


Macera, yüksek bir dağda, etrafı yalçın kayalarla 

çevrili bir harabenin gizli bölmesinde saklı bir defterin 

bulunmasıyla başlıyor.

‘Şiraz ve Şehzade’ adını verdiğim birinci kitabın 

girişinde defterin bulunuş hikâyesini anlatmıştım. 

Bu yedi yüzyıllık tarihi defterin yazarı, Musâb. Meş-

hur bilge Sâdî-i Şirazî’nin talebesi. Davası uğruna her 

çileye katlanan sıra dışı bir kahraman.

Defterin birinci kısmında hayatının Şiraz faslını 

kaleme almıştı. Bu kısmında ise özellikle Orhan Gazi 

devrinde yaşadıklarını yazmış.

Bir de sırlı olay var. Hayal edilmesi bile güç bir ha-

dise. Sırası gelince okuyacak, eminim çok hayret ede-

ceksin.

Metni yeniden kaleme alırken defterde kullanılan 

dili ve üslubu olabildiğince yansıtmaya çalıştım. 

Tılsımlı bir dünyaya girmeye hazırsan başla oku-

maya. Tarihi maceralar ve ibretli kıssalar dünyasının 

kapıları ardına kadar açılsın sana!

Ömer Sevinçgül





~11~

Büyük bir uyanış ve 

diriliş olacak.

Fars diyarından ayrılıp Anadolu’ya geldikten sonra 

acip, garip, tuhaf nice maceralar yaşadım. Bunların 

en mühim ve merakâver olanlarını anlatmak niye-

tindeyim. 

Bu memlekete geldiğim zaman Selçuklu sultanı 

Üçüncü Keyhüsrev idi. Kendisiyle görüşmek, üstadımın 

‘marifet mektebi’ tasavvurunu anlatmak istiyordum 

ama bu hiç kolay değildi.

Uzun aramalardan sonra, Bağdat Nizamiye Medre-

sesi mezunu birini buldum ve ondan yardım istedim. 

Devlet nezdinde itibarlı bir adamdı. 

İsmi Abdullah olan bu zat üstadımı hatırladı. Elin-

den geleni yapacağını söyledi ve sözünde durdu. 
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Onun aracılık etmesiyle sultanın huzuruna çıktım. 

Üstadım Sâdî-i Şirazî’nin ‘marifet mektebi’ tasavvu-

runu anlattım. 

Sultan bu fikri pek beğendi ve kurulması için vezi-

rine talimat verdi. Fakat bu talimat maalesef uygula-

namadı. Bunun bazı sebepleri vardı. 

Memleket keşmekeş içindeydi. Fitnenin, fesadın 

ardı arkası kesilmiyordu. Batıniler perde altında do-

laplar çeviriyorlardı. Nice kıymetli insanı şehit eden bu 

insan görünümlü iblisler burada da boş durmuyorlardı.

Haçlı hücumları devam ediyordu. Piyer isimli bir 

Fransız papaz, Kudüs dönüşü Avrupa halkını Müs-

lümanlarla savaşmak için teşvik etmiş. Bu papaz, her 

gittiği yerde Hristiyanlara “Bir Müslüman öldüren 

cennete girer” dermiş. 

Bu ve benzeri tahriklerle Haçlı saldırıları başlamış 

ve uzun zaman ardı arkası kesilmemiş. Selçuklular 

arasındaki ihtilafta bu hücumların da katkısı olmuş. 

Devlet zayıflamış. Taht kavgaları başlamış.

Bir yandan da büyük kıyımlar yapan, taş üstün-

de taş, omuz üstünde baş bırakmamacasına saldıran 

Moğollar, Selçuklu idaresinin daha da zayıflamasına 

sebep olmuşlar.

Bu hazin halleri görüp saraydan umudumu kesince 

halka yöneldim. Fani ömrümün kısmı azamını muhtelif 

medreselerde ders vererek, üstadımın ibretli kıssalarını 

halka anlatarak ve gaza zamanı cihada iştirak ederek 

geçirdim.
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Zamanla Selçuklu Devleti iyice zayıfladı ve son ne-

fesini verdi. İslam dinine büyük hizmetler etmiş olan 

bu muhteşem devletin asırlık çınarlar gibi çürüyüp 

devrilmesi kalbimi hüzünle, gözlerimi yaşla doldurdu.

Lakin büsbütün ümidimi kesmedim. Daha evvel 

Selçuklu sultanlarının münasip gördüğü yerlerde ku-

rulan beylikler ümit vadediyorlardı. Beyler arasında en 

ziyade dikkatimi çeken ise Osman Gazi idi. 

