile yapmıştır. 

Haklarında bu kadar bilgi bulunması, asırlardır bu isimlerin 
yaşaması söz konusu söylemlerin/iddiaların bir anlamda gerçek 
olduğunu göstermiyor mu sizce de?

Haklısınız hocam. Bir de şöyle bir durum var. Bazı tarihçiler 
mevcut Oğuznameleri, eskilerinin İslami versiyonu olarak 
değerlendirmekte ve güvenilmez olduklarını ifade etmek-
teler. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
Bunlara göre Peygamber Efendimiz’den önce sanki hiç pey-

gamber gelmedi veya Türkler sanki hiç peygamber görmediler 
ve duymadılar. 
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Oysa Türklerin ilk atası Yafes’in babası Nuh Aleyhisselam’dı. 
Onun oğullarından birinin adı ise Türk’tür. Bu itibarla Türk adının 
bütün Türk ırkını içerisine alan bir isim olduğu aşikârdır. 

Türk’ün torununun oğlu Kara Han onun da oğlu Oğuz’dur. 
Oğuzname’ye göre Türklerin Peygamberler ile irtibatı hep devam 
etmiştir. Oğuz’un beşinci göbekten torunu Bozdoğan Han beyliğe 
geçince Cebbarilerle savaşlar yapmıştır. Çok kuvvetli olup doksan 
yıl beylik etmiş yüz doksan yaşında ölmüştür. Davut Aleyhisselam’a 
inanıp ümmet olmuştur.

Korkulu Bey ise Süleyman Aleyhisselam’ın hizmetinde bulun-
muştur. Hatta bir defasında Süleyman Aleyhisselam’ın hizmetinden 
geldiğinde oğlu olduğu için adını Süleyman koymuştur. Kurtarı 
Bey’in ise İsa Aleyhisselam devrine ulaştığı ve kendisini tasdik 
ettiği belirtilir.

Aslında Türklerin İslamiyet’i kabulleri sırasında itikat ve yaşa-
yışlarının bu dine yakın oluşunun sebebi bütün bu bilgiler ışığında 
daha iyi anlaşılmaktadır.
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OSMANLILAR OĞUZLARDAN MI?

Yer, gök, deniz tükenir 
Oğuz’da er tükenmez
Oğuz’da er tükense

Alemde şer tükenmez

Hocam Osmanlı-Oğuz ilişkisi konusunda ne diyeceksiniz?
Öncelikle şunu belirtelim ki Osmanlı Devleti’ni kurmuş olan 

hanedanın menşei hakkında bilgi veren ilk Osmanlı kronikleri-
nin hemen tamamında hanedanın Oğuzlarla bağlantısı üzerinde 
durulmakta ve soyun Oğuzlara dayandığı ifade edilmektedir.

Osmanlılar hakkında ilk bilgileri veren zamanın büyük bilgin-
lerinden Ahmedî’dir (1334–1413). İskendername isimli eserinin 
sonuna, Osmanlıların ortaya çıkışı ve ilk hükümdarlarına dair 
bilgiler verdiği “Dastân ve Tevârih-i Mülûk-ı Âl-i Osman” başlıklı 
özel bir bölüm ilave etmiştir. Ahmedî burada Selçuklu Sultanı 
Alaaddin’e yardıma giden Gündüz Alp ve Ertuğrul’un Gök Alp 
ve Oğuz soyundan olduklarını şu ifadelerle açıkça belirtmektedir. 

Leşkerini cem idüp girdi yola 
Gündüz Alp Er Duğrıl anunla bile 
Dahi Gök Alpı Oğuz’dan çok kişi 
Olmuş idi ol yolda onun yoldaşı

Bu konuda bilgi veren ikinci önemli Osmanlı tarihçisi 
Şükrullah’tır. 1388’de doğmuş 1405 yıllarında devlet hizmetine 
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girmiştir. Çelebi Mehmed, II. Murad ve Fatih Sultan Mehmed 
devirlerini idrak eden Şükrullah’ın Osmanlı Devleti’nin kuruluş 
yıllarını anlattığı Behcetü’t-Tevârih isimli bir eseri bulunmaktadır. 
Eserinin hemen girişinde anlattığı bir olay ise daha enteresandır. 
Şöyle ki:

1449’da II. Murad Han’ın görevlendirmesi ile elçi olarak Karako-
yunlu Cihan Şah’a gitmişti. Görevini yerine getirdiği ve bu ülkede 
bulunduğu günlerden bir gün mihmandarı (şagavul) gelerek Cihan 
Şah’ın kendisini istediğini ve özel olarak görüşme talebini bildirdi.

Cihan Şah konuşma sırasında, “Sultan Murad benim ahiret 
kardeşimdir. Bu kardeşlikten başka da akrabamdır,” dedi. Şükrul-
lah akrabalığın sebebini ve nereden geldiğini öğrenmek isteyince 
Cihan Şah tarihçisi Mevlana İsmail’i çağırttı.

Mevlana İsmail Uygur diliyle yazılmış bir de kitap getirdi. 
Oğuzname olduğu anlaşılan kitapta Oğuz Han ve soyundan bah-
sediliyordu. Cihan Şah, “Kardeşim Sultan Murad’ın nesli Oğuz 
oğlu Gök Alp’e ulaşmaktadır. Kırk beşinci göbekte Osman’ın ba-
bası Ertuğrul Gazi’ye iner. Ceddim Kara Yusuf ’un nesebi ise kırk 
birinci göbekte Oğuz Han oğlu Deniz Alp’e erişmektedir. Cihan 
Şah Mirza bundan sonra kardeşim Sultan Murad’ın nesebi bizim 
nesebimizden ağadır (yüksektir). Gökle denizin arasında fark 
olduğu gibi,” demiştir. 

Osmanlı hanedanını Oğuz’a vardıran bir diğer meşhur ta-
rihçi Aşıkpaşazade’dir. 1393’te doğan Aşıkpaşazade 1413 yılında 
Geyve’de Orhan Gazi’nin imamının oğlu olan Yahşi Fakih’in evinde 
bir müddet kaldı. Bu sırada Osmanlı tarihinin Yıldırım Bayezid 
dönemi sonuna kadarki devrini anlatan bir eser bularak okudu. 
Yahşi Fakih’ten birçok vukuatı dinledi. 1481 yılında öldüğü rivayet 
edilen Aşıkpaşazade, Tevârih-i Âl-i Osman isimli eserinin hemen 
başında Osmanlı hanedanı şeceresini Gök Alp, Oğuz Han ve Kara 
Han yoluyla Yafes’e ve Nuh Aleyhisselam’a ulaştırmıştır. 
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Osmanlıların en eski tarihlerinden birinin müellifi olan Oruç 
Bey de eserinde, “Osmanlı hanedanı Oğuz Han neslindendir ve 
inançları sağlamdır,” demektedir. 

Nihayet ilk Osmanlılar hakkında bilgi verip kaynak kullanması 
bakımından önemli olan müelliflerden biri de Enverî’dir (hayatı 
XV. asır). Düsturname isimli eserinde Semerkandî nisbeli birinin 
eserinden istifade ettiğini bildiren Enverî de Osmanlı soyunu 
Oğuz Han’a bağlar.

Görüldüğü üzere müelliflerin konu hakkındaki mehazları yani 
kaynakları ayrı ayrıdır. Farklı kaynakları kullanan ve birbirlerinden 
etkilendiklerine dair bir ibare bulunmayan bu kadar müellifin aynı 
yanlışta birleşmeleri mümkün müdür? 

Pek mümkün görülmüyor hocam. Peki, günümüz tarihçileri 
de bunu aynen kabul etmekte midir?
Evet. İlk dönem Osmanlı kaynaklarında Osmanlı hanedanının 

Oğuz Han’a ulaştığı tezinin kesin bir dille ifade edilmiş olması 
modern tarihçileri de bu konuda fikir birliğine vardırmıştır.

Oğuzlar üzerine yaptığı geniş araştırma ile tanınan Prof. Dr. Fa-
ruk Sümer Osmanlıları “halis bir Oğuz-Türkmen” olarak vasfeder. 

Öte yandan Sovyet tarihçiliğinde gelmiş geçmiş en ünlü Oğuz 
ve Selçuklu tarihçisi olarak görülen Türkmen tarihçi S. G. Agaca-
nov Oğuzlar isimli eserinde Oğuzlarla ilgili mükemmel bir kaynak 
taraması yapmış ve Osmanlıların da Oğuzlardan geldiğini kesin 
bir dille vurgulamıştır.

Osmanlıların kabilesini tartışma konusu yapan ve Kayılardan 
gelmediğini ifade eden Prof. Dr. Halil İnalcık dahi Oğuzlar konu-
sunda endişe etmez ve, “Osman, Türk ve Moğol hanedanlarının 
ilk atası Oğuz Han neslinden gelmektedir,” diyerek tavrını ortaya 
koyar.