Diğerlerine nispetle küçük bir beylik kurmuştu ama 

büyük işler yapacağına dair içimde güçlü bir his vardı. 

Seyyahlardan sürekli bilgi alıyordum. Hakkında epeyce 

malumat edinmiştim. 

Osman Gazi ve arkadaşları arı duru yayla insanla-

rıydılar. Bulanık ve çetrefil şehir hayatının kirinden, 

pasından, fesadından azade, fıtri bir hayat yaşıyorlardı. 

Bu beyliğin büyüyüp gelişmesi için her gece niyaz 

ediyordum. Fetih haberlerini işittikçe ümidim ve sü-

rurum artıyordu. Bir yolunu bulup aralarına katılmak 

için fırsat kolluyordum.

Nihayet Orhan Gazi ve askerleri eliyle Bursa fethe-

dildi. Bu büyük beşareti işitir işitmez, artık zamanıdır 

deyip oraya hicret ettim. 

Bir an önce sultanla görüşmek, üstadımın tasavvuru 

olan ve benim bir ömür hayalini kurduğum marifet 

mektebini anlatmak istiyordum. 

Fakat nasıl olacaktı bu? 
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Bursa ve civarında beni kimse tanımıyordu. Küçük 

bir mescidin hücresinde misafir kalıyordum. 

Mescidin ihtiyar imamıyla tanışmış, arkadaş ol-

muştuk. Halis ve samimi bir adamdı. Meselemi ona 

anlattım. 

Beni dikkatle dinledikten sonra “Evvela Alaaddin 

Bey ile görüş. Niyetini güzelce anlat. Dedesi Edebali’den 

ilim ve feyiz almıştır. Feraset ve basiret sahibidir. Seni 

anlar ve yardımcı olur” dedi.

“Kimdir bu zat?”

“Sultanımızın hem kardeşi hem de veziri ve danış-

manıdır. İlim ve hikmet ehlidir. Dünya malında gözü 

yoktur. Her nevi imkâna sahip olmasına rağmen zahit 

hayatı yaşamayı tercih etmiştir.”

“Sultan olmak istemedi mi?”

“Hayır, asla! Niza çıkmasın diye Osman Gazi, salta-

natı iki oğlu arasında pay etmek istemiş. Buna Orhan 

Gazi de razı imiş. Alaaddin Bey kabul etmemiş.”

“Neden?”

“Babasına ‘Ben ilim ve irşat ile meşgul olmak isti-

yorum. Fethedilen topraklarda yaşayan halka İslami-

yet güzelce anlatılmalı. Bu vazifeyi yapmaya şayeste 

kimselere imkânlar hazırlayacağım’ demiş.”

“Büyük fedakarlık ve akıllıca bir hareket. Kardeşlerin 

taht kavgası yüzünden nice sultanlıklar yer ile yeksan 

olmuştur... Kendisini nerede bulabilirim?”
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“Bursa dışında, Yenişehir derler bir mahalde yaşar. 

Kapısı ilim ehline açıktır. Eminim seni de kabul ede-

cektir. Benim de selamımı söyle. Edebali dergâhında 

tanışmıştık. Kuvvetli ihtimal hatırlar.”
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Beden büyür de ruh büyümezse 

o bünyenin istikbali kararır.

İmamın tarif ettiği yere gittim, kendimi tanıttım. 

Alaaddin Bey beni kabul etti ve güzel karşıladı. Nu-

rani simalı, müşfik, halim selim bir zat idi. Kendisine 

üstadımın ‘marifet mektebi’ tasavvurunu anlattım. 

Üstadımın namını işitmiş. Hakkında güzel sözler 

söyledi. 

Sonra da “Tamam Musâb Efendi, seni biraderimle 

görüştüreceğim. Bize senin gibi adamlar lazım” dedi. 

Biraderi Orhan Gazi’ye hitaben bir mektup yazıp 

elime verdi. 

Yüce ruhlu insanlara mahsus bir tevazu ile beni 

bahçe kapısına kadar uğurladı. Yanından gayet mem-

nun ayrıldım.
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Mühürlü mektubu götürüp saray muhafızlarının 

kumandanına verdim. Saltanat makamına arz etmişler. 

Sultan Orhan Gazi okumuş ve “Haber verin, gelsin” 

demiş. Yaver beni alıp taht odasına götürdü. 

Onu yakından görme imkânı buldum. Uzun boylu, 

güzel yüzlü, pembeye mail beyaz benizli, geniş omuzlu, 

heybetli ve vakarlı bir zat idi.

Kendimi tanıttım ve ziyaretimin sebebini anlat-

tım. Maksadımın bir ‘marifet mektebi’ tesisi olduğunu 

söyledim. 