Demek ki Osmanlılar Oğuz soyundan gelmekte olup yüzde 
yüz Türk’türler. Onların Rumlardan, Moğollardan ve Araplardan 
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geldiklerini ifade edenler hiçbir destek göremedikleri gibi zaman 
içerisinde tezlerini destekleyecek bir belge de ortaya koyamamış-
lardır. 

Bu bakımdan Hammer ve Jorga gibi ünlü Avrupa tarihçileri 
Osmanlıların Türklüğü konusunda en küçük bir tereddüt göster-
memiştir. Fakat Ünlü tarihçi Paul Wittek bu iddiaya karşı çıkarak 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında Osmanlıların Oğuz’dan gelmediğini ve 
Türk olmadığını söylemişti. P. Wittek’in fikirlerini ise Fuad Köprülü 
çürüttü. Dolayısıyla merhum Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
ve Prof. Dr. Şehabeddin Tekindağ gibi konunun uzmanları ile 
günümüz tarihçileri bu hususun artık tartışılmaz olarak kabul 
gördüğü yönünde birleşmişlerdir.
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OSMANLI-KAYI İLİŞKİSİ

Biz Kayı ulusu, azlık isek de
Türkmen milletiyiz, çoktur sayımız

Osmanlıların Oğuz’dan geldiği tezi kuvvetli olmasına karşın 
Kayı boyundan olduğu meselesi daha bir tartışmalı oldu. Bu 
konuyu biraz açabilir misiniz? Öncelikle Kayı ne demektir?

Kayı’nın anlamı sağlam, kuvvet ve kudret sahibi demektir. 
Oğuzlar hakkında bilgi veren Reşidüddin ve Ebu’l-Gazi Bahadır 
Han’a göre Kayı boyu, Oğuzların en asil, en üstün ve en şerefli 
boylarından biridir. Avşar, Begdili, Kınık ve Salur gibi hükümdar 
çıkaran boylardandır. 

Osmanlılar hakkında bilgi veren ilk kaynakların Osmanlı-Oğuz 
ilişkisine hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde yer verdik-
lerine işaret etmiştik. Ancak bu ilk kaynaklarda Osmanlı ailesinin 
Oğuz’un hangi boyuna mensup olduğu hakkında bir bilgi yoktur.

Bu kaynakların hemen akabinde yazılan ve genelde müellifi 
öncekilerle muasır olan XV ve XVI. yüzyıl kaynakları ise Osman-
lıların kimliği hususunda daha ayrıntılı bilgiler vermeye başladılar. 
Bu kaynakların hemen hemen hepsi Osmanlı hanedanını Oğuz’un 
Kayı boyuna mensup olarak gösterdiler.
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Osmanlıların Kayı boyuna mensubiyetini açıkça yazan kay-
naklara örnek verebilmeniz mümkün mü? 
Tabii ki. Osmanlıların Kayı boyundan geldiğini belirten ilk 

dönem eserlerinin başında Yazıcızade Âli’nin Selçukname’si gel-
mektedir. 1423 yılında Sultan II. Murad Han’a hitaben yazılan 
eserde Reşidüddin, İbn-i Bîbî ve Ravendî’nin etkisi görülmektedir. 
Yazıcızade Âli eserini yazarken Osmanlı-Oğuz-Kayı ilişkisinde 
tarihî Oğuz rivayetlerinden ve Oğuzname’nin Uygur versiyonun-
dan yararlanmıştır. 

Osmanlıların Kayı boyuna mensubiyetini gösteren en mü-
him kaynaklardan biri de Beyâtî Şeyh Hasan’ın Câm-ı Cem-Âyin 
isimli eseridir. Cem Sultan’ın muhtemelen atalarının hatıralarını 
yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak suretiyle unutulmasının 
önüne geçmek arzusuyla yazılmasını istediği eserde Şeyh Hasan, 
Osmanlıların Kayı boyundan geldiklerini Oğuznamelere dayana-
rak ortaya çıkarmıştır. Şeyh Hasan’ın bu eseri II. Bayezid devrinin 
önemli müelliflerinden Mehmed Neşrî’ye de kaynaklık etmiştir.

Tarih ilmine büyük katkıda bulunmuş ve kendisinden sonra 
gelen tarih yazarlarına etki etmiş kıymetli bir ilim adamı olan 
Mehmed Neşrî de Cihannüma isimli eserinde Osmanlıların Ka-
yılardan geldiğini net bir biçimde ifade etmektedir.

Peki ya sonraki tarihçilerin bu konuya bakışı nasıldır?
Aslında onlar da öncekilerden farklı düşünmemektedirler. 

Mesela XVI. asrın ilk çeyreğinde eserini kaleme alan büyük âlim 
ve tarihçi Kemalpaşazade bir taraftan hanedanın dinî misyonunu 
açık bir biçimde vurgularken menşei konusunda ise eski eserlerle 
tenakuza düşmez. Cengiz Han’ın önünden kaçan Türkmenlerin 
Belh’ten Anadolu’ya göçüp yerleşmelerine atıfta bulunur ve Kayı’ya 
vurgu yapar. 

Arap, Acem, Kürt veya Türklüğü tartışma konusu olan büyük 
devlet ve ilim adamı İdris-i Bitlisî’nin tarihe dair yazdığı Heşt 
Behişt isimli eseri de bu konu hakkında kaynak kitaplardandır. 
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Osmanlı tarih yazıcılığına yenilikler getiren ve önemli katkılarda 
bulunan İdris-i Bitlisî Osmanlı’nın soyu konusunda da çok net 
bilgiler verir. 

“Çeşitli kitaplardan rivayet, eski tarihlerden mütalaa ve mukar-
rer oldu ki,” diyerek Osmanlı soyu hakkında şu malumatı nakleder:

Ecdad-ı izamı cennet-mekân olan mücahitler babası Osman 
Bey’in doğum yeri ve makamı ve kavminin çıkış yeri Türkistan 
ve Turan-zemin idi. Onların silsileleri Oğuz Han’a ve Kayı 
Han’a ulaşır.

İdris-i Bitlisî bundan sonra Kayıların Gazneliler döneminde 
Selçukîlerle İran-zemine geldiklerinden ve daha sonra Ahlat ci-
varına yerleştiklerinden Moğolların baskınları sırasında ise Söğüt 
ve Domaniç’e nakillerinden uzun uzadıya bahseder.

Ayrıca Rûhî Çelebi, Lütfi Paşa ve Karamanî Mehmed Paşa gibi 
dönemin kıymetli ilim adamı ve tarihçileri de Osmanlı hanedanı-
nın Oğuzların Kayı boyuna mensubiyetini hiç kuşku duyulmayacak 
bir biçimde belirtmişlerdir. 

Osmanlıların seyyitlerden olduğunu veya Moğollardan 
geldiğini yazan kaynaklar bulunduğunu iddia edenler var. 
Bunlara cevabınız ne olacak?

Doğru. Ancak Osmanlıların seyyitlerden olduğunu sadece 
Enverî kaydetmiştir. Enverî, Düsturname isimli eserinde Osman-
lıları belki de biraz daha yüceltmek kastıyla seyyitlerle akraba 
yapmaya çalışmış ancak bu görüş kendisinden sonra hiç taraftar 
bulmamıştır. 

Osmanlıları Moğollardan gösteren Batılı tarihçilerden 
Gibbons’tır. Onun bu konudaki iddialarını ise Fuad Köprülü açık 
bir biçimde çürütmüştür.
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Bu konuda günümüz tarihçileri arasında net bir görüş birliği 
var mıdır?
Aslında bütün bu kaynak ve deliller Osmanlı menşei hakkında 

bilgi veren, araştırma yapan son yüzyılımızın tarih alanındaki 
değerli bilim adamlarını ve araştırıcılarını hep aynı isme yönelt-
miştir. O da Kayı’dır. 

Prof. Dr. Şehabeddin Tekindağ, Prof. Dr. Faruk Sümer, Prof. 
Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Prof. Dr. M. Fuad Köprülü, Prof. 
Dr. Fahamettin Başar, Prof. Dr. Üçler Bulduk, Prof. Dr. Erhan 
Afyoncu, Prof. Dr. Mehmet İnbaşı ve Doç. Dr. Erol Kürkçüoğlu 
bu ilim adamlarımızdan bazılarıdır.

Osmanlıların, Kayı boyundan geldikleri kesin gibi. O zaman 
bu Kayı tartışmaları ilk nasıl başladı?
Haklısınız. Osmanlıların Oğuzların Kayı boyuna mensubiyet-

leri konusunda XX. asrın başlarına kadar hiçbir şüphe bulunmu-
yordu. İlk defa Alman bilgini Joseph Marquart’ın Osmanlıların 
Moğollardan geldikleri tezini ortaya atmasıyla birlikte bu konuda 
tartışmalar başladı. Uzun yıllar bu konu Batılı yazarlar ile Türk 
bilim adamı merhum Fuad Köprülü arasında tartışmalara sahne 
oldu. Aslında Fuad Köprülü ilmî cevaplarıyla bu konuyu net bir 
biçimde ortaya çıkarmış ve tartışmalara son noktayı koymuştur. 