“Bu mektep esasen üstadım Sâdî-i Şirazî’nin tasav-

vurudur. Beni buralara bunun için gönderdi” dedim. 

“Nasıl bir mektep?” diye sordu.

“İsmi mektep olmakla beraber burası hem medrese, 

hem zaviye, hem kışla olacak. Talebeler zeki, cesur, 

seciyeli, güzel ahlaklı ergenler arasından seçilecek. 

Fen ve din ilimlerini bir arada tahsil edecekler. Yanı 

sıra cenk etmeyi de öğrenecekler” dedim.

“Cenk talimi ne için?”

“Devlete güvenilir istihbarat adamları lazım. Bu 

vazife tehlikelidir. Memurlarınız cenk etmeyi bilirler-

se, hem saldırılara karşı kendilerini korurlar hem de 

icabında gazalara katılırlar.”

“Evet, mühim bir nokta.”

“Bu talebeler, âlim ve mürşitlerden aldıkları feyiz ile 

halisane bir hayat yaşayacak, insanlar arasında birer 

ahlak timsali, birer marifet kandili olacaklar. Merhum 



~18~

pederiniz Osman Gazi ve siz değerli sultanımın gayre-

tiyle büyüyen devletimize böyle emin, sadık ve hünerli 

adamlar gerek.”

Buna benzer başka hususları da anlattım. Mektebin 

umumi bir tasvirini yaptım. Beni dikkatle dinledikten 

sonra dedi ki:

“Musâb Efendi, bu mesele bana gayet mühim gö-

ründü. Karar vermeden evvel iyice düşünmem lazım. 

Siz bir müddet misafirimiz olun, istirahat edin ve ben-

den haber bekleyin.” 

“Emredersiniz sultanım” dedim.

Yaverine talimat verdi. Yaver de beni saraya yakın 

olup misafirlere tahsis edilen bir eve yerleştirdi. Benim 

için bir de hizmetkâr tahsis etti. 

Burada epey müddet kaldım. İstirahat, yorgun düş-

müş yaşlı bedenime iyi geldi. Bana bu imkânı bahşeden 

şefkatli sultanıma minnettar oldum, niyazlar ettim. 
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Damlalar birleşir nehir olur, 

nehirler birleşir deniz olur.

Orhan Gazi, kırk altı yaşında tahta geçmişti. Pederi 

Osman Gazi zamanında serdar olması hasebiyle dev-

let işlerini biliyordu. Bir sultanda bulunması gereken 

cümle sıfatlara malik idi. 

Müsait zamanlarında beni huzuruna davet ediyor, 

gayet dostane davranıyor, üstadımdan dinlediklerimi 

anlatmamı istiyordu. 

Bir sohbetimiz esnasında, üstadımın geleceğe dö-

nük ümidinden ve müjdesinden de söz ettim. 

“İslam âleminin toparlanıp gelişmesinin Türkler 

eliyle olacağına inanıyordu” diye bitirdim sözümü.

İstikbale matuf bu müjdeye pek sevindi. “Buna sen 

de inanıyor musun?” diye sordu.
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“Evet sultanım, tüm kalbimle inanıyorum. İster fera-

set diyelim, ister keramet diyelim, üstadımın sözünde 

isabet var. Tarih nehri o yöne akıyor” dedim. 

“İnşallah öyle olur Musâb Efendi. Merhum pederim 

Osman Gazi, İslam milletinin perişan haline çok üzü-

lürdü. Bir meşale yaktı ve milletin ümidi oldu. Kendisi 

gayet hamiyetli ve gayretli bir bey idi. Her nevi tehlikeyi 

göze alarak ihlasla çalışırdı. Ben de aynı minval üzere 

devam edeceğim. Bunun için babama söz verdim” 

dedikten sonra babasıyla son görüşmesini anlattı. 

Osman Gazi gayet ihtiyarlamış ve hastalanmış. Dev-

let işlerini oğluna bırakıp istirahata çekilmiş. Mütema-

diyen ibadetle meşgul olurmuş.

Bursa’nın fethedildiği gün bir haberci gelmiş ve 

Orhan Gazi’ye babasının ölüm döşeğinde olduğunu, 

artık son demlerini yaşadığını söylemiş.

Orhan Gazi de fetih şenliklerini bırakıp babasının 

yanına gitmiş. Babası ona vasiyetini söylemiş, tavsi-

yelerde bulunmuş.

“Evladım, ecelim geldi. Ebedi âleme gidiyorum. İşte 

görüyorsun, yanımda imanım ve ibadetimden başka 

bir şey götüremiyorum. Ben bugüne kadar Allah için, 

İslam için çalıştım. Deden Edebali bana her defasın-

da bunu telkin ederdi. Sen de aynı niyetle mücahede 

eyle. Allah adını cümle âleme yaymanın yollarını ara. 

İnsanlara af, merhamet ve adalet üzere davran” demiş.
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Daha buna benzer nice güzel nasihatler ettikten 

sonra ruhunu Rahmana teslim eylemiş. Orhan Gazi 

bunları anlatırken bir hayli mahzun oldu. 

Sultanımı tanıdıkça daha ziyade sevdim. Ümidim 

kavileşti. Öbür hasletlerinin yanı sıra tevazuda da müs-

tesna idi. Buna bizzat şahidim. 

Fakir fukaranın yemek yemesi için bir imaretha-

ne, halkın rahatça ibadet edebilmesi için de geniş bir 

mescit yaptırmıştı. 

İmarethanenin açılışı esnasında fakir fukaraya ye-

mekleri kendi eliyle takdim etti. İnşa ettirdiği mescidin 

kandillerini akşamları kendisi yakardı. 

Şehzadeleri Süleyman ve Murad Beyler de birer 

edep ve ahlak timsali idiler. Hal ve tavırlarında muh-

terem valideleri Nilüfer Hatun’un nezaket ve zarafetini 

görmek mümkündü. 

Bazen misafirhaneye gelir, hatıralarımı anlatmamı 

isterlerdi, anlatırdım. Bir gün onlara Şiraz’da üstadı-

mı ziyarete gelen şehzadeyi anlattım. Hasletlerinden 

bahsederken göz yaşlarımı tutamadım. 

İleride mühim işler yapabilecek kabiliyette olan 

gencecik bir zatın erken ölümü, muhtemelen Batıniler 

tarafından sinsice katli, onları da müteessir etti.

“Üzülme Musâb Efendi. Merhum şehzadenin ve-

fatıyla yarım kalan işi, Rabbimizin inayeti ve sultan 

babamızın dirayeti sayesinde inşallah biz tamamla-

yacağız” diyerek beni teselliye çalıştılar. 
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İçimde yepyeni bir 

ümit çiçeği yeşerdi. 

Orhan Gazi, bir ikindi namazından sonra yaveri-

ni gönderip beni huzuruna davet etti. Derhal gittim. 

Selam verdikten sonra “Buyurun sultanım, beni em-

retmişsiniz” dedim.

Selamımı aldı. Tahtından kalkıp yanıma kadar yü-

rüdü. Elini şefkatle omzuma koyup dedi ki:

“Musâb Efendi, ben önemli konularda karar ver-

meden önce fikrine güvendiğim yoldaşlarımla istişare 

ederim. Senin ‘marifet mektebi’ meseleni de yakın 

arkadaşlarım Gündüz Alp, Saltuk Alp, Köse Mihal, Akça 

Koca, Konur Alp, Turgut Alp ve Gazi Abdurrahman ile 

konuştum. Hepsi de bu fikri beğendiler. Kardeşim Ala-

addin de mektubunda böyle bir mektebin lüzumunu 

anlatmış. Benim kanaatim de esasen bu yöndeydi. 
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Hasılıkelam, mektebin en kısa zamanda tesisine ka-

rar verdim. Haklısın, devlete emin, sadık ve hünerli 

adamlar lazım.” 

Bu habere öyle sevindim ki saltanat makamında 

olduğumu unutup sultanıma hararetle sarıldım. Tebes-

süm ederek karşılık verdi. İhtiyarlık sebebiyle ufalmış 

zayıf bedenimi şefkatle bağrına bastı. 

Sürur gözyaşlarımı görünce mendilini uzattı ve 

“Sende kalsın. Dua ederken beni hatırlamana vesile 

olur” dedi. 

Sonra da yaverine “Musâb Efendi’nin her ne arzusu 

ve talebi olursa derhal halledilsin!” diye emretti. 

Mektep için tarifime uygun bir bina tahsis ettiler. 

İnsanlardan uzak bir mekân olması için ısrar etmiştim, 

öyle de oldu. 

Burası eskiden manastır imiş. Sonra terk edilmiş. 

Dağın epeyce yüksek bir yerindedir. Etraf bir hayli ıssız 

ve sessizdir. 

Kendi sahasında söz sahibi ilim ve feyiz ehlini mü-

derris ve muallim tayin ettiler. Talebelere harp sanatını 

öğretmeleri için tecrübeli gaziler buldular. 

Bu zatlar, sıkı eleklerden geçirerek yüz kadar talebe 

seçtiler. Böylece ‘marifet mektebi’ açıldı. 

Mektebin idaresiyle şehzade Murad Bey ilgileni-

yor. Mezun olan talebeleri şehzade Süleyman Bey’e 

gönderiyoruz. 




